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Db" Am siena LISBOA Terça-feira, de Agosto de 1916 . ce te Pg DAS 
anos 

OS aviadores pOríugugzas 
Ume visita ao campo de Northolt— O que devera 

Londres, 18 do julho. —Nôs não co- 
Mocinmnos o sr, Toixoira Gomos,nosso! 
dnisteo om Londros, mas sabiamos 

já quo elle era dolicado o, doranto os] 
ucos dias quo ostivomos na ospital! 

inglôra, (orar tanta ae provas do) 
(gantiloza o amabilidado quo rocabo- 
mos, tto dolioado o “sou. fino trato, 
tantas vezos m j 

sera nossa aviação militar, segundo os 
: mossos aviadores 

rio tivomos ocongito do vó d'ontea 
voz osplondidas e lindas consteuoções.| 
N'uma-abertura da sobe vordejante] 
[por ondb go ontra para 0 campo de 
aviação ostá uma sontinella, que só] 
porfita“4 passagom- dos “cavros, -AS| 
alto, na exteomidado do nm posto, 
tromala a bandeira do Royal Plyiog] 
[Corpo o ao lado om outro posto nm 
Zeppelin indica a dizaoção do vonto.| 
O campo é um quadrado grando om, 
dois lados do qual so alinham as ten-| 
das dos goldadog, as barracas dos ofi- 
cises, os hangaros, 0a dopositos o a9] 
oficinas, D'aquolla aóbo para dontro| 
ostá-so om queres e a vida ó feita, 
prooisamento como om campanha. Às 
tondes dos soldados são do lons im-| 
(pormoavel pintada a largas pincolla-| 
das vordes o amorolladas quo as fa- 
[rom confundir com o torrono, Escava- 
çõos foitas ow- volta dosviam a agua, 
das ohuvas, Ao barracas dos officiaos| 
são do madoira com um rovos ento] 
intorno do cartão, o telhado O do al- 
catião o do pedrinhas miudas. Todas 
tom calofação o reosbom luz por] 
amplas vidraças coliooadas de um o) 

é Joutro lado, Cada barraca tom oinoo o] 

Antonio Maya» 
sor agradavel, que nós não podomos| 
Hoixar do lho rendor aqui o tostemu: 
ho publico da nossa mais ginoera 0| 

omplota gratidho, E foi por aorta! 
lovido a ogsag oxtraordinatis qua 

idados do into!ligonoi 
lo at, Toixoira Gome 
'vojavol situação quo 
"Podemos dizor som recoio do de: 

tido gob a Tnglatorea 
gs. patio meio Ah estimo. 

6 quo o mosto: ropeRfes Ant 
Haut trátado-coih oxtroma cortará 

os ministros ali estavam havia perto 
o dois dias o no tormos conhocimonto 
já maneira como tinham sido rooo- 
pri das deforoncias dispansadas 

Ros descjos do proprio roi, quo om) 
ddienoia particular quis do viva voz 
aifioar aos dal o Portug; 

ha rindo o loal umizado de Ing atorra| 
oi 

Mossumos, a nossa alegria não tovo 
mitos o dois grandos abraços foram 

Jos tologeaminas já 6 lvitor conhoco o] 
“quo foi esta missão dos nossos m 

Quando ohogimosa Londros 

or todos os membros do govorno, 

a mação aliada, francamonto c cum- 

ta gua oxtoriorisação immoaiata. Po- 

âtos tão ohoia sompro dus m 
domonstraçõos do nma optima] É 
o intornacional; fallomos pois, 

gota, da visita quo ou miuisteos fizo- 
râm 40 campo militar do aviação do 

fforthol ando . tres, offeiase. portar 
guess, já pilotos aviadoros intorna- 
oionaos “pola osco.a do Ruífyani 
SBanmaan estão torminando 08 6ous 
estudos do aviação militar, 

Tho Carlton, onde os nosãos mini 
“tios foram hospodes do govorno 
óx 6 úu dos tres molhores ho 
lo Londros, o foi ali quo o ge, Poi 

xoira (tomo: offoravou hojo ui 
o Om quo 08 portuguors 
por osta iminonsa cidado pudorum 
anificar aos ministros a gua grando o 
mataral satisfação, 

Torminado o almoço, soguiram os 
múifistros “o alguns dos prosontes| 
'pata oscola do aviação, a que já nos 
rofotimos, acompanhados pelos offi- 
“einea portuguezos. D'ostoa uficiaos só| 
conhooiawos Monteiro Torros, Anto- 
nio Maria o Alberto P 
quom  convoraam 
como játinhamos d'aquolle, uma im-f 
prossão muito boa, Compunka-so a, 
caravana do trez automoveis quo om 
bom andamonto demoraram mais de 
uma hora a atravossar Londrcs 6, um 
odaço dos arredores até -ohogarem 

do campo do aviação sobro o qual pa 
xava n'aquello monsento um aoropla. 
na om cujas asas brilhava a rogota 
tricolor dos alliados, 

Estos dias do doscanço congag; 
9 inglor intoiramonto ao campo, o du- 

nto O parcuzso tivomos oconsião do 
na vôr, homens, mulhores, areanças o| 
sãos, estondidos sobra 
quélios, - fotizos “o dosprovo ipadog, 
Pola ostradu fóra orizam com os nos 
'508 automoveis ránchos alog 
raparigas gontia podalando em bioy-| 
slotas, Por um aciso, o dia do hojo| 
“ostava osplendido e um so! radioso| 

do tons vivos o alogros as pra- 
vordejantos o 08 tcondvsos ut vorados dos arredoros do Londros, - Nóx, d'ostes campos, dos quo ficam jpara ostos lados é cluto, só detosta- pooto interior das aasas, 

muito sujas o todus, absolutamente! 
fodas ogases. Parocom do cartão ol 
feitas do oncomujoridá ds dogonas. A| peiss bocas que.ravestem 19 paro-| 
«des. paróco terem a tnbsma sisaação| 

, 

sois quartos, havendo uma barraca| 
para rofoitorio a quo está ligada u! 
sala do fumo. Tudo muito simples o 
muito assolado. O Meia o 0 Portol 
toom um quarto cotimum ondo 08: 
vomos o .ondo uma bandoira nosoa 
oocupa toda a, parodo entro as du 
janolles, No' outro Ledo do campo f- 
oum as oficinas do copuração o 08] 
hangaros para constrãoção e gusrda 
dos. spparelhos. Por todo o campo 
Jostão espalhados joldados en: 
igando o uniformo do côe vordo-az 
tona inglor, o soto. noco) 
nos como aves gigahtosoas oguard m 
do azas abertas o [momento da lat 
lesão, 

| :SSoboas nosss oaboças passa, zm 
vindo, 9 aoroplano quo tinhamos vis- 

joaminho d'am hangar os dois aviado. 
res quo fizoram o looping; teazom sob 
as fardas samarrados do pelo do bor-| 
rogo, igcandes lavas do cabodal, ocu- 
os do mica o na cslsça bonets do o: 
bodal forrades do pelos; há om” ci 
ima a 600 ou 60 metros faz um feio) 
toreivol. 

Passamos então a vêr 'os hangar: 
oa mesmos tree oficiaes mostrando 
profundos csnhocimontos o um es 
[plondido aprovoitamonto sorvom da| 
oicoronea. Os ministros teom um io- 
torosse grando om tudo vórom o tudo 

s qualidudo dos motoros, o) 
ionamonto, a manobra o “di- 

frocção dos apparalhos o os princípios 
carastoristicos que os difforençam. 
Os rapazes vão oxplicando tudo om 
dotalhes, Em um doe hangars grupos 
de operarios rovostom de tola os os«| 
quolotos do madoira, à tola dopois de 
bow estioada lova varias camadas de 
vorniz até ficar como a pelle d'um 
tambor, ajustam-ge dopois as azas % 
corpo oontral, picin-so-lho 08 gover-| 
nos, esticam-so os fios o em btove um 
novo appasolho obfiloira ao lado dos| 
outeos prompto a voar, 

Vao tombando a tardo o aluda no) 
e voltoiam aoroplanos, São horas do 

rogrosso o nos automoveis seguimos 
(para Londros, Pela estrada ranchos 

ros regrozsam tambem do sou di 
do doscaoço, mas já vão quoromos| 
olhar as girls nom o. arvotodo, nem. 
as canas; toda a nossa attenção está” 

prosa agora da oonveras dos tros ofli 
ios que nos falam da nossa avis 

dos sous projactos o dos sous d 
—O quo nós roputamos bsoloii 

monto indisponsavol, diz um” d'ollos, 
6 ostabolocor desdo já om Portugal 
ama fabrica consteuctora do. aoroplá- 
nos, À nós consta-nos quo -so ponsal 
na compra immodiata 0 do uma só 
Voa do. 00 ipporólhos para, 0, 
[óxecoieorVulortho ii todá 
attóra dizondo-lho que somos por 
[completo contrarios a tal proce 
do qual só nos adviciam dosvanta- 
[gona o dispondios auccessivos, Como 
viu a construoção do um aparelho 6 
do uma simplicidado oxtroma o 08 
loporarios portuguores om meia dazi 
do dins ficam apjos a oxocutar ostos] 
trabalhos com à mosma por! 
rapidos dos ostrangeiros, 

«Dir-nos-hão quo olpessoal 
tar aqui, na Inglaterra ou na 
ha-do custar muito dinhoiro; 
cordo, um diroctor de fabeioo, um d 

dor, dois miaohanioos 0 um “ox 
porimontador do apparelhos não q; 
[nham pouo, mas como- resultado fi- 
nal o pais luces. 

<O dinheiro quo osses lomons ga- 
nham, mais ou imonos lá fica 0 tendo 
Portogal as vantogons do tor ahi uma 

aja prodacção 6 oscl 
sivamento dostinada ás suas necossi- 

é |dado 

Alferes Portella +; 
to so outras 0, mais Abaixo, já ho 'ox- 
tromo, ouve-se. o rotiflar do motor] 
d'um spparolho para o qual goboim| 
dois militeros. A boliso gia com 
uma volocidado ospantosa, o maximo, 
a fim do vorificar 0 funocionamonto 
da machina, Abranda o barulho, doi: 
mochanicos voltam o epparelho 
ram os calços das rodas quo Il 
poaom o movimonto. O agro) 
moça ontão a caminhar sobre o tor- 
reno vegarosamonto como uma avo 
qua andasso procusando O sitio pro- 
picio para voar. 
Tsforemam-noado quo ves collooar-s6| 

contra O vento, pois assim se dove 
dir compro. Do factó lá está e agora o motor ouvo-se mais forte, tado 0, “ap- 
parolho vibra o sobto o campo corr 

voloz. O doslocamento do ar| 
juasi nós lova os chapous, vao cor-] 

rondo o noroplano o som csforço, com 
suavidedo, desloca-so da torra obobe,| sobo conquistando o ospaço. Já yô| lá no longo o até nós ohoga quasi im- porosptivet o ruido do motor. Fas úme ourva o já muito alto - volta de| 5 
novo sobe as nossas cabeças, Vae fa-| 
zor o looping, diz elguom. N'osio mg-| 
monto todos nós olhamos O poquono| npparolho. Do facto, sobre ci proprio 
volta-so uma, duas vezos, Do novo na, posição primítiva continús a marcha, 
faz uma curvo, volta, vom descondo, 
está já porto, 

Não se ouvo agora o barulho do motor, dosligoa o om vôo pl 
nado vem doscondo má tocar a| terra, sorenamonto, como um grán- do pomibo branco quo poisagse com | maximo traiquillidado o confaa, 
Admicavol! Sublime, Podos estamos jonthusinsmados, Erguom-so mais ap- [parotton'o om broro são quatro q [voltoiam sobro.as nosess cabeças, E” 

«Do pois noresoo a circumstanoia do| 
gas, para a construoção dos apparo”| 
lhos do quo necessitamos, tem forço-| 
[damento do ge montar uma fabrica, 
og quelquor parte, visto quo toda 
ao oxistom om qualquer dos pairos| 
flindos trabalham  constantomonto) 

a 03508 páizos, a fim do lhoa satis- 
ferorom as oxigencias da guorra, 

éNiugasta pódo faxor uma ideia ap- 
roximada que tidado de apparo- 

og alli 

inrupos de ofíises quo ostão cá no! 

fprar sos apparelhoo para isso, mas 
não os taos duzentos, Eu penso que| 
80 aoroplanos chogam para os teor 
ostesngoiro a ostadar aviação. ] 

«So adqnirissemos os dazontos ar-| 
riscar-nos-hiamos a que nos aconto-| 
(cosse o mesmo quo ostá acontecendo| 
'á Bolgica, que om aviação não tom. 
nada quo Jeito pois é tudo authen- 
tioo o vordadoiro rofugo das fabricss,| 

<Aqui om Inglatorra a construeção| 
|º aoabamento são esmeradissimos e| 
as oscolasde aviação inglozas são ver-. 
dadeiros modolos que devomos so- 

<Agui, nas escolas, toda a gento 4 
bo om noroplano, seja qual fir a sua 
il 'guem aqui póde sor 
mprogado sora tor 0 geu «brovet» 

piloto. E! clazo quo i 
apo sto ao não rolo 
jescôia não Pag nr pude 
vir a acontêcor em Portogal, um on- 
gsnheiro qualquer quo não poroobo 
nada d'isto, é um to o um oxeel-] 
lonto piloto. No dia soguinto á onra- 
da do qualquer alamao cllo apparoce! 
isempro o lova o alumno comsigo lá 
para cima, a fia do lho mostrar que 
sabe o por osso facto tom a aí 
dado ouflicionto para mandar, Qu 
(do qualquer constructor dá um appa- 
rolho como prompt, ezs0 cônstr 
tor 6 0 primoito a pilotal-o o assim 
que dovo sor. 
«Depois so quisormos compensar o 

proço dos aoroplanos compecado-os, 
om à varba quo tariamos do dispon- 
dor so os feoceomos om Portugal ve 

romos quo luorariamos SO“, [com a vantagom de sorom feitos por 
artistas o operarios nossos o ficar o| 
diahoiro quasi todo em Portugal. 

«Dopoiso estabolooimento das fnbri-| 
oas om Portugal 6 nbsolutamonto in- 
disponsavel, pois todos os dias so pai 
em apparelhos o mcitas vez» os d 
sarranjos correspordom quasi é no- 
cossidado do consteuir um apparelho, 
novo. 

«Como vê, não podoriamos ostar| 
todos os dias a mandar apparlhos ao] 
ostrangoiro a concorte 

«So o firagsomos, -dispondoriamos 
tres ou quatro vozes -o dinhoiro do 
[roparação o póderia darige o caso de| 
chegarmos a não ter appárelhos 

a os fallaram 03 nossos sma- 
veis, aviadoros, rapazos. valontes quo 

omog ocasião do vêr no ospa- 
qo pilotando apparelhos com ums, 
oronidado & um arrojo que nos o 

alo 

podido subir em astóplano. 
Mas desdo já dovomos confessar] 

(que sônos muito toimosos O costa 
idoia do .dudar lá poe cima não nos) 
sabio da esboça o como o loitoc vorá 

roalisou-so dias dopois 
n'uma oxplendida madraga 
choia do sol admiravol em. 
[ma gontilosa do ur oficial inglox no 
proporcionou cccasião do ocouparmos| 

E dovo confessar dosão, já quo a| 
aviação nos prondou por comploto 6] 
a futuro mostrará quaúto é vordadoira 
osta nosãa aflirinação. 

EDMUNDO PORTO. 

fmanhá, : 

Alrento do halal jngloza 
(entrevista com o sr. capitão Fer. 
reira Simas, chefe da missão mi 
litar portugueza em Inglaterra). 

Na quinta feira ; 
Entrevista com o sr. 

-Alhort Thomas, minis-| 

alisado para csta cpoporação so rea- 
lisar, 

Borá uma communicação feita n'a-| 
ma sossão publica? Selo-ha numa 

cão oficial ao si do ascordo 

abomos é que 
guez ha-do tomar 
tudo o quo ão passo 
tarom as. bases d'os 
oaractor quo alla in 
irá, | 

Vorificadas todad ostas ganoções, 
oonhocodor o parlatbento da aituação| 
oroada no nosso pais poles noses: 
desodorores da gasrra, pode consido-| 
[rar-so torminada a primeira parte do| 
osta largai quostão, [quo durou 
moos. E à pario preliminar, aquol 
uo, om relação. ú tosca attitado in-| 
raaciondl, do pascgu mais 

empre dentro da esblhopa diplor 
a: À gas [vao oofholas À a parto fui 
llitar, 6 a da seção da gaorra, é a dá 
luota, é a do usforço| para uma visto» 

os que 6 osta, final 
em us não havorá 

zor quânto á publicação 
do “Livro branco que olucido o uodso| 
pais o o mundo inteiro cobre a ati- 

ido tomada por Portugal, pola 
lliada, o por quaosguer outtos po 

xos om relação 4 inlorvênção portar 
gusta no conflicto quo à Allomanha 
dosoncadoou. Tomo) a cortoza do que 
osso documanto offloisl não attestará. 
senão a loaldado do Portagal o das, 
nações allfadas o omg luota contra as 
imperios 'contraos, | Pará nós, sorá a| 
maneira dp justificar muitas inton- 
(ções quo toom sido inalsinados o do) 
desfszor oquivocos | quo |pullalaram 
mostos doi ficoia o agita-| 
dos, oquivocos que 'ainda. procuram 
poralatir contra a propria evidonoi: 
dos faotos. Para o mindo inteiro, ello 
poríom-rólovo a nobreza d'um p 
'queno “povo -quo osde-o primoiro| 
dia da guerra sompto protestou sor| 
fio! aos Eou8 comprémi 
[cionaos; patontesndó do ams manoira 
iotlludivol a aus sy1hpathia (orgorosa 
volá causa da liberdado outopoia o da 
victoria de civilisação da raça a quo 
portoho I 
Clagainos & eltaatio quo a lógica] 

indicava o que os bontinontos na 
cionaos alimojavam, Encaramol-a com 
serenidado o Armera, Não nos illadi 
jmos sobro a gravidado do . momento 
[nom lho foccamos og” perigos; Porta 
[gal cabo o quo faslo para ondo vão, 
e! o caxinho da Honra quo vao s 

te, 6 tâmbora 9 ontainh ja: 
“a gotaogou fiinbeal vd nós! 

[pais milor, désafogo o uma nova “plo: 
ria. (Quando um dia go Lor a” historiá 
[do'noáso pais, os viádouros ão de) 
[roconhocor que houto no principio, 
testo soculo, om Prtugal, uma go- 
[cação quo muito alnava a sua pa 
ei 

Eus faco da situação abcolntamonto 
dofinida om quo nos, vamos encontrar, 
a união do todos 08 portuguozes não] 
podo doixar do agr um festo, Mar- 

o paca à gesred mob h bandoira| 
da Patria, 0 quit H'outro modo a 
considorae não é nt portugues. 

os (le gueera, 
TE desta gu 
mas deshonra- 

A Alemanha se 
1a, não só vencido, 
da. Nºum dncenho [> Tacinakens, 

o hollauder, Um vafdo proc 
ra. limpar: o grande mento do 
Iser. Por debáixo ota Ingem 
sangue talvez sata, a 
não». O povo «tmafs ocut 
mundo» que não ppdia ver um pôr 
de vol sem quo Ihojacudisse 
bios os nttods» eim [que pe 
lancolia de Werilhet, irtanifeston du. 
rante estes dois arinos de carnifici. 
na, uia crueldad; o! nivel des soltos 
cada 

tro das munições em 
França. 

o parquos do aviação, toda a 
todos os geandos centços estão 

pre ê 
—Mas não poderiamos. adquirir 

gui alguns Raio 
euhores ao irom para 00+| 

“om todus as casta: Para os la:ias do 
' : 

! 

a hora da lição é cada militar está fa-| lesado o soa ostado, Passar por nós a 
Imoçasgom log a voar 6 a enginar? 
—I ovidento que tosa de se com: 

que os| estabelecer qual 

a 6 cimemmm 

Fat à ME 
a Bsis doêlarações do ste Maurigo 

junson, ilíostro anfsiesbretásio do| faria dos Nbgalos Eatedopstooo ão Toglaterro, sabem 08 aogóa! oito- 
ros se do dofniv, dama mam 
satisfatoria tanto para Portugal como| [para a sua alliado, a situação do .nos- oo pais como bolligorante na guorrá europsia, Estas doolaraçõos condizom | 
com as do er. Affonso Costa em P. 
ris, ho banquoto offorecido aus mi 
nistros portoguenos por varios mom- 
bros do parlamento de França, Por- 
toga! vao dar a gua cooperação a 
aliíados na linho oocidontsl da gran ão batalhe. E? um facto que já não tom contastação possivel, 

Ao fim do dois aunos de guorral 
[chegamos emfim á solução que a log 

indioáva a nma visão politica que! 
[não procisava gor de oxtrema agudo-| 
za para or oxacta. Entramos na guor- 
jro, 

ministeos “por usees quo foram, 
ja Londres o a ig, é fim do so/ 

adia: gor oBsotiva- [sooperaçio 
de, "o goratto da Eopublica pão 
idamocaria coctamonte a commumios-! 

O tratamento ads prisio 
das populações dos territorios inva 
didos, o saque é a pilhagem anctho- 
dica “que e» entregam as tropas 
Jem .cainpranha, as [contribuições de 
guetra, que, não de rapina. 
gens. reles; o bonibhrácio de cidades 
jabortas, o torpedealnento do paque.. 
tes. desarazados, o |vssussinalo do 
«missa Cavell o egdrs 0 fuzilamento 

do aspitão Frintl, dibarão como man. 
(chas: indeleveis na fronto d'esse po-| 
vo; que tnovea loucura para 
ide -irmplor, “a nós, látinos, degenera- 
(das, o-esplendor.da sta cullura não 
[só scitiiláfica como tambem moral. 

Esses labregas invernisados não |resistirum G alta jemperaigra dos 
cornbai 
tous, as manéi 
[perderam-nos na 
trade. Ficon o ggcosdeirão ipatudo car- 
rogante, sem a menor sensibilidade, 

le à menor delicadeza, incapaz del 
Jum gesto elegante, que, na horu em 
que: perde a superioridade do nu.. 
fmero e da força, só cabo orguer os 
braços para pedir) anisericordia c 
abrir a bocoa par «upplicar” o pão| 
que lhe falla. À lenda de que este, 
[guerra era o trabalho do uma cos. 

cer. R' toda « Allemanhs que deve 
[Ger esmagada sob o odio é eob o] 
desprezo. i 

DRE BRUN. 
carta e cear menor? 
ça de Besembro, 75 

“)fileiras, do modo quo so ac! 

rimeira encruzi.|p 

Os oxercioios navaes raslizados) 
hontem foram o demonstração b 
lhantissima das notaveis aptidões que 
distingusia-os nossos marihheiros. 
0Biues, sargentos a praças. Nenhum 
pais do mucdo cs possue com m intolligencia, com imsioroapacida 
do trabalho, com- faculdados do teais 
capids assimilação. 
Em moia duzia do navios gastos, ne ostão muito longe do correspon- er hojo aos eporfoigosmontos da ciencia naval, a nosoa matinha roal os. prodigios. O -ximivanto- ohofo da giissão naval iugiek'tovo um dia esta, plirase, entusiasmado com 08 exar- sisios quo viu realisar a bordo; Não| sei como se pode fazer tanto com (ão |ponco! À opinião é austorisada o sy thotisa porfeitamento todo o osforço| roelizedo nos ultimes tompos pola, nossa marinua do guerra, arinhoico poriguor ama, ac tudo, o soa aavio. Nolio syabol 

amor da Patria, 0 doscjo de a vôr] [em cáda dia mais prospora o mais 
forvorosa espicito da 

nal nos marinhoi 
ratioa do todos os| 
08 au aporfoiço: 

quom passa mois duzia do 
joras deutro do um navio verifios, vinda hos mais insigulficantos dota- 

lhes, quo a vida do bordo 6 tambem uma oscola do rigorosa disciplina, À| 
todos os trabalhos prosido ww ordom 
«ueprokendonte, que tusthodioa todue| 
as voutados e colioca na gua faneção 
propria cada mombro d'squollo orga- 
nismo prodigioso, 

Os oxo! s do hontom cont 
ram principalmonto om fazer-ga. O] 
aprovoitamento, por parto do todos, 
os navios, dos fogos do artilharia dos, 
dois bordos. À osquadta navogava, 
ora linha, á:íronto o navio chefo, os] 
ootros navios coltocados pola ordom 
(do antiguidade dos sous commandan-| 
tos, O inimigo ocx figurado por um. 
[bando do baros de pesca que 
visavam ao longo, uavogando 
ooção sudoosty polas aliaras do cabo 
Raso. Eartronto do Cuscuos u 

DIVISÃO NAVAL 

DS EXERCICIOS DE HONTEM 
A disciplina e o trabalho a bordo dos navios deguerá 

supposto inimigo accontuou a maroly No navio chofo, a poa dy 10, collocada é pros, foz sigoal novo ataque, Os áavios dão uma ví É, ficam novamonto om linha 08 cfr radores o ouvo-so 0 tirotnio corradã das poças do cstibordo. Destrogers eaça-minas continuam os sous. ron nhocimontos, até quo as grande dados, seguindo a porpen maroada pola trajoctoria do inimigy cortam-lhe u roticada, Jatava” torm nado o simuluoro do combat. Não houvo uma bositação, não gu+ 
uma ordem mai comprohendida: jou mal oxocutada. O olarim tockgk 

do combato o quatro if ois tudo estava promplo pat ovtrar om fogo. A porió dos oomimandantos foi posta om tb ovo n'am momento em quo o Gt. diana o ur caça-minas navogaram “e alguns motços do distan 
fim prossho do quo 1 
gundo á mosina voz do comintrido; Do roponto, viu-so o Guadiana ud mit a ostibordo numa evolução “rir pidn, doixando o caça-minas egcógie: so pela aua pôpa, Minutos depois, q destroyer octupava o sou logar, dis tanto uns duzontos motros, o 0 cugA minas ia oporar um reoonhooiménitr do que tinha nido incumbido por te jgnaes do navio chefe, 

Tudo isso so pasoou n'uma tado ão aol ardonte, om quo a luz tinha ostranhas scintillações do viva dlutd- sado, Quando nbandonámoo: o navio, uma mancha do saguo marcayi 6 ponto no azul comaceido do bm, para as bandas da sorea do Olntes, que uma vaga noblina não doblta 
nunca do cobrir, 

Sobro a fidalguia do tratamotfo 
(quo nos acolhou a bordo todas us par 
lavess sorão pallidas o incxprosoivilá, 
Os sonhoros officinos do Vasco fa 
Gama quizeram contundir 08 ropfb 
sontantos da icsproosa com ng db- 
monstraçõos da mais roquintada 8 
ponhorânto amabilidado, não 
do attenção ou doforencia q 
nos foss ada, com uma sim pli+ 

ra obliquou á djraita o rompou foge 
frlópois dr tácontyoojumt fobia 
dos polos 0 

PROBLEMAS 

EA ESCOLA 

Como vao roflootie-so na popolação 
das oscolaa primarias do peis a mar 
lia provavel do tropas portuguecas| 
para os campos do batelha da Furo- 
a? 
Gomo sa ropereuto já no foncoi 
inamento des mesmas oscolas a actual 
motilisação do exorcito? 
Como pensa o ministorio da ins. 

tracção publica resnediar os cfoitosda| 
chamada do professoros primarios ás 

não] 
oncorcorm, o onsinó 46 não intorrom- 
(pa o as crenaças om odado escolar 
não fiquom, duranto mezes, privadas 

Festas porguntas formulsl 
aocorto, quatitos dodicam algom i 
toresso no proble:na do anal phabotia- 
mo, ainda agora tão longo do sor por 
nós capatmento stacado o muita mo-| 
nos resolvido. O ministorio da in 
ruoção publica dovo astar orgai 
[zando, n'ecto momento, a ostatistica 
dos professores, por forma a veri 
cat-so som ciffiouldado quaos 08 af 
tingidos pola mabilisação do oxer 
to. O bstudo das providonoi 
foampro tomar, para não 
ços, na abertura do proximo ango 1 
otivo, com as queixus o roelansações| 
dos povos sem professoras, ba de me- 
rocor-lho partioolaros cuidados e q 

imeiro de todos consisto, com offui- 
to, om averiguar o numero do csoo- 
las cujeitas a um forçado oncorra- 
monto, do '0s rospectitos regentes, 

tando-so por virtudo das obrigs 
ções militaros, não forem opportuna 
é convoniontomento cubstituidos, 

Nor 

gular geavidado o probloma 
sistoúcias, o do ensino primario, cuja 
parcial dosorganisação eurgo como 
umo amoaça, possuo tambem n'csta] 
hora ama extraordinaria importanois, 
porquo nunca a imissão da escola, 

plinador, so tornou tão andispensavel 
como bejo, 

So a auscucia do paes 
taralmento pecturba ida de muitos] 
aros om villas o aldeias, essa pertur- 
bação domestica viria a aggravor-se| 
“muito com a augancia dos profagsorvs| 

bão, | 

anQuesA quo 
tina tórnaram dovedoros E Pro] 
reconhocimento, 

CANDENTES 
ogro 

EROMARA? 
E' preciso substituir capazmento 08. profege 

sores mobilizados 
Ao inaugurar-se o emno lectivo, convem que não haja in 

terrupção nos trabalhos escolares 
dosdo quo por (aita do osoola mile ros do cronnças bonvesaom do por- 
manooor ora casa ou do oorror 08 in 
vitavois riscos da ruá, n'uma oi 
(dado tão perigosa como a ignorandla a que os condownaria a nossa falta dy 
provisão o a nossa incoria pelo dia 
de Amanhã. 

So não somos dog ultimos 4 en na guorrs, porque já uos betemo Africa para ondo tosm oguido cht-) lharos do homo: tá os que cooperam na Europa conitra 0d! allomãos o para vomolhánto coopéfa 
'ção nos vimos preparando aotivamén-. 
te, Complotam-so dois annos dógólu: 
quo o velho mundo so encontru 
armas o so forom as mais formida vais 
9 inconcebiveis batalhas, couo n5UNã. contemplaram nunca os uulos bi) us rogiston jámas a Historia, Tontpô” 
do sobra bouvo para attonter mao 
dos factos o aprovoital-s com vanfãs gem. 

à criso da oscola primaria prodit 
om França com a gu 

revocupando as catuções ofioi 
o prooutata provol-a do remedio, 
impronga, que a expos om todaa 

sua Luminosa claros, O horoismo dg, colo ogusla o do todas dk clussos que, nom aistineção, vas fig as do exercito luctata por uma esti & Bloricam o nome de Frege, 
(ça. O primoiro glorioso soldado mgral 

8 em 1914-—recordas 
—foi um profostgr, 
bo André Peugeon 

iinisterio da instruoção públioa 6 [ganisou ostatisticas do profossorgia! om armas, concluindo-so d'ollas quo 
Iimotado do efectivo dos profe 
estava mobilizado o quo mais do ti: 
unit é quinhentos, om maio ah 
aviam ohido no campo da honra 4 

dos, ficando:em condições. 
lo não podorom voltar às linhas dê 

fogo. Mais do sois roll foram foridia. 
o toem regrossodo progrossi; 
aos sous 09% na frenço dá 
As provas do sea U 
Joan d'Ors: 
tocam oisodua em ordem do dis; fibis. 
atura emular osgento a do 



een que A CAPITAL ERROR as 
uns cincuenia secoboram a Legião do| 
Honra o outros tantos a medalha mi 
litar, Algumos contonas quo entri 
ram nas filoiras como sargentoê, ca 
bos o simples soldados ganharam os 
galões do oficial, Uutros, ronovando 
às proezas da epocha rovoluciayaria,)B; 
conquistaram o posto do capitão co! 
menr6 do-vinto e dois annos, 

Mas som todos cegos bercos pull: 
ram. ser substituidos idoncamente 
as suas escolas, peorando a situação 
de Á madida qua a guerra so pro- 
a Uma phrase resumo a situação: 
ny a pas asves de maitres;iluyal 
pasdes maitres qu'il fandrail. Para im- 
pedir a descrpanisação, propõo-se 
úma unica medida julgada prudont 
Le démobilistion des instituteurs du 
service auxiliaire, Providencias idon-| 
ticas so tomaram em Erança quanto a, 
outros serviços o pareoo quo o illu: 
tro ministro quo 6 o gr. Painlavó com- 
jgora como uma ooeskidado de or- 
join nacional que ás escolas regresso, 

eimais oedo possivel, uma parto dos 
aus mestres, ' » E sta : 
«qto França considera-so, e muito 
go, qro a educação das essança 
woraco og mosmos desvolos que a b 
winisteação da justiça, à cobrança 
des impostos o a congervação das os- 
ieagos. Punecionarios hoavo quo para, 
an regular funcoionamonto  cessos 
isitviços voltaram a ollos, dadas oer. 
tas circumstancias especiaos. D'ahi o 

jamar-so quo eo procoda do egual 
quoira, com 09 professerea que 80 

ensontrem om detorminados mervigos 
availiaros do oxeroito o outros quo| 
30 aião encontram, (por motivos va- 
Fies, nas linhas. do fogo. À questão 
Ventila-so. presentemente com calor, 
“nin, inteligonoio, com. verdadeiro 
jontimanto patriotico, pugnando pola 
sola o pelas noccesidados instantes] 

da. população em edado: escolar 03] 
epondoram a vasta sorio dg com| 

foporag que pra do abautono «Posto asgurpto 
ou, da ponoa goliitudo havida no bom 
estudo o na sua solução. 
“Qomo sucsada quo as tituações, so 
nÃg.são prooisamento parnllolus, ga 
aproximam, o como provonir 6 a 
pie psslarivl a remediar, is por 
lormulamos ns porguntas iniciaes dus 
nossas ligoiras considorações. Oxalá 
alJas; oncontrem echo onde podem 
29; attondidas, 80 6 quo o ministorio 
dadustracção publica so não antoci- 
pow providenciando sobro o oaso que 
nopmorviu do toma o quo so nos fi 
ltugaido um aleanco oxcopoional. 
wo Avelino de Almeida 

“hã do nlepassado” 
um “film, de grando Inforesse que 

hontom se estreiou no Salão Central 
“Ro quando em 
isbmitagrapnos «dofgrando e'que m 
porquo, além de o anrodo sor dos que) 

ar io reprosontados por artistas | joe 
D'essa Cato O afins «A mão do an-| dos q Montom do sxivia no Be bateu dondo tua dia evtralas do ot? pestaculo, 

«A mão do antepassados divide-so om 
dotro partos, quo ao dusonrolom n'um tonetanlo drama que, de começo ao fo, dom o espoctador cheio da intoratio, Bor desomponhado, dom. uma asi. anseênom explondida, 6 um alli» quo ao amo” dora nono, canor Boi no Com esto alia» extbiu-o tambem um «bia» como, asi como as «Actunlhda- door, do Oaninoat, com assumptos da, 

no Balão Contral dia dodica- 
to, 

E“Moreira do O & Gt: 
Comumissõos-lixportação 

Bonsorvas alimontícias do aardinhas o 
chioharros am azoito o tomato 

Sardinhas em sal moura e prensadas 
:Vinhos do Alto Douro 
8, Amendoas, Chocolates, eto. 

porladorês para Aíloa,ostranglro 
f o Brazi 

+76,2.º, Rua Augusta—Lisboa 
“Bad tolographioo: Tamerolra—Lisboa 
sito TBLEPHONE INS 

O caso. 
do prof. Mulberg 

À, deolarações que velu fazer-nos 
“Bioouron-pos o sr, Boo Kulborg, pro- 
biõe do pponunatica snecca, quo nós foz 
axsoguiotos declarações toxtuacs: 
*&Quando ohegou a Lisbon foi illadião| 
por -alguora dcorca das qualidades dos ghcãos, Informações 08 

m sobre o vou espírito pas hta-quo. realmonto Quero Enstikhoina, “ocubloje, portw, conhocondo melhor 08 
iogaies, ontro 03 qunen Conta muitos 

eitigos nos vordadeiraa 
iformaçõos qua lho forem dadas, por 

uno, com a Joatdado propria do deu cara] tes as rocifca. 

quo fn- 

goto ent aajota o por E não 6 eso “motivo pa cado 
[ae declarações do ar, Kalber; coiso on aitros sabem O noseo presalo go, beilhanto ooliabotdor “e” solto 

jasigoe do sport, ar, dr. Casar do Mello, a| Er puaidado o ntolizonia o & stetar holhaan go “ato do prot Seoibene ado resumia as uriaçõos expia fadas pola aua critica nos soguintos te. 
Em 
“Pam estrangeiro quo vivo o trabalha amo. Portugal fneulton portugueges. om Sercospondoncia ormalhica coviadas a maca do sea país, Eeso oxtcangaieo alo: ER Sou publloamouto bom eu. jornace da sa totra úma aolar “Jo ou im desmontião à tas primei 

LA retratação do sr. Boo Kulborg pode| iderar-0sfolta, para 0 poblico port 1a doclaração quo alle, posanaim e, vala traser os hossos escriptori “ão dolxamos roprodosída. “Está amvonto dia Colubra o iomio pre. ido axoigo er; de. Cesar dg” Mello, Tos4 Pão dnvidamos crer quo o illuntes aporte: fg, quo veriqu o cado nas columndo da Bata) po sd Sonao nós, É aPora o publico, portag 
E! 

 esociação Industrial Portuene 

nhecer, nos galmniou por conta de quo 
8 lho 40: quer portugues degonerado qi 

pron aos ouvidos inconveniwuci 

thous, propositos 
to, 8 eroratmenta obrigado, Prensa do seu 

Ee ipa 
quoira quo o acreditomos. Ondo à ollonca foi comméttida ahi do. 
vo sor dada a satisfação. Teraos muito 
prazor am roprodualr as declarações do Br. Kulberg no jornal do Stokolino, desdo 
is, fejan identicas da quo interinos hoje, 

“Afeoroa dos meritos do sr. Kulbarig já pública decinvação dos mortos 
o, Dario Cacos o Pradorico Par nbenos outra Lioutloa. do ar Goro tomo m contrario, 

at, jam 48 não Qhcor foram. Na secção aportiva. de [X Cupital, entrego à quom possuo indis Gutivel gómpetencia, so tratará docão 03. 
o o, profoscor uorido collega 

incumbido d'ossa aceção castas o “ontem der, 

Pelo Salão Foz 
Apesar Gesto calor on oopectacalos do Salão Poa continuam ando fraquantados por grande numoro do publico isto oó joento posgo 0a oopocia los são osso 

Bffeaca porquo 6 bom vonti Mojo “continua a ava apresontasão o ueito Santo. Ferry, Nolly- Neil, a bailar 
na descalça o a bailarina horpanhols Car nen Sevilha, Kos dmanha já o publico tom um novo| 9 meguíbco. mumerh, a cançontista So- 
vela Margarita quê vom procedida da grando pola sun linda o 
goiro, P Robcia Surmon das hoas bailarino do, visinho reino, tom ais paprda-tonpa admiravol 

“A Vo lato junto-so concarto palo s0x- sito o Vono fins no 

CANETAS COM TINTA 
Das melhores marcas 

Vapelaria da” Moda; 165, Rua do 
Oaro, 167%. Catalogo gra 

Creunça assassinada 
A Judiciario está ompio 

claretor o caso du morto 
Noveo, da 7 mesas, filha. s 
pa Novôs, moradora na rua do Pasoadiço, 

munpoita ter sido victina do 

M 
srtança quo morre na compsnhia 
orida +) y 
“Amanha dove. caso o er, de, ou a eroançã, 

Simões Bayão 
(Laureado pela Recola dê Parto) Doguças do bica, cirbrgia protheso € 

ortodontia. TELEPHONE 3078 
Run-do S. Paulo, 19, 1, 

Policia consta do quo é já a quarta] 
jo ro» 

 onr ouvido sobro 
lazar do Sonso, quo tra 

A visita dos seus representantes] 
pt a Lisboa ú 

noontramesa em Lleboa, emo no 
ntrnos, os eepresentaRtas- dá Associação 
Industrial Portuense, que vieram pagar] visita qua ha poncô tempo lho haviam 
feto os sus coliegos da Associação In- 
dustrial Porbughez. Pouco depois das 9,00 já à porta do 
Holel Central so achavam reunidos quasi 
todos os directores da Associação Induis: 
tel, Postugueza, aguardando, que des 
gesso om gs collogas do, Porto, ai 
hospodados, Aves, autom. veis 
ravom,. installando.so no primeiro 08 
grs. Joho José Diniz, Francisco Otero Y 
Saindo, is” Elemino e” Loureiro Abitus ho Segundo 08 8r6, Xavier Este. es. presdante da Associação Iniusriai Eibas” Abolm Angie president da Associação “mimárial”úriugueça, Henrique Dias Teixeira, director da” As- Iocisção do Portos. no leio 08 ars Eni Sonae rain, lost Tsivos Era: 
ga do Boro, o Poliotepo Salgado e Ma: 
"oa velias seguiram para a Cos “ellauiGs seguiram para a Compa nt Providenta, 40, Condo, Barão, Besido os" vilantes” rebebdos, po, engênheso a “abrica” des Benmiquo? Chaves. 68 tenho des” duas a3sosiações, pergor Eram ode a seeções fubeia do 
daria tnacidnna postas "o Garáço nach o er Bs vaio ramos da nbústria, “Como, Bé. ação, pos 
[mhida, colheres, ganchos, eto, 

São "840 os opérarios que ali trabat 
tem o ludo está montado de foema a 
jobier-se a maxima producção com o mi- 
mémo esforço, 
Da Previdente seguiu-se para a sódt 

da Nova Companhia Nacional do Moa- Edo 

clonamento perfeito, desdo a separação 
a pedra e do trigo lá go tado fimo Pe 
neiramento. Da dependencia das mou- 
gens, quo fem por chefe o gr. Joan Ba- Chet, passou.8e secção do fabrico de 

bolachas, maias o montada. 
No fim da visita, fot nos visitantes of erecito pola dirieçã» “da, Companhia um bello Almoço, trócundo-se no Chem: 

pogne enthustaslicos brindes entre os, 
epresentantes da indusisia do norte e] os da do sul do poiz, Presidiu “O sr. "Mario «de: Sousa, um das directores da fabrica, tendo à Wirer ta o er. Xavir Eslovos é 4 esquerda o 
fio ae? Abolak Ile brindou pel sr, Aboim Inglez brindou pela Agso- piação. indusril ortuense; bar Sa vior. Esteves, agradeoou a, recnpção em Home da Industria do nora: 0 se, João José Diniz à familia do Jogo Pedro de usa, ão dignamente teprasentada em [seu filho “er. Mario do Sousa, O qual astrudecou, brindando pela indústria do| 
mori e do! su, seguindo-se e compleiam. (ão à serio de brindes “O sr. João José Din quo exaipn as conicidados de 
trabalho do sr. Mario de Sousa, No fabrica Iniguez a Pwocpção foi af. fecluostasima, pot! parto do 85, Antonio] Eduardo Iniguez. Feita à visita ds var Fis dopendeicia do Faria, qu' mo” is É cujos. productos. Nolrdm q in. áustria nacional, foi olteracido ans visi lantes um delcdo copo do ngua, fro- cando-se asfecinosos Demdes. - A visita à fabrica Ramiro Leão foi muito “interessânio, sendo Jouvados pe le aistântos Modos 0 excelentes ns: 
Vai segulr.se à reunião oonjuncta das gireeções das” duas ssaciagõs dus ines. 
SIMÕES FERREIRA 

exconlentomente 

joento, quo alôm do Der uma [bj 

garia, arama farpado, bisia- tubagem “e “chumbo, ferragem | 

gens, à rua 2 ca Julho, Abi se nesistt 
Plena Iaboração da fabrica, com 08] 

[mais imaclnismos ntum func. 

; Ea tara 
do sr. Vázquez do 

? 
O Heraldo de Madrid publicon sab- 

bado uma entrovista com o sr. Váz- 
quez de Molla, om quo o fogoso tri- 
buuo hespanhol dedlarou o seguinto,| 
ja proposito das duas colobzos affc- 
mações ácerca do Portugal; 

- De un modo ospontaneo, tolografio 
A Cupital rostaboleciendo Ia vordad do los 
hochos, y mi telograma fuó roprodacido| 
por varios diarioa copaiolos, No creio 
quo so volvioso a hablas más do allo, 

Ora o que o gr. Vázquez do Molla 
tolographos 4 Capital foi mais algu- 
wa coiso, Eis o telogramma quo nos 
fonvinu om data do 10 do julho o qu 
publicâmos a 1: 

o espora mina corta cuido, 
plivando palavras om disouro 

mutilado e altorado polos extractor, «oi 
toria britannicas & phrase do Oliveira 
Aartins o não minha, Ropoti-a pura con- 

ingleao em Portug; 
[Dofins ação no sentido do  naidad 
iecogtaphica, côm 03 caracteros da ofvili ação Iberira, que abrango tina vi 

na variedudo dos Bitados poninti lares, D'osco. manoisa airuai a Indopen-| 
doucia do povo portoguer, Que adaitro €| amo. Chogaci a dizor quo to por Ai plo: cional Portal qui dor. 

' Heapanhia, domo as suas pr O EO vernanto, Egjeitar 
fossa, anião, admittludo-a aó domo fodara- 
ão, vom pó do ogualdado, Rojro-lhe quo 
torno publico asto telogratoma, para quo, Juntos da minha carta, leva do bxplicação 
já Lanterna o outrós periodicus, quo não 
oonitocendo na intogra o taxto do nico, 
discureo, mo tom atacado. — Yísguez de 
| Melia, 
$ Ha a promesea formal duma carta 
do oxplioações quo ainda não chegou 
o quo o tologramma não suppris, 
como .o proprio signatario ora o pri- 
meiro a reconhecer, 

Porquo não veio à osrta do ar, Vas- 
quez do Mola? 

Byidontomento, porquo nho gabi. 
[como dosoulçar a bota,—dogoulpo-nos 
o vorbogo e brilhanto orador a phru- 
io, O gr. Vazquos do Molla nogou-| 
nos cavaotoristicos do nação q ató do 
Estado, O sou tologramma não do 
monto “ somolhantos  affie 
como não tovo coragom di 
na carta, —a carta não voit 
ostát 
curados 

Doenças de pelle 
PELO DERMOGENOL 

PHARMACIA GUERRA 
Rua Andrade, 36 

O dinheiro 
em Hespanha 

O valor da libra om Hospanha é do 
Bb posotai, o dd BO fenacon dt poso- 
da 6 ó do 10 oboudos (ihosda portu-| 

Iguoza) 40 ponotas, 
A “eapantantosa doprociação da 

Imooda francesa lovou o governo do 
Paris à tomar onorgioas ahodidas roi 
sriotivas, rolativamonto á importação 

jo moroadorias do Hospanha. 
Casa dos Espartilhos 
gantos Mattos & C.*-R, do Ouro. 144 

Terras de Portugal 
Do. sr. Raul Paíva, alunno do curso) 

[do engenheiro agrortomo, recebemos 
curta que om seguida publicamos. O “nosso coliega Adobino Mendos en- contra-se . presontomente- no, Alemtejo 
onde fai visitar as minas do Losal e vito, No “seu regresso, O nosso, coile. a cexplicará as suas, alfirmações, Não” quir-enos,  pordm, Por daver de 
lenidade, doixar de publicar dosdo já a carta do cr. Raul Fava, que 6 do co. 
minto cor + 

Sr. director de «A Capital» 
Muito grato ficaria m y. pela pu] 

blicação das linhas que so se. 
uem: 
Na chronica «Torras de Portugal», 

[com o «ub-título «Montes Charosw- 
uA, Capital» de 31 de julho (n.º B141) 
|—faz o er, Adelino Mendes umas 
affismaçõos que convem esclarecer. 

Para jaso são sufiticientos—crelo-o] 
|-—-as duas declarações que so se. 
em ; 
a) Em julho do anno passado, vi- 

sitou o 3.º anno do curso de enge- 
nheiro-agronomo, ucompanhado pe-| 
lo professor dr. Silva Rosa a 
ulbufeira de colmatagem, da al- 
deis. do Rebochos, pertencento aa 

soares, or Oliveira S Devido a 
ums duvidas quo surgiram so- 
bro a extensão dessa altu- 
feira, o seu proprietario levou os vi 
sitantos a percorrereba-. na sua 
maior parte. Estavamos em fuiho 
quero frisalo-- q era approximada- 
imonto meio dia. 
Deduz.se—4 claro-que 08 prófos. 

soros o as alumnos do Instituto Su- 
parior do Agronomia não temem 
os calores do Alentejo; — deduz-se 
uínda que, pejo contrario, podem 
tambem arrastar corn clles,.. 

b) No 3.º do mesmo curso engo. 
nheiro agronomo), ha uma cadeira, 
lem cufo programma entra m «Hy- 
druutica agricola». Quem quizer, po- 
derá ver qual a importancia que, 
nesta parte, ce atribue, pera Portu. 
gal, ús albuleiras, quer sejam de re. 
8a," quer de colmatiagem. 

Para verifical.o, ficam desde já à 
disposição do sr, Adelino Mendes 
o exemplar que possuo, das folhas» 
que foram públicadas, no actual me 
no lectivo. 
| Cabertam agora alguns commen- 
larios; todavia dispenso.me d'elles, 
visto que o meu unico intuito é ro. 
ctificar algumas phrases que pode. 
riam levar a conclusões muito dif. 
ferentes da vordado. 
Para terminar, direi mais que, so 

as excursões não toem o desenvolvi 
[mento desejavel, deve-se, em mito, 

sPircetor do Diapancario da Agtstencin ouo Tuborculosas— Medico dos Hospitass| 
é tio" Posto da Micerigordia — 

[Boonças dos pulmõto “o do apparalho! 

pá po Seia fara du Baoola que O Dos dade, vos olendon am mos cu 

[so facto da verba, destinada a tal] 
fim, não augmenta, quando não dj 
minuê, enquanto a frequência, no 
Instituto, eresoé todos as aninos 
[com o que mliás, mé regosijo. 
Sem mois, creame, com iuita cardio-yagoular 

CLINICA GERAL PR Raul Paiva 'elephone jo E 
Rua do Alter 08,80. Eéo, Dor4 o)” *º WONG do canso do engenheiro 

À grand gra 
O collossal esforço 

da Italia 
Como o ápreciam o coronel Ropington! 

no «Times» a Paul Adam no 
«Jownal» 

ROMA, 31,0 ministerio nacionai 
italiano .denionstrou com as smas| 
primeiras medidas querer dar a co- 
Nhecer ao extrangeiro tudo quanto 
tom feito até aqui, na guerra da Tt. 
lia, as suas difficuldades e o que 
elis representa no grando coniícto| 
entre 05 dois grupos belligerantos. 

Par outra parte a forga dos acon- 
tecimentos juntamente com as fre- 
quentes visilns das franoezes, in. 
glezes e russos à linha italiana tem 
gontribudo pare render. em porto, 
ysliça qua mpncce o grando extore, 
8 da ti, DO ) 
O coronel Repington, o brilhante 

crítico militar do «times» do re. 
gresso de uma visita à linha ilatia- 
ha, eco nas columnas do grande pc. 

(Des meridiunaos são lo enthustas- 
Is. pela guerra como as do norte 

eguslando-so em demonstrações de] 
galor os Fegimentos de Nupolos é 
da, Sioilia ao antigo cxervio hr. 
o», 
E” mugifico o elogio que faz do 

rei de Italia, cuja vida simples na li- 
nha de coinbato põo «o lado da do 

ULTIM S 
tar cangadd, sstenuada--depois de 
um anno olha com altivez para o fu 
turo, feliz por a nstrafe-Lixpeditiony 
tenha lido ima solução contraria é | 
que esperava quem a emprehenden, aviso | 
A Incta no theatro oc- 

cidental 
PARIS, LAO norte do Sinume os gl 

ram.so do renovar ns] 
suas femlativis. Ao norte do Avre, de. 
pois de vialento bombardeamento, os nl 

NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUELHA (Canns- 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em. 
Portugal instatações complotas do tstamonto--ttsel confptavol, 
AB thermas da Felgueira eram as vecommendadas pelo saudos so professor MANUEL BENTO DE SOUSA mn sua núme- ii 

Indica 
ii Ra olinica 

o rhoumatismo, nas affeeçõos do pelle, artritiaimo, nas doeu- [ças dos paizes quentes, do figado, do estomago, do. intoctino, bronohil Eypáilis, como nuxilisr do lntamonto morenial, A 
lembos fontaam na região de Iihons 
duas manobras, que foram frustradas, 
Na margem dineila do Meuse a lucia de 
artilhuria tornou-se duranto a noile ex, 
tramamente «lolenta na rogito do Thjor 
moni, bosque do Pumin e Inufte, À 
ocsto "de PonLa-Mousson, no seclor del 
Elirey os alininães fizorail explodir tres 
linínas, oecupêndo os fvanoezes a oria 

do o quinto al 
avião alemão -qJlnvos, 

As tropas bulgaras 
PARIS, 1-0 governo bulgoro, 

provoniu o gaverno allemão do quo 
nonhuma unidado | bolgara deixará 
[fora avanto à Balguri, Reina o dos 
contentamonto ontre as tropas bulga- 
ras da Maceddnia porque não reoo. 
bom o soldo ha mis do seis mezos é 

suidoste, sendo, uni 
mas bambas Dn 
ataquo continul.—(Havns, 
As tropas bulgaras 

m Jangadas algu: 

(ohamou ab tropas quo no ancon- 

cana) não menos admiravol rei Alberto 
do Belgica. 
“Quando tivo a honra, diz o cita 

do chronista, do ser recebido pelo 
rei do Talita, encontrul-o n'uma ca. 
sita em que apenas cabiam quatro 
pessons. O rei trabalhava em uma, 
dependencia, a uniac que tinha mo. 
biliario, o queil consistia em uma 
baixa é estreita cama de campo, 
uma pequena mora o duas cadeiras 
durissímas, 
Como unica decoração tinha o in. 

volucro de uma granada tustriaca 
O critico militar londrino continua 

Joxaltando 04 serviços, a olimonta.| 
ão do soldado o recorda que "q 
kmosphgma, de, goral. golstação. e 

ar aprreíáda ent Tlalia so 
ovo elo r ue não sb à popiiluridado 
da guerra mas tambem à prosperi-| 
dado da agricultura italiana e à 
jabundancia das colheitas». 

Ein conclusão, continua o coronel 
Repinglon, a impressão que produz 
ja Italia contemporanea é a do um 
povo joven convicto do um futuro, 
& que mediu ab consequencias de 
seus, actos, e não teme. Tenho fé 
Jem que « energia c resolução do 
povo, é A sua ocnstancia que tanto 
9 fizeram progredir, receberão a seu 
devido lempo o mbrecido premion. 
Um outro que nestes ultimos dias 

rendeu homenagem ao valor das 
tropas italianas depois do tor osta.| 
do na linha de cambato 6 Paul 
Adam, no «Jonrnalp, 

Nós, 05 francezes, escrevo elle, 
não temos dovidamente compreben: 
dido a difficuldade insuperavel quê 
existo em venoor, em úm paiz onde 
os exosssivos baluartes do inimigo 
estão a 2,000 enetras o mais de at. 
tune 

Baluartes forlificados providos de 
baterias, de obscrvatorios, de trin- 
cheiras opportunaimento melhorados 
[com summa arte durante dez annos, 
ido fsto na fronteina que ca trata- 
dos do seculo XIX indicam como 6 
mais competente paiu se estar pre. 
cavido contra os invasores, baltar 
tes que dominam a supertício dos 
dades, Por outro lado a offensiva 
austiíhoa lovo o merito do manifes- 
tár, do facto, a situação é o gran. 
dissimo beneficio quo a Italia pres. 
tou à causa da «Quadruplan, 
Nesse tempo 05 agentes sutros) 

lemães nos paizes neutrues, princi 
palmente na Suissa, regosijavam- 
se; dando, como certã u «Expedição 
do castigo», O pasecio militar a Vi- 
cenza, Veneza é a Milão, Se a Rus 
sta sé não movesse a Italia teisse 
hia visto na necexsidado de cinggir 
se a uma paz isolada. E o princi- 
pio do fim. Este é o quadro-ustro 
alemão de hontem. O do hoje es 
tivo offecendo a explendida e 
victoriosa. offensive russa, o a of. 
fensiva das tropas do general Ca 
[dorna que fizeram retroceder o ini- 
migo pena alem da Gronteira vio, 
Hoje a «Neue Frele Press» com 

voz repassada do Irisleza volta-<e] 
para a Ailemanha afim de lho di. 
[reri—»A. Alemanha deve proceder 
vigomsamento para livrar a Aus- 
iria da humilhação que à mincaça 
de todos os ladosn. 
Ora isto é muito diferente da nx. 

petisão do castigo». E exactamen. 
& contrario que quecede. 

Porém a Allemanho, esto ano, está sujeita pelas tropas anglo-fran. [ocaas ria linha occidental, e por ot. to lado as tropas de Hindenburgo| je de Makensen são impotentes con. 
tra as soberbos exercitos do tzar 

adro variou muito. Os fot: |naes Italianos referem que tem des- japparecido dos cafés onde so cos- 
tomavam encontrar. os austro-ahe| 
mães, em Zurich e nos principaes 
loentros da Suissa, os fandarrões de 
[bontem ; estão... Em campanha 
Assim €s suas proprias jnctan. 

(09s não fazem mais do que salien-. 
tar melhor à situação, que sem con-. 
tastação, não é certamente muito 
Itavoravel para os imperios centraes. 
E, aquela Halia que ao eabo de um 

“sento numero .do menes. deveria 4. 

rios, a riqueza dos campos e das ci-Jgj 

À Universidade Livre estuda « 
forma de so 

dos asso 
mu 

iados que forem 
bilisados 

córca da sun situação militar se 
mobilisavel| qual a gun profiesto ; 

quo vencimento nuat a orado d' 
a cujo sustunvi 
em, or in alt 
tva”. etuáção 
ventura fiquem 
que sejam chami 
procurando a di 
ado, io TOS ncary 

lis; ig ra fuder na meiga do pos: Seria GM ão Dor gu dom asiados da à fera da Patria 

as pessãu 

08 qui 
mobilisado tenhi 
O conselho 

fostação “do ti 
bom “a favor doí 

Assim. que O 
ndoantado “a Unt 
para resolver agtinitivamente as mod! 
as a tomar a. cpto respeito, 
Regimento de infantaria de 

Pesepra n.º 

std ade Livre 

lis megiment 
ou o curso do habilitação pura *. 
Kôntos, à apresentarerm.so com as su 
alto da 8, Jor Pa sia é 

Serviços do & 
o 

No sédo do A 
Portuguezos real 
2t horas e meia, 
dr. Reynaldo do: 
cia sobre «A or 
de cirurgia na fr 

D or. Lauro 
RIO DE JA! 

de Now-York 
Leuro Mullor, um 

rurgia na frente 
dental 

distincio clinico! sr 
misação dos servi 

nte oeridembelo, 

ficmam que o dr 
joxterioros do Bráeil, nooeitou o con- 
vite do duguo do, Connaught, dovon- 

Canadá ainda no| 
(Americana), 

do partir para 
mez do agosto.— 

Os product 
no 

RIO DE JA 
[Coolho, agonto é; 
blica Portuguesa. na Amarioa do Sal 
roalisa brovoment 

[guozes seguindo: 

À elogio de portuguezes 
por tm 

gas, fos um calorogo ologio da hoi 
idade o do comportalionto dos t 

o dice 
| 

men obras 

INFORMAÇÕES 

ido por este aviador. À 
cesto de Eubn toi abatido um ouso] 

eslugrio do Tamisa, O) 

PARIS, 1.4Consta quo a Bulgaria 

teavom na fronto russa Ameri- 

correr às famílias 

O conselho adulnistralivo da Uuiver- 
sidado Livre mepolveu abrir um  incun 
Fito ento 08 sdus associados, que Ru 
em numero. de de ols mil, 

teem ; quantos filhos é 
s| 

Xste  inquerito| 

fetituição, a que está JL 
o] 

vo da Univer 

dao, que, dando lo “antna” 08 sida Li 

inquesito esteja mois] 
árà 

s do reguiumento do 1896| 
cars 

gudernetaa ixo metino tegimento (ao Cas 
para treltas sor avçi 
São 49 Posto (mb; | xarciso Franciuco da Bou: 

Sociação dos Medicos] 
depois d'armanhã, às 
mtos uma confere. 

unir no Canadá 
pro, 1. —Moticias 

nisto dao relações 

(ETRO, 1.—Simõos| 
minesoial da Ropu- 

to uma conforencia| 
do propaganda dos productos portu- 

o-lho uma outra 0- 
bre as projas o thormas do Portugal 
(o as bollozas ruturnes do pai 
(Americano), 

bispo braziliro 
BELLO HORIZONTE (MINAS 

[GERAES), 1.—0 novo bispo do Pon-| 
so Alogrê, monseúhor Octavio Cha- 

brlhadore portagustes, cimpregudos 
eo o sta 1 lpne gongantos 

- ECcHOSt00+ 
&N TOTICIAS 

— COMMENIGADOS 

[sul das tres gxonvações. Nas restantes] - vcroNtnto! 
linhas a nojle decbrren relativamente At ultima 
calma, O ajjdanto Lenoir abatcu um 15da hoje, o livto.do passa: jo 
avião alemão, ao norte de Verdun, sen) Leticiey o livro do passado abrint Lembro-avo pungo-ioenimubrança delas; Lebro-ua o vejo-na soma as vi partindo Estas cantando, coluçando aquele, 

Todas formosas como tu chegaram: Bortiram, é, ao partir, dontro om mou 
seio, Todo o veneno da paixão doixaram, 

is, o! menlioma tave o tan encanto, Bem ve o iba do re tdo tao Fodico da "Oyo um elogio ao teh jo mal alipentadua—(dmericana) | O Ar tdo 
la exercito e do povo italiano. Con- o Ina tão viva, quo abras too tanto! 
essa que 08 proprios alliados nem| 2 emtrafia e sahida da, 
[sempre teem tido cabal conhecimen.. Allemanha OLAVO BILAC, 
ia Logo presiso PG Eleito, “mtas |. PARIS, SA preste do hojo nin: 
preosa.om cmi dizer que todos quan-|guem pódo pirar ou sahir da AM tapa quo a pon alivote, Ni 
tóg vão à lina italiana — prestam [monho, salvo po caso do reconhecida] dr do Casino 8, Juro Bite A Dota justiça ao collossal esforço da Ta-|nsceseidado.- (Americana) e gm faco do sisceaso obtido pala goBui y 7 Cantora, tu sontantação à melhor do tu 
“sta, diz 0 critico do uTtmosm, Mais dirigiveis alle- |gonoro quo no jom visitado, Fovalvo fr 

com osiu exercito quo ainda não sé [mg R a om 0a honra o ima gu 
Beavia batido cm ua grande quer milies Ro re tagia teria rar os sonsões da moda. — 
se moda depois da UNdNdo pus nes 7 Did uanisirios Tê no o mas all mdarlos de leste € nba, o que demonstra que as povou. |, nas elturas dos condados mento q caamanto da orrido da Costa, filha 

da Costa o doar. Ma. avel Jonquíin da Costa, oo 0 ar, Anto mio Alvea Leito, aspirante do mariulia, = Roalinoty so em Castondo O comam. to ars D, Maria Aujrosto d'AlUnguer. pe o Castro, Nha do er. Migu6), Maria| PA lbunuerguo e Castro, thesonreiro de finanças Waquollo contalho, com. o ar, dunibal do. Soa Galmurãos, filho da| 
Sosa Gulina 

D. Moriunna Boi 
nã Torrodolta, o cama 
ajth, Loltdo” Cardoso, tha do é Tenira. Curdoro in pos companhia doa phoaphoro 10 aro Machado, dhiooureiro dá municipal do concelho do Vi 

Atuica Macfido de Mol, “&D. Monriqueta Pas Nilo 0 do a cálbetio. 09 Mello, ouro ar 
lo 0 Castro, de ofilolal o “trabalho, lho da ar ranco do Melia o Castro o alicia chefe da, contablidado. do iniajetório do forcouto, te, Cenur Aasto| 

dedjo Ho q Castro, bg —Resiláaao no tablado o anlaço da ar De Elia da Cacinra Loo filho da ces D, Adeluido, fo Almeida da Camara Lomo ão “ar, JD. Joró da Camaro Lauio, com DA Radsigo do Serpa Vigontal lho mê ÇÕ Mario Av do Boa Dou ho do Sarpa o do ar, D Fernando do Sor. ps Pieiostél rd danger io da ni — 
Pa Feu, Dauerito, Multas altos: NASCIMENTOS] 

io So dedeiio, no el mc De ia pa song da xo faut a 2, a Co pd a ia a, o 
e Ds io dos a o posa jo rara Sie 
(dos. Mas, tambem, o dessa mani- Em Faro deu à luz com muita faltot. 

dado nma robusta cegoiça do voxo mas. gulíno a caposa do Br, José do Sunta Uva socios da nUiversidade Livre ha conhe-| Junior, cimento de atiseões que so tona ur: [ELSO, Atos me iatoromanto manh tente remediar, Juando as pessoas que ar, or, Sons velias (se cncbllsum erjani chamadas ago Uia, Mori pa no serviço do exercito. "tm mms 
ANNIVERSARIOS| 

Yazom imanhá annos as ar, 
D. Joaquina Jorgo Perolia do Miranda, 

faria, D. Laura Malheiro Guimordos, D. M; 
Eira da Silva Siturato, D.Morgaf 
Julia Carvalho de Arsojo, D. Lubra E |vos "do “Costro, O. Musilda oboilo São avisados às 2.º sargentos reser: lente, D. Amolia Gualbarto Bogrea de Li. 

vistas desta regimento que possunm o ma, D. Lavra Elisa do Sousa Vanconcal- curso de hatititação para tu sargentos low D. Roym E. Peroira do Almeida a M ou, o curso equivblen! issim o | mesas, D. Maria dos Anjos Tavaros do| 
Lie cabos que pássuanl o 1.º das osco.| Navatro, Poreira Rabello, D. Amelia Al 

sina do Souto Lobão de Macodo Chaves 
ão Olivoira, 

Esdras, 
Chavos de Olive oonde do Carta 

Carlos del sto Montei-| Vaiolãa Braga e Veto Au ro Banco ri 
PARTIDAS E CIEUADAS| 

Encontra-ao om Braga, do vi 
funilio,o ar, dr. João Valerio 
Porolta. Com aus 05203, partia pas 
aho o ar, ongronheico Baadaira Noivo, 

“Tom ostado om Esteo'noz o ar, Vasco. 
astina Moto, consni do Portogal em 
yamonto. 

Partiu para o cou solar do Gusss No- 
vas. Chaves, 0 er, ar, Josá Osorio Sa. 

som 
Novea| 
Eapt 

Bartia para o Noto, com eus filhos, o 8x. Annibal Oclho Montalção, 
—Chogou a Liaboa 6 parto brovamente 
ca Kntre-os-lios, 0 sr. Robollo No- 
Vindo de Gibraltar, encoutsa-so om 

Faro, com dus 637084, 0 Or, Aatou So. 
lá em Lisboa o er, dr, Jonó Antonio os gato notar am Mopobigoe. Partin para ova casado Paderne o| sr; Antonio Maria Jadico Biker, “SPogtia para O Porto 0 sr João Dias Aros Pi O Purticam hojo para a Praia das df 

aa ora SUA: gentis úlhos, 0 sr. José Sus -| 

Taim gara aqueila praia pertiram eo collega dr, ab Pontes 6 sua fa. 
Ent o Cas or. Duas 

pe e gu EN a do Vodrss o dr Purdaudo Bacaliar, pata ps RES Eita ou Vison o ar. doa Reiva Parto depois imaahá paro e Yi. 
|gúcira da Foro er Magui Peste da Cru 6 tua esposa 

Do Togo ds eds Balgada op a gui residoncia, Galata do Ema, ox Ohio do Gonco, Aneita o Ge [D. Avesto Rego, 

Fall Valeriano Bi allosou 9 or. Veleriapo Manaol Redri. pé, “jo femoral do Veaiisa Quant ts horae, 0a tenvesoa do Saque 16, o, 
ROTEL CENTRAL E SANTOS 

Uma missão argentina 
no Brasil 

RIO DE JANEIRO, 1—Chagou a osta cidade uma cominiseão com poste, de modicos e estudantes de medicina! (da Repablica Argentina, que voa o: tudar a organisação completa dos institutos ganitorios do Braail, Pro- sido à esta comissão o director ge- ral da lygiono do Buonos Ayros— 
tmericana, 

Dr, Affonso Costa 
[sua casa 0 sr, dr, Affonso Costa, reor- Desvio pela sun chegada o pelo” exito las dômaheso que restisou. ns felci. taçõos de um grande nwnero dos eeur amigos o admirudores, Entre as pessoas vue o foram cumprimentar contam-zo 08 srs. ministro da dnglalerra, pri 
dento do minislero, conmisandnata da divisão naval o géneral, Cor rela Barreio, O sr, dr, Alfonso” Cogtn 
sahiu de tarde 6 dirigir-se do pago do/Be 

, onde tove arma demorada: contorem, 
eis Som o sr. prosidoAe da Repúblico 
Montem, à sua, cheguda à ostação 
Morto, fal cumprimentado” pelo: se Phdke 
mon de Almeida, em nome do gr, com 
matuanie do qivisão nával, 

Districto de recrutamento-t 
Pavinem-so os rs, Mario pesei” rua, Mugósio Gene da! ita tre ie, JOR Pomipeit, Amtonão. 

o Perciro -Leslo te Mello Fran 
Gonçalves d'Ojiveira Juniar, João Pulido 
arAneida, Francisoo. Juice. Fyrihosi. 
nho o Luiz Fernandes, Henriques; Cor tez Dara ce fgreseniarem Imaneuiata- mento nO dlistrdio de recrutamento. 16, a lin de receberem uia Para. Ep apre: entram nas UMIdndE pr T prosunsidca a aleres Trico mid mo Bigualimente se peevjos 9 soldado y as 
trop Iene José Rebiio d igo 

nlar no megna ' 

atentos a oscola preparmioria do off 
orues nticidnos, 

THEÁTROS 
Ni, proxima aogunda fira eres so no Apeilo, ma Povita » tdos 46 get 

nes Fora. Dyson, Georgina Gongalvas, 
fnirdia Vilor “a “o actor Soivudos 
rata, 

Poroim Coslho, Luke d'Aquino o Al- 
berlo Burbosa ostão trabalhando n'uma 
revista destinada & epocha de inverno 
no thestro Avenida, 

Vac entrar em) cysalos no Ueniro 
Eden à hovísta «Nova amihdos, de Br- 
nesto Nodrigiucs, João Bastos “e Felix 
Bermudas, 
—A companhia do Iheatro do Gyknno- 

slo deu o seu ultimo esjectacuko rio Por. 
do, seguindo pasa os prajas ido” núvto 
o pais, 

fecabomos o muito agrndocomos 
sa enmprimentos do distincio manstro 
Assia Pachoco, do thoatro Avenida, 
quo regressou do Brnsil, 

A acção do Sport Lisboa 
e Bemfc Totegaifion-ão a Degão do Bport Liam 

boa e Homfica. Q.importanto elnb, vue 
demonstrando que n sua notividado 
(o influencia, dns quaes resnlton ser a 
nasociação esportiva com o maior nt 
mero de astodiíndos a com à maior ey. 
pathia do grando publico, não go Jato 
apenas á pegada! o osegnção de 
jogo de «foot-bali> mas à prabica o p 
psganda do varico outro excteialos fflotico. 
No proximo domingo, volta o Bom- 

fion u exemplificar ceta actipiiado, Vj rio ati, inaugurar om «torneios do « 
ticos entro 03 seus quafro «tem, 
no seu campo do Soto Itioe, 

E o Bemica tem ontro censos «gportam 
jmans varios «ospecinliatas» como Ca 
doça Ramos oro saltos á vara, Pogalho 
om corridas pedestres, ote, 

|O tornelo de esgrima na Trafaria 
Está abpolutamento doterminaão que 

uma das primoiraa provno organizadas, 
pelo Club Balnoar da Trafbria, seja, já 
no mea d'agosto, ur campeonato de” 
cogrima do ospada, aberto a todos qu 
atiradores, vogondo o regulsmento quo 
tem servido pura a soalisação da «Naga: 
[Amedora», 

O Club da Trafszia projocta tornar. 
a festa num brilhanto certame apar. 
tivo, com a cooperação dos melhoreu 
ogntoros do espada do paia, Bs comeo 
[pelo monos, os propocitos dos diteota- 
res do Clnb, no numoro dog quaos fr 
ura, com dentaquo, pelo ama aotivio 
não, o conhecido amigo do esorb, 

Henriquo de Souza. 

NOTAS DIVERSAS, 
O sr, prosidonte do inisteçe, fnneions! pre 
A good dd am 
gia compor api a pena id E pet E 
E insidado do Ls tons lite” 
vo hojo com o as. mini 
a quem oxpos a aitnação cm 
Contra 08 povos do 008 
do Forreira, ondo lavra & 
quo com urguacia so a 
on de milho para ass 

Situação da Praça e 
CAMBIOS.—O mersaão feston 

gnintes cotações asse 

fede 
Holland Madrid, Choque » 
nim Shonão 4 
om Park o e e [Rio mbondiea é Ad 
“oito duro; 2 à à 

Compra Eae 
Sta 
5 

E, | 
Ou 

. 



geme c] 4 CAPIRAL - E 489916 cmi 
CACAUS, BOMBONS, DROPS, AMENDOAS E CAFES HER anda MEDALHA DE HONRA e Pe * MEDALHA DE OURO DD e UNIÃO e ER! Exposição Panamd-Pacifico Prdias ssáia Sociedade de Geographia de «isboa 

mais importante fabrica do genero em Portugal 
Emie2 deagosto, abertura do anno lectivo (1916-1917) no Instituto Commercial Pereira de Sousa, Rua Nova do Almada, 53 fz “o aid AUTOS dinenas o nocturnas para ambos os sexos em andaras completamanta independentes. Curso livre-do Tachyg-aphia, Calygraphia, Dactylographia, Caleulo a Escripturação em todos os ramos, o Linguas por profossoras o professores das respectivas nacios nahidados. 10 Cursos Profissionaes e 4 Cursos Especiaes, com os quaos homons o sanhoras obisam fasilmento collocação bom remunerada om qualquer pais. Habilitação para concursos. Lições individuaos, eim clsseo o para as províncias, Tlhas, ttios o ot trangoiro por corrospondonsia: Matricul; idado o por contracto do habi 1. Podie programa, proços o condições, 

SPORT & EDUCAÇÃO PRVSICA es 
Homens de “sport, na guerra 

CHOCOLATE, 

Soldado afogado ao banhar-se 
CAXIAS. 1.-Moje. pelas 7 horas, 
uando auidava a Roniar banho na pra 
o Eagoa!, juntmpanto tom outras pra- 

gas, o soldado da compania de phistas de p 1273, Cogar- «a Sil 
| var Garcia, em virtude de Ur sido ace 
Imetlido de congéstio, afogou-se. Fazia 
Serviço na estação telegrablica do go 
|verno do campo enteinoheirado, era fia 
lurct ds Lisboa e pontava 21 anhos, sen. 
[do mito estimalio pelos seus suporio. 

prestados pelos banheiros 
às O | seu cadaver só mais 

José Pontes... 
-— MEDICO-CINURGIÃO DEL Massagem manual o, Clinica infantil Ginastioa 
Rua do Carmo, 68, 27--“Tejt dayd 

Champagne e Lamego. 
CAVES DA RAPDZEIBA 

os capadoros compram-nos muito caros o à todos, para «lescançar» a copia- Iganda. o 

Os grandes records 
A proeza sportiva d'um campeão, 

portuguez de bilhar 
Recebemos hojo uma interessante] notícia fornccida pelo ar. Rodriguos [Paulo o quo agradosemos. Rufore-so à um amador portugues, 

bilharista, quo obtove uma «media» 

quor parte, 
Dirigte so é Tabacaria Elegante, R. do| 

Ouro, Carfaz de ámanhã 

Reservas de finissimas qualidades soocorrol REPUBLICA — At 2145— - Aviadores heroicos [oxtraordinorio nam «match», media| superior á obtida pelo professor Onre 
Onstellos no ar. 
EDEN—A'$ 209) 0 :2,90-Aaró 

ando foi encontrado pelo 2.º sargento, Aarâns o eoidados Gi E da companhia de ford, que pres. 85, TD e 616 At venda em todas às comfeiteriah” 
mercearias , + dy tvi laram relevantes serviços. O cadaver do 

[desventurado foi | I asportado para o| 
hospital militar da Rotom, à fim de ser. 
jautopsiado, realisáudo-s: amanha q fu- 
neral, om “que sé encorporará lodo 0| 
pessoal em serviço nas estações telogra 

ABRIEL FOUCAULT 
E leio na esquadri 

da ovinção d pri 
Den provas como ohsrr 

Qador e como piloto de qualigades de 

dorosas, 
APOLLO-A4 2099 «2290 asi6-(Roviso) 0 O 

ultimamente om Paris, 
Esea informação é a ecguinte: “.++ 8 fineza do fazor conheces, por 

lintormedio da muito lida o bem diri-| [sida sscção da «Capital», o todos os 

DEPOSITÁRIO EM LISBOA» 
Arthur Benaris 

Entrevista com Mario de Norg- 
nta 

ha 3. Es. 
m 

peilo, Josões ulcoresas, 
doenças doestomago, etc, angus feio, de bravura e do Jlicação, 

Morou, gloriosomento, em 16 de ziaio| 
de 1916, durante uma missão aerea, 
JEAN PAUL THUICLIER 

«Tonento observador na esquedeilha 
M. F, 95, Observador de primeira or 
sem, “em, mais do 200 horas de «võos» 
sobre" as linhas infmígas, Ha 15 mezes 
que não cessa do prestar provas das 
mais brilhaitos qualidades de intelligan 
eia, de aulacia e «> sangue-frio. Prodi 
galisou-so am todas as acções em que 
Sua esquadrilha tomou-parte, particular 
mente, durante o pesiodo de 2 do mar 
qo a 39 de abril, sustontando continua: 
mento. violentos combafes contra nume. 
mos aviões inimigos, voltando com o] 
Bu neropinno erivado do projosteis, 
Nunca deixou de cumprir até linnl c) 
tom bravura, todas as missões, uínda 

mais audaciosas. que lhe foram conti 
Vaso 
JULLIEN COUNCELLES 
«Ajudante na esquadrilha 63, Não he- 

sitou em alacar, sósinho, um grupo de 
Auatro aviões que pareciam ameaçar os] 

parelhos frances de regulação de] 
Airo, Abaleu um dos adversários. Sus 
tentou um segundo combute, durânie 0] 
qual foi 0 seu aeroplano allingido por 
muitos balas, Descendo por causa de 
vma sponno» soa, foi encontrado fe 
vido, 
MAURICE ROUEN 
«Sargento njudanlo na esquadrilhal 
F, 1. Exeellento piloto, cheio” de au. 

cia, deu sempre provas de resistencia 
e do iomacidade, executando diarinmentr 
Ieconhooimfontos o regulnções de tro nas] 
mais desfavoraveis condições almosphe.| 
ricas, 

Ein 20 de março de 1916, ainda que] 
pilotando ur aeroplano de marcha len. 
ta, não hesilou em atacar um avifio inf 

M, 

quo so veforo aos ultimos cara 
poonatos do espada, 

“O Notas do a 
As festas da Amadora conti- 

nuame, 
Amanhã, a Sociodado do Instrucção| 

Militar Proparatoria n.º 95 organisa 
uo Salão do Festas dos Recreios Des- 
portivos da Amadora um ospectaculo 
[com a interpretação d'ama peça thoa-| 
«ral antiga, linda, da oscola romantica, 
(iuo sorá precodida d'uma sessio no 
lomno para distribuição ds pre 
Focompensados, são os pequeno 
tas do 16 o 17 annos, quo, no nltimo 
Womingo, nas provas finaos do oduca- 
ção phyaica, domenstraram énuito mo- 
cimento 6 um troino quo 0s impõo 

[como futuros ospecialistãs» do athle- 
tis 

'om à festa do ámanhã torminara 
os trabalhos da opoca do 4915-1916 da 

do rapazes quo à constitnom o o ceu 
infatigavel inotroctor tononto Batalha. 
Os Rtooreios Desportivos deram a ce- 

tas provas o som concurso o soguem 
lrabálundo, 

Já âmanhi, ds 20 horas da noite, ro- 
unem os principaes infiuontea dos dois 
«symishanas» do athlotiomo o do pati-| 
nagom para esboçar 09 programenas é 
dividir trabalho por varias commis- 
atos, 

No domingo prozimo, os Reoroios) 
rocobem a visita dos tonnistas do 
Sporting Club do Portugal, quo dispu-| 
tarão uma soro do «matohes» amisto- 
308 com os tennistas du Amadora, Ge- 
suindo-so a esso improvisado torneio 
tim almoço do confratornisação, ao 

nossos compatriotas, a mégnifica proo- 
na do nossolsampãs ar” Cndoso! 
n'um dosafio realisado no Salão |gndax com o tambem andor sr, An 
gelo Santos, ás 1000 carambolae, fez à, 
“fartidar om 1 hora 60 minntas, apo” 
nãs om 49 «facadas», o que dá a media | 
loxtraordinaria do 59,8, tendo o parori- ro feito apenas 250, 

lhares, pois <Salão Portugal. 

(Campeonato do «wator-polo» 
«Nó ultimo domingo realisou se mais um 

dosafo primeira evoltas db cur 
vido pelo Clab-Naval de 

Sociodado 85, que honra o bello nusloo|Lisboa 

oo extro paralo owião a valas circnmancias. 
erovorom-s0 poderio fasoL.o na secretaria dao 21 ds 23 Nogas. = 

Queira y, notar quo Cardoso era a| 
imeira vez quo jogava n'aquellos bi- 

eu” salão habitual 6 o 

Noticias 
(Communicados e informações) 

+ Entre nós 

do evatar-polos, contado para 
promo- 

A Viotoria conbo ao «team» do Sport 
Bombica por 10 «goals» a 1 sobre, 

jasio Clab Portoguoz, 
erclal de Lisboa 
Facola Pratica Dom 
Commercial do bos, | 

tempo, 
los os associados que dosejarem fne- 

Agenda da semana 
E AMANHA '—EDEN— Reprino da Maré 

le Rosas, 
SEXTA PEIRA — 4 POLLO- «1946 — 

'Novo episodio da fita do «Penetra», 

As aventuras de D. Jorzina 
Poucos fitas cinematographicas, gel 

ao das «Aventuras do D. Jorzina», que] 
todos os dias 4 noite se exhiborm duas 
vezes no «cinêmas Penetra, funccionan- 

phices do cam 
solteiro, deixando, 
her moradora em 

aqui fatia sorviço, 

para cabelo 
Horberês, 

'Dopositáriosr 

Os dois primeiros opisodios, «O cstro.| 
tagêma dos pózes do gomima» é «A mão| 

envenermda -com croogote» 

em 
ee 9 Peneira revelará o terceiro epico 

intitulado «O mysterio do autocls 
mo cór de rosar. Ahi se desvenderá applicação seientíica de certos ophidoos 
jamesirudos ao mais complicado dos| Duna [problemas da investigação criminal mo. demo, 

Setubal--Annui 
insuguração das 
praça Caros Rei Ji ron 
jo, apra u para do ora da. noto) 
ari Per d+ 

or cores cio TÃO 
(cando Teixeira. Ai 
fazer o intervalio| 
nhas: 

com urg: 

meor indo em chrbpunia do uso mu 
[vívia. Porem-lhe encontrados nos olsos 
algum dinheiro e outnis objectos. Da| 
triste Oocorrencia foi dado conhyiimen.| 
to 40 inspecior da serviço telegraphios 
militar, que muito sentiu a 
infetiz "soldado, que he “pouoo tempo, 

Poçaim em toda a parto as loção” 

Silvas & Cla 
Eua dos Corfoeiros, 71, 2º-—Lisboa 

TOURADAS 

as, | Abrantes-No demingo, por oconsião ao marc mena pesa Be oe ás 
(acada. Com vezes do lavrador Durão, 

QUARTO 

entrincheirado, 
porém, um filho de 

Era 

A! (cantare. com quem, 

do! 

ita e Via 
Tel 4102 

ia-se para domingo à 
ádas noclurnas na 
estando à iumt. ' dovendo produzir . À empreza com 

go, depois da corrida 
um comboio do 19 
o estações intermo 

1505 

ão pari apriaudidos “e Abrantes. Touros ilsbonanas pe. RE fonio Prolo vem aqui comico «As Cart 

cisa-se, 
» proxi- 

Escriptorio--Rm, Augusta, 23 
50 réis olitro em garra! 

CONTRA Ear 

SIPHILIS:! 
BDepuratol!: 

(REGISTADO EM 14 PAJZES) 
O parificador do sangue 

mais energico e inofansivol 
Sem diota nem resguardo! Não exige o auxilio de ontrog” 

tratamentos secundarios! 
O depuratol encontra-se à venda nas boas pharmatias | 

rias. Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, "| 
tubos (tratamento regular), 58300 reis. Pelo cof, 

eio, porte gratis para toda a parte, Hy 
Peair 6 livro de instruções em todos os depositos, Dei! 

posito geral para Portugal é Colorias: f 

PHARMACIA J. NOBRE 
Praça de D. Pedro (Rocio), 109, 110. 

LISBOA , 
(Por baixo do Francfort Hotel) k 

TELEPHONE Nº 10 CiniáfAL, 
Poço do Borratem, 89; A 

hi 

Jul 

Dor exognia a o deparatito” 

SUPER 
A TODAS 

a> PASTAS 

COMO SE DOMINA A MULHER... 
COMO SE DOMINA O HO) 

Por Octave Fardel np 

mo do r ento de|. Ee E go es! aB.G, 
até ás 11 da manhã. | 

Les Bellini 
o da epiasada do Cito de std da epiasada do Onstao de Ed to os notáveis dsctntas ando Os ocaso ot o tbaatro am 

migo mais leve o sustentou o combate. 
sobre as linhas inimigas, à uma altitude) 
de 000 metros, | 
Em 22 do murço partiu, apesar da tem 

postade, para afteciual rogulações do 
vo, urgentos e depois de haver executa- 
do uma, vitiss obrigado a descer, em| 
plano campo, porque q Cm a neve 

bed PA q tornivam 6" 
possiveis, 

nofualmonte, 250 horas de «vôo» 
sobr 0 campo inimigo, 

qual “assistem além dos tonnistas, as 
irecções das duas importantes aggre- 
minções athloticas, 

+“ e “ 

Algumas anecdotas, 
Uma razão conviricente ácerca 

de caçadores 
Ante-hontom, & antrada do Salto| À praia da Trafaria imatogrephico que funceiona no pa-| ie 

' RE, 
Circos &'Musichalls 
'ANIMATOGRAI E CONCER! | 

Central, Citado », Cinems q 

pes tri a 
E ps PANE an vaitdes 

Processos segpros para | : £ 

Inspirar amor é possoa amada, mantor o conservar o ssa pass 
destegrar do coração ne espisito o amor quo nos, eai loepiatdo agem , ode 8 O a gaja e E 
A A os esgota am ba et 

m elegante volume 200 réis 

Almanac!y Fheatral para 1916 
vd 

4.º anno de publicação pr, 
Illustrado com os rotratos o biographias dos artistas Aura Abranches, 

Itentonçe do Carvalho à Carlota Bando, Contam a peça arm L neto Fall a 
as cangonotas: Aa desrete, Panapa Hllasil Modas fomiias do mar. 6 
mar... o 08 monologos; As mondadairas, Qua sim... quo não, Masoard, O tl 
[garoto da rua 6 o Sonho do operario, ancototas, charadas, ato, Progos 1226) 

A. Guerreiro RERRÁ 
A'venda na 

do estrungoiro, participa o Toi arneiro [ne Livraria do João Carneiro & Ca, Cifentes quo rotomou"a ) 7 60-LISBOA Sa T.de S. 58, Domingos, 

vimento do Foz, encontraram.| “Teem chegado ao doi velhos amigos, tra d'ellos jor-|milins ste praia. tica dao ea da 

a 

Ler ámanhã na «Capital» ano menino aro otras do con novas noticias sobro «Homens Ilha lá, não faltes no jantar do las, Sum breves dias, com do, Sort pa. Qua obr io 1 do estro, Faço maia ne ano fita À QT de giro toda Drojectos do novas fostis nato não diopenso a tum companhia, Est goífico peogea raca da fuadora; sobro a Campanhaldo dar-to o prato do copesialidado da|9 O hocaris do carreimas feio o. cozata! fanceza feita om volta daltorra o que ta-tanto apregiao,.ve *-- [eMaghás: Burida do Paço ancstão dn Proparação Nil ar rima o do Turreito E ] tar Obrigatori orgao Bot do ond Día 
to chega o dinheiso| Maris «E mm. Trat 

Por motivo do força maior e| para comprar os coalhos, Envia do Tere do Post toras 
aguardando « dovida opport. | —1Não comprehando. a da deco nado nã piano Bojo à] —ab'ooo da 6 abit da caça od, do Teo do Pao a 

Pepe do pro 49 5620. pt 10 

Escoerdinác ab dmamoaa eneiras 

Pos: medidas Ja cPuotãr imitar, à ul: 
me bém pelo governo italia 
side 3 Taio io dam 

gui Read arestas an dor 
çe- 

“mais simples e facil 
Eu 

de o principio da guerré a le 0 principio Fa à que Der 
mou "oito capeliaas iriqndozas q 

HISTORIA DA GUARDO GUINEA a 
para ter nenés robustos e de | 
perfeita saude é dar-lhes q pes 

FARINHA a 
LACTEA 

NESTLÉ 
com base do excellente leite Suisso; 

4 Vou a 

pollões. Podemos acerescantar. lidos exercito inglez. Dois es-| Rd a os dois se entenderam, davam na Arica do Sil, só poden- 
juntar-se tio exercito em il mais tarde, um doi rarstenido , 

para a armada e outro, doente, foilra os regimentos puramento ir 
do serviço actlxo, Os Tes-jdozes, roi 

onze, a que se juntou um co-) Como todos os outros sacendofea 
sen retirado do serviço, acom- |de que já fizemos menção os calliga 

as forças espedicciona;|licos romanos teem.se comportado 
brilannioss, oo a maior valentia, oecupando um 

“BA creação das novos exercitos, v Jogar honroso. Antes de, findar o 
do numero de calholicos trkn-|segando anno de guerra, dos qu | e outros que foram para as estava addidos às do im peraias 

áress e, acima de tudo, as noves quatro haviam recobido q cruz 
fitar do tendo um + doem 
tambem o officialato da -Legitis 
Honra, cinco 8. cruz milifne ea 
tuinta haviam sido mencionados Guy ordem do div, dois por tres vezel 
e dois por duas. Um capelão, au 
traliano tinha recebido à cruz 
litar e dois canodianos a mesmo 

n, josuita ir 

lama 

ições da. terrivel guerra torna- 
cam fnerilavel ahsolutfmento O au 

| nto do eerviço de sacerdotes Ge- 
fotons romanas, 
Em tempo de paz uín padro podia 

| Bastar para attender ks necessida- 
des religiosas do tropas concentra 
das em estações militares ou em 
aquartelamentos; em tempo de ceadecoração, 
guerra, exso homens estavam dis-| Entre as perdi q 
porsos, quer na metropole, quer nos do padre John Gv " 
ounpos do batalha, por largas |dez que fazia serviço nos Guard 

y «2% que pervcu a vida en 
e o padre Guilherme Finny crreu heroicamento em Gallk 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

e (Em frente do Banco Lisboa & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194 

Jova tabella do pros para as classes menos abastadas 
tadoras completas (arriizondas) ode. . +. 250 

iagnçõos chaitegont) desta 0. vetdê. + 7 7 
harificações (obtnrações em oaro) dedo. + + +. tas artificiacs om pisca desdo . . Extracção de dentes o ruireo SEM DOR 

nencionam-se Antonio Balbino 

fed A 
CLINICA GERAL 

os vino À | ir Dicnção da senhoras | 
aparioa 

Consulfas das 16 É ] 

areas. 
Por esse motivo. foram contracta- 

dos capellãos militares catholicos 
romanos, que receberam o posto de 
capitães, Contraclavam-eo ou por 
tres annos, ou para emquanto du- 
«asse à guerra, fôsso qual fosso O 
periodo em que ella terminasse, 
Não podiam, porém, os que assim 

se contractavam: deixar o serviço, 
antes de doe mezes fewwm decorri. 

si 
los australianos foram feridos, ot 
tros, um grande numero, adoso 

gravemente, — principalment 
dos que serviam no Meditertaneo ny 
primeira parte da guerra. Um mo 

Cineo capelites imperiacs o ui 

1004) peso o nano a ad 606 s s | do depois da sua eabida ds Ingia. reu em resultado de doença e o Extracção do dontês ' Taixet Com dngsthosia geral terra. lare Mulan, que acompanhou a foz o ae acais ad O EIS - [ga expediciongria india á Mesopol Limpora completa 
Dentes a pivot (fixo: 
Sortas em ouro dom 
Dentes em placa do. 

CONSULTA GRATIS 

Josi LUI] mia, depois de ler sido tes 
posto para cer condes» 
aprisionado em Kut. ) 

As egrejas livros teom egualmenta 
dado o seu contingente para à Gram 

“4 principio foi norisado ua por 
: cada divisão, mas vendo.se que um 

só não bastava éoi vs=> numero efe 
sudo a tres. ; 
O cardeal Bourne, arcebispo 

io” 
u 

dosã 

de Todos os trabalhos e operações sem dôr had estminster, delegado da Santa Sé, [de Guerra, podendo computar-so ei Especialidade em dentaduras sem chapa TalatariaMalafala foi reconhecido pely atmirantado “lis de 106 o numero cr tds acilita- RSA jo ministerio da guerra como alque servem quer nos cu 
Me en de pe pn Enmento E a Eeica"anciuridade” Superior “excl | Batalha, quer! na metropol. nod odificação de antigos dentaduras atatrangoiros | siastica dos capeilãos militares e jaquarickanentos e nos campos de, 
ontviga guRiompias à mastigação a preco modo o geoidoi | navaes caiholico romanos e como |concentração. 

ação, Consultas A GBSO des 2 à dd tados toda cacto [Pe da da tal com elle 6º entendem. Dessa Sacerdotes entro 800 a 700 
MOR eta OS o a 3840 A unica exceção dá-so no casolperiencem à egrefa niolhodistg feto consultorio abro das 9 da maná ds 7 da fardo nos dias |. Figueirada Foz das divisões formadas na Irlanda, |wesleyana. Mais uns 300 foram mos Saad 2 add 

2, 2. 
& Açoreg 

porque, ahi, é o gardeal Logue, a mcados Pora 9 serviço especial da 
e feridos e dos Rua do Ouro, n.º 8 | Gebispo do Armagh e primaz ) 

Entre 08 diversos ramos dem Em frente do Banco Lisboa é 4 Danda quem nomeia os 09-) 



CAPITAO 

Eonsulado Gene 

en Portugal 

dostuenãos prof entao peraon 

don acssido À lof bonentisa d 
fioros Icalos Decretos de Ind 

do los anto- 

y cida y'á los 
compitoc de la fuga do mozos deolarados| 
crfigo, Les desire profugos aco 
dou ivowta gracias na 
6 soren incarporados 
dostinados 0 doveran 
too ol tigmpo que est individnos da su rocinplaro abonau 
ou desertores ol servido. con nuterioridad 

os 
door impnas inseri ê 
as desertos prelugos q mezon na 

tados, acogidos Pa osto fudulto y q 

da Espa, À favor de los à reolutanionto, to 
Mompo el dorecho: à gi áviouo socvle os ba corro Ton iadividnos ca las condiciones do 
los comproudidos anterior, poro do veem a anteriores a TO al úcugoeso à ta 
ola podraa 10 Mataioo poe 1809 
e EsSoutusa do slogdo 
indulto, los quo layan cotmotido la de olôn pertenbelcudo 4 io, Cuorpos do 
guarloionos do Africa, 6 doi Bxorsito an Bporuolonos ya. aba ias 
dbjando do Indorporsrso d Ol dediteutae ia heonco tom 

“oi Unorpo va] 
O aueros quo 

r 1a rouonclon 

Tatabolecioudoso o! pluzo dá ata dos Fosidontas Ou O! ORLTUNÍOTO, 
Padfem todos cuaatos so cont 

os en ol lsduito Asidos sa auto Consola 
dog los din laborabios de 
*Migboa, À do agosto do 1919. 

EL Consul Guooral 

Companhia de Seguros 
nivel 

Em liquidação 

pola do megntos “A Osldolois 
Llabos, de julho do 1016, 

hquidatario, 

LAVAGEM DE FATOS, EiTOs OU DESmANU DOS 

Minturoria “Carbóurnas 

me das da 

pal do Espaial 

boa). —Botas para homem a 3340)! 

do monge à ronco bojaobeE 6 bisoioa a Saito Iria, Barreiro é Seixal, 
special para eXport 

Massas do L.º, 2. 

Preços sem 
Telegrapho: FARINHAS-—Telenhones: 

Codigos A. B.C, 4 

COSTA SANTOS - 
Adico especialista 

DOENÇAS BE OLHO: 
Consultas das 15 ás 17 

&. Nova do Almada, 95, 1º, Esquerdo 

lodo em empolas 
Para obtora tintura de lodo instante 

los do a pol pessoa quo tom de af slos do esto oa proparada pola pessoa qua tora do, a 
ato Ph Emos PiaV6 lado 

Egam om toda a parte porfama 
Toportantitalma casa 
Ed. Pinaud de Paris 

Agentes oxolesivos Toi, 4102 
Silvas & Gta 

ri 

a, ásiddo mato d Rs dos orreeiros 71, 4º [não ouimpaç 

Sacadura F; 
MEDICO ESPECIALISTA 

Doenças de bocca e dentes 
Dentes artificices 
ÓCIO. 74, Eº—TEl.. 2166 

Venda de terrenos 
R NA AMADORA 

jofgrmações a tala. na Amado 08 6m Elaboa, Ea das 

NOS 
das colobros fabricas 

Strohmenger e Bell | 

Sol doze Resistencia Bolota tesom” Pianos inglezes, aliembos 6 trance. Eis Novos à usados, Venda, roca 
Largo da Annuncinda, 10, e 12 

Eua do S. Bento, 175 
Telephone, 50º (Central . 

isteroi da 

ENSIORIA DA GRANOL Gumena 

al ga. concertos, 
alentim de Carvalho 

37, M. da Assumpção, 39 LISBOA 

my s6 nos Brandes Armazens de Calça K da Palma, 
:B, omformoso, 4 

Um colosso sortimento em todos os Gengros 
para homem senhora e creança 
Telephone: Ho te 148-— 3. A. Candeias 

Sociolade anonyma da responsabilidade limitadr 

rinhas n.º |, 2 8—Farinhas som marca-—Semeas superíina, fina 
siri Asas descascade 

ON IPrORIC 
Rua do Jardim “ão Tabaco, 82 —LISBOA 

” [ão Amelia 
"Findo est 

vor, xr 

18 (om fronto do 
! Sapatos para conti 

trigo, descasque do arroz, massas ali- 
isboa, Coimbra, Keabregas, Sacavour, Po. 
em barricas, caixas ou saccos—Fa.. 

competene 
Alnilstrapão za; Expediente ázao; 

es edições e Ribeiro 

/ «A Capital» 
a Vende-s nos Trio Desportivos da 

Sociedade Anonyma-Estatutos de 30 de wembro de [804 Séde social: Estação do RocioLisboa. 
, Editos de 30 dias 

mento da viava Felisidade Arm 
Freitas Queriol qua tambem usa 0 nomo Freitas Queriol, 

io as do jalho do 1916. eocrótario geral da Companhia José Osndido Freira 

TELEPHONE 278 
A. do Mundo, 81, 1º 

RR RA DERA LOBOS encarrega. "se de toda 

“À marca 

KORTI 
Produoto obimico para tornar inrompivel e impe:moavel 

A sola do calçado 
Eisdaroco o impermeabilisa a soiã. 

lho a fora 

E'o fnglhor E uti praúiõo, hyaisoi Sapriai as galbchas om dias do ch 

api 

posito geral 
Jeronymo Martins & Filho 

e estrangeiros 

Grando quantidade em nepostto 
GOARMON & O. 

Travessa do Gorpa Sant, U7---Teleghane I244 
DGDDDHGO OLHO 

Caminhos de Ferro Portuguezes P omada do dr. SER 
Experimentada ha maisdr 40 aunos, para curar 

pigens e outras. og de 
|, Vende-so mis EPrivalpaos Pranas 

Pharmacia ROSA 
R.de S. Vicente, 31 e 33-LISBOA 

Cuidado com os falsilicadoresi 36 6 vordagoira 
no tivor à nossa maroa rogistada, 

A LBI 

Preço lodi 

Latinha para preparar 2 rares de calçado 350 réis 
Vende-se em todos os estabelecimentos € no 

“ Chiado 13 a 19 Lisboa | 

Antonio Balbino RegojPapel do embralho É 
Cirurgião dos hospítass 
CLINICA GERAL 

“Doenças dos rins e mas urimarias 
“Doenças das senhoras e partos 

Vende-se em pequenas quar! 
dades ua rua do Norte. 5. 

Trapo e lypo usado 

|Compra-se ná Rua do Norte, 5 

nacionaos A 

S 

[SBT a quo tivor à mosca macos rogisuda, 
“dd melhor tintura instantanea 

franceza, para O Mah ou barba. E' a 
Unica que não suja a roupa nem à 

ficando o cabelo macio e formoso. Pi 
melhores finturas para o cabelo, 

Vende-se na Cabeleireira 
— Rua do Norte, 34, 1 

ge ele, 

Por 820 par MUNDIAL 
rio o eeguro de 

SÉDE EM LISBOA 

vor;xr 
não conformis- os judeus. Teem elleu demonstrado guetra, foi-se, o maior patriotismo. Teerm gido ani- tea accordo para, que todos eles i-cnados pelo principal rabino e Por 

lvessom ropresentação no exercito, outras 
ne m  capellão. pará deus, se teem 

que for joxercitos. 
mam uma divisão, sendo elle o bn. 
sendo numeado um  capel 
cada uma dus tres hriga 

marcagado do odos os, homens Pei: olundo os, que não estavam tencontos 6 egrejas livros, 
pá qa dice Papelão “quer má (O rev. 8. Tá 

taterra, fem si-/do dá re) 
lê lodo o elogio. |daioa para 

em 
doe diga 
“Os methodistas calvinistas “esco.'ra as quaes foram nomeados capel- 

agindo 
bi as ordens militares, era 

m em o encarré) 

pair estava dividido em areas, pa. 
Gram representados - por tum lãog Wuxilinros. oezos 

Sapolião seu na divisão escoceza, 
gal St reconhecido pelo minsstiio [que da fodos os ôulros 

jo querer 

O!” D'ellas sc “púde dizer 

feito magnífica. obea 
» falo, tala. nos mieniciona.tpetrioticmno. 

FIM DO XI VOLUME 

lição da oapellania ju- 
jo o Reino Unido. O 

rigentes seus e milhares de 
incorporado nos 

O numero de capeltães judeus, éx. 

o mesmo 
sacerdotos : di E 

A batalha de Verdun — Segunda phase, 
O serviço medico inglez na guerra, . . 
Os alemães na Polonia russa. . 
Os «raids» aereos allemães em i9lã. . « 
A Russia durante a guerca. +... cce 
A conquista da Africa Allemã do Sudoeste. . . 
A conquista do Camerua e da Togoiandia . . 
Os ministros das religiões nos exercitos inglezes, 

Eme qo ht 
OUDO como o do FOGO, + 

«A MEU REP ME, 
COMPANHIA DE SEGURO) 

Reserva em 1915: 102,0078k7,1 

95, Rua Garrett, 95 
Tel: 4084 ' 

cada 100800 de 

Capital: 500.000$000 ' 

risco de fogo A 
E tão neceesas 

Contra roubo e contra incendio 
Grande economia--Seguro de mobiliario. 

a8 RP TNCENDIO é RO 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Pinto da Fonsêca 
Praça da Liberiade, 138 

NITORA DA GRANDE GUinNA 

& limão 

INDICE DO XI VOLUME 

Tão efficazes como as me ho- 
res eguas mimiraes bebidas . 

mo pura, quo so ticiara à aa Moevidas “o priacipais 
ao quit dá em 

Gustin 
ntra todus us doenças dos Rins, Bexiga figado, Estoma- 

go, Articulações 
12 pacofes fazem 12 litros de agua mi- 

nera! por 590 rêis 
A nda e todos ae haemacias, drogaria, marosaias on & É gen DEE teresa 

ERA 

ASSis VE BRITO “GUARDA-LIVROS 
acer 

| e qualquer escrinta, lu Cssalaro 
: g eg 

fi ), ki ULEJOS Gtjnme neto Jor] unia amas 
Brancos e com desenho 

Mozaicos— Azulojos 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON «e €.4 

BT. do Corpo Sinto, "elephone n.º 1244] Ena 

(CALDAS SANTAS 
DE CARVALHELHOS 

tinos desembaraç 
urlços, bilis. e tod 

ivel em todas 
no organismo, 

DEPOSITARIO GERAL 
Mi de Lin 

Lo de S& Julião, 13, 
Televhone 215 Central 

DEPOSIPARI OSNO PORTO 
Douvado, Carvalho & lemãos 

Poda Liberdade, 135 
Telephone tt 

Tambem se vende 0030 garrafas é garrafõos, nas boas casas Waguas 
pharmavias o: rostaurantos, 

$ 4 

EE ate à 
o: ER 

Sociedade anonyma deras-kº gi 
ponsabilidade limitada Ê 1 

CAPITAL: E. 600:000800 4 & “5 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991: 

ENDEREÇO TELEGEAPHICO: Providade, -Lisboa 
NUMERO TELEPHONICO: 1395 

USA-SE O COD, TULEG.: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc, 105:000800's, 
Prejuizos torresteas e maritimes pagos atá 3! «da 

dezembro da 1914: 
Esc. 790:696$42 

Phiecina seguros torrostros, contra fogo casual au pras 
ôedido do raio, sobro prodios, estabolocimontoso mobi- 
lias, e maritimos contra avaria grossa o partioulas, Esophagoncopta * 

Agencias om per as cidades é ot, da tdo q 
ns. principaes villas e povoações! eso do Quasioa 
do continente, ilhos e ultramar. | Erica E 

Empresa Naciial de Navegação 

E 
Josó Antunes ; 

Medico dos hosgitas Doonças do eutoma 
Reotoscopia 

| Para a Guiné Cabo Verde 
Sahirão brevemente os vapores «Minho» e <Bolama», O prt? [meiro só recebe carga para a Guiné. 

— Dão-se esclare; e uos escrintorios da empresa, rag 
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ria 

A irente da batalha ingleza 
De 

«mpressões do 
sr. Frederico Simas 

Londres, 19 do julho. —Quando fo: 
«os com os ministros a Northolt 
vor a oscola militar do aviação, 
no nosso automovol tomou logar, 
atém do addido, naval, do um dutro 
cavalhoixoo do st! Santos Tavaros,o oa- 
pitto do artilharia sr, Frodorioo Si- 
mas quo foi ministro da instrucção o 
quo presontemonto om Londesã pro- 
sido á comissão portuguoza do ravi-| 
taillement, 

Como durante o porourso o sr, 
mas tivesso falado da gua visita É 
Trouto do batalha ingloza, logo formá- 
mês tonção do o ouvirmos para trans- 
mittirmos aos nossvs loitoros as guas 
curiosas o intorossantos improssõos. 

Quantos mo lóm couhocom por 
corto o gr, Prodorioo Simas, esplon- 
dido profossor da Escola do Cruorra, 
optinio convorsador, sompro bom dis- 
posto 6 alogro, 1 ui homom ba 
“dos sous quarenta o oinco annos, 
davel o agradabilissimo. Não diroi 
aqui quo ollo tom uma calva muito 

ando, porque não com isso 
óllo so rangar 
+ Quando lho Inlamos da ontrovista, 

ostrou-nos um papol improsso om 
Anglos, ondo ostavam  ostabolocidos, 
todos 08 compromissos tomados para. 
com o govorno ingloz por quantos vi- 
sitom as linhas do batal 

Lá figura o não dizor nada a jorna- 
Jistas som conhacimento da consura 
militar o foi nestas condições quo o 
dr, Simas muito amavel 
volvou a dar-nos a ontroi 
Som nos linporta a nós à consara| 

uilitar! Tanto ompenho como ella 
tomos om não fulor do mai 

Mas vamos á onte 
Ficou combinado quo nos ay 

rismos no Wiadsdr Hotel d'abi-a 
dois dias polas 9 horas da manhã, 
Lá fomos no dia combinado, um pol, 
Do mais tardo “é fnoto, porqho tondo 
nós ido voar a Northolt, o nosso au- 
tomovol não voiu com a volooidade 
quo dosejavamos, 
Almoçúmes, 6 dopois na compa- 

mbia do capitão Lucas, que tambom 
am parto da comissão do ravitaille- 
Wient, fomos Já para cima, para um ga 

inoto ondo podorinmos falar mais à, 
“vontado, 

Lntão o capitio Simas abria nal 
nossa frento um mappa muito curioso, 
dicondo: 
—Aqui tom ondo on audoi com um 

goneral russo muito poquenino o um 
“official inglez muito grando quo o go- 
vorno pôs á nossa disposição para nos| 
acompanhar. Esto 6 0 sector do Lono 
a Arrag, ondo ontão, ostava parto do, 

gundo o O torosiro oxordito, Para, 
cima até & oosta ficam inglozos o bol- 
gas, para baixo ató ligar nos franoozos 
o quarto oxorcito ingloz a respoito do 
qual nos guntdaram sompro o maior 
sigilo o que pelas ultimas notícis, 
como subo, aonba do consoguie sobro 
os allomãos uma colossal o admira- 
1 viotoria, 
Olbâmos para o mappa. Realm 

& mito intoressanto, “Tudo ali 
indicado, abaolutamonto tudo, a o q 
mais prondo a nosaa attonção é uma| 
eBdo miuda, do traoinhos votmolhos| 
ooino go no Inioroncopio ostivossomos 
vondo uma toia de vasos sanguinoos| de 
onpilacos, 
—São trinohoiras allomãa,—di 

mas —As photograpbi 
polos avisdores o dopois am: 

plladas pormittom ostabolocar com a 
masxinta procisão todos 05 trabalhos 
do inimigo, 

«Como vê, ha alguns traços aqui 
ano não toom continuação; culoula-se 
quo sejam oanaos ou gulcog abortos) 
xa torea para oscoamonto das aguus, 
daqui th Sovches do o tristo 

ia, polô sangronto combato 
» Estivemos lá e om Arr: 

ando nos surprobondou o facto de 
aão estar tudo dostruido aporar dos| 
violentos bombardeamentos quo tom| 
voficido, À links asul 6 a trinchoi 
anglora o om algans pontos, como vê, 
eatá aponas a umas dozeaos do m 
aros do inimigo, 
- +Quo vier à ostes campos do ba- 
talha, na disposição do assiatie a com- 
batos ospeotaoulosos, o a Inotag. 
dionantes lo ogrupamontos 
dus, fica dosapontado 
nada, Sabindo a uma elovução do on-| 
do so possa dominar um horizonte 
um pouso mais vasto vô so upenas O 
sampo silonoioso o tranquilo. 

«Ouvo-so no longe o troar da arti-| 
Ahoria inimiga, mas ninguem sabo de 
ondo vom o som nem ondo alla está 
A moio da convorsa com os offici 
09 nos acompanham, somos gacudi-| 
»8 por detonações violentas o pro- 

aimas, 
«E? a'artilhoria aliada que-rospon- do aos allomães, mas tambom a não 

vêmos. Aqui tudo ostá escondido ; toldadoa mutarial do queres, an 

Lens a A 
=>— € — 

rras 
capitão de artilharia portugueza 

sa» 
tudo, mas' muito bom ooculto, 

endo-so; batoria dos: 
anuiquilada; ao mais] 

pequono movimento corrospondo um 
lurilacia torrivol sobro o3s0 ponto. 
Quom orgusr um enpacoto acima das 
trinohoiras rotica-o crivado do balas. 

«A animar um 
do campo vôsm-so apenas uns 

peguonos rôlos de fumo que dosoro-| 
vom ouryas do um para 0 outro lado, 
'São as granadas do mão o as dos 
mortoiros o obuzes de trinohoira oom| 
quo allomãos o inglozos constanto-| 
monto so brindam do teinchoira para, 
trinchoira, Mas não so vô ninguom. 

«Tm officinl quo está porto de nós| 
diz-nos: Além 6a trinchoira inimiga, 
Do.facto, lá so doscobre, numa hi-| 
oba sinuosa, ramo farpado, das| 
dofuzas, mas não so vê niaguoio. Um. 
outro official dia-nos: Não se admire) 
do'não vêr ninguem, /ou estou aqui 
ha tres menos o ainda não vi um uni 
co allomão, Nom ellos nos vêsm a 
nós, 

«Realigonto porcorri com a vista 
todo o campo om volta e não vi vip” 
alma. Só lá ao fundo, o não muito, 
distanto das nossas línhas, umas ma-| 
lhoros fariam tranquillamonto 08 tra- 

lhos do campo, 
—Os trabalhos do campo? Pois ha 

quem so ocoupo disso ali, 
contonas do motros das trinoheiras?| 

—l5 com toda a tranquil 
até muitos mi horas 

distrabirom, as| 
faz-so tado o trabalho| 

agricola, o no moio de todo o horror! 
da guerra aquollos campos aproson-| 
tado 
do abundanoiá, de bag a, vil 

«Lá para os lados 
ou um bosquo muito vordojanto e| aprazivol, mas já a linha do choupos 
quo marginava O canal não ora mais| do quo uma longa fila do hastos 
cas que a artilharia! tinha 
pado, 

«Em muitos pontos ha: 
tonsõos do tor: 

igranda 

ondo as 
covas enor- 
racteras do| 

nas, oxplos 
missimas, recordando 
vulcões extinctos, <Quanto a população cj vil, não ha nada, tudo fugiu lovando “comsigo nas O preciso, Os logarojos o ag] aldoias estão com plotamonto abando- nados o quasi todos não são mais: do quo um informo montho | do ruinas, Custa à passar, porque os largos e 
euas dosapparocorum rovolvidos.po-| la motralha, ou porquo 08 prodios ao| ruirom os obetruiram por compl «Em Acras ostá quasi tudo de pó 
86 a volha ogroja cahiu, atravancando 
a eua, Tudo deserto, Só enconti 
lá uma volhota em cuja casa so 1ô 
to annuncio: Trata-se da roupa dos] 
oldados — CCommodidade e asseio. 
«Porguntamos á velha porque ostá 

Uli só, no meio da guerrá o numa 
povoação abandonada, Nascouem Ar-| 
ras, nunca do lá eabiu o 

em O gran-| 
tá. Já tom tido 

na propria tua tom havido combatos, 
mas olla não deixurá nunca, por coi- 
ja alguma, É sua ter a casa, E) 

lá vao vivendo no moio da povoação 
morta, cujo silenoio aponas o trosr| 
da artilhúria vao quebrando de tem- 
po a tompo. | 

«A primeira linha 6 
na, Tado escondido, 
homons do sontinall: 
uns buracos muito pequenos ou po- 
los periscopios, mas dom precaução, 
porque quando são vistoso inimigo 
compo para Já immediatimonto um 
fogo nutrido e intermittônto, Os oq- 
tros soldados arcomossam bombas ou 
ostão deitados. Ag trincheiras hoje 
são foitos com as maximas condições, 
do hygie 
«Na segunda linha já ha mais mo- 

vimonto, pois, apozar do go ostar 
dentro da aoção do fogo inimigo, 0, 
porigo não é tão grande. 

«Cá para traz o já a uia distancia] 
grande, ondo o silencio é completo é 
o perigo quasi nullo ficam 05 campos 
do ropouso, Abi passam uma semana 
ão relativa tranquillidado as tropas 
vindas da primoira linha. O movi 
manto das tropas é foito em rotações 
de trez jodos semanaes, 

<A pormanoncia na primeira linha 6 ds uma somana, finde a qual os Gol dados vecm doscançar, ontra nos cam- pos do roponso. Depois vão uma se- mana para a soganda linha o só de: pois voltam de novo é pritmoira, Como 
vê, as tropas teom sempre duas sema-| nas do tranquillidado por uma de 
rigo imminonto. 

muito monoto- 
do attento, Os 

proitam por 

ouco asta monoto-| pas 

papplas 

inão sabirá fe 

«E isto que os allomBoáyjá não po-| 
dom fazor, porque no quo consta já 
não tom rosorvas. Kas trinohoiras 
allemãs os soldados extenuados pola, 
iolonc oonstas dos ataquos| 

são substituídos por soldados tam-| 
bom de primoira Ninha, mas ,tirados 

a calma é maior o 
quo vão tor um by- 

pothotico descanço os soldados já 
Somplotamento axhsustos, 

«Eu vim das trincheiras com o con- 
vencimento absoluto da victoria dos! 
alliados o maravilhado com a disei- 
plina e a ordem de todos os gorvi-| 
os. 
—E então os soldados novos, os 

us vão qui do Londros pla pri 

pola primoira| 
mpos de batalha são 
as sogundas linhas on-| 
ção do guerra 6 apor-| 

feigoada o onde so familiarisam com, 
a vida das trincheiras. Porém os 

mtos o offioiaos vão logo para as, 
imoiras linhas, onde og outros off 

ines o os proprios soldados, quo já 
tsom muitos mozes do campanho, 08] 

indostriam om todos os] 
pormenoros, Find nd, aquelias 
copas rotiram para 08 campos de ro- 
pouso 6 vonm ontão as da sogunda| 
inha, os novos, quo ao chegaram (s| 

trincheiras avançadas se encontram | 
com os sous sargontos o officiaos. Es- 
ta orgauisação tem dado rosulta-| 
dos surprohondontes. 

«Os campos do repouso são into- 
rossantissimos sob todos os aspoctos,| 
Roiua ali uma pai o uma tcanquilida-] 

complota, Sua ao à guérra fos: 
muitas gaitas ss itas legupe-da distao- 

orcicios o osool: 
do instrucção militar como so osti 
|vossom n'um rogimento ou n'um cam- 
po do manobras, 

<A escola quo visito o ondo os 
molhoros soldados so habilitam para! 
argontos o oste 

installada 
r no paloo o os alumnos na platoia, 

Todos os officiaos recobom instruoção 
om Inga escolas proprias, 
A. lição 6 osoripta a papo! ohimico o, 
distribuída nos alumnos, Quando 3| 
frequencia é grando o curso divido-| 
[so om turmas para quo 2 aprovoita- 
monto seja completo. E tudo sogue| 
na maxima tranquillidado a ordo! 

«Tambem 6 muito .ourioga à 
occupada a alogeo dos solda- 
Todos procuram divorti 

assim são froquontes as roprosonta-| 
ções thoatrass, 08 jogos aporti 
musica. Bailam, tocam o roproson-| 
tam no meio da maior alogria o 08 

s mais onthusiasticos são 
mpro o premio do trabalho dos im- 

provisados artistas, 
«O soldado inglos em tods a parto 

observa sompro 09 mais osorupul. 
(sos preceitos bygionicos, Nas pros, 
prias linhas avançadas vi sompro 08] 
soldados oscinhoados e limpos. 

«E'osta oxtraocdiunriateanquiliida- 
de o a organisação mothodica o per- 

a do tudo quo faz do oxorcito que 
w, “É uma força colóssal o invenci- 

vol, 
pois a discipline, longo de 

no modo, como ontro os all 
6 uma disoiplina volui 

na vontado discipliaa- 
dora o nas provas do bravura cons- 
tantomento dadas polos oflicises. To- 
dos coconhecem o pesigo gommusa 
o a nocossidado do obedocor quotes, 
(quo em todos os momontos domons- 

meia é valor o 

Uma pequena pausa, E o sr, Simas 
continua: 

—Os serviços medicos são um dos| 
[pontos mais curiosos a observar para 
quem visita as trinohoiras. Ondo ou. 

u organisação é modelar. O f 
cado do campo é 

Jum rigoroso oxamo o é 
pulosa prophylaxia, So o 
muito moliadroso vom para 05 hospi- 
taos da retaguarda, caso contrario| 
sogao immedistamonto para Lou- 
eos. 

«Qualquer soldado forido pela ma- 
jnhã em qualquer ponto da linha in- 
lota na tardo d/esso mesmo dia está 
jom Londos. 

«Veja como tado está ooplondida-| 
mento organisado o como o soldado! 
tom a corteza absolota do recolher a| 

tum osplendião hospi 
visitado pela familia e longo, muito, 
longe dos campos da batalha. 

<O transporte até Bonloga 
tros poutos é feito om camio 
imoveis ondo estão installados os sór-| 

“Ímamento 

Completam-se hoje dois annos de 
|guorra. Foi a 2 do agosto do 1914 
que a Alemanha invadiu o grão. 
ducado do Luxemburgo, Estado neu- 
tro, o que não passou d'um prefa. 
cio 4 invasão da Belgica. Sienples- 
mente, o Luxemburgo tacilamente 
[consentiu 1.º35sa violação da sua, 
neutralidade, ea Belgica reagiu con-. 
tra. ella pelas armas, pondo dosde 
logo em perigo O planô da acção 
fulminante de que a Allemanha es- 
[perava D seu inevitavel triumpho. 
[Em todo o caso, a conflagração en- 
Iropeia estava desenoadeiada e quem. 
ja desencadolnva era à Alemanha. 

Possarumniso dois annos sobre o| 
inicio desta guerra formidavel, e 
observando « imarcha dos aconteci- 
mentos os allindos o 03 seus arni.| 
[gos podem hoje encarar o futuro 
into Só com tu esperança, mas com, 6a confiança. absoluta “ra victoria, 

Desde 2 de agosto de 1914 até ha 
bem pouco tempo, a Alemanha di. 

igiu a guerra. Sempre ella leve à 
iciativa da offensiva, Essa situa. 

(ção módificou-se ainda antes de «o 
(completarem os dois annos do guer-, 
ra. Hoje 6 ella que se xê acossada 
por todos os lados, é 0 seu orgu- 
lho já não o póde dissimular. 
E que n'estes dois annos de guer. 
emquanto os nações aliadas se. 

Umitavam quasi sempre á defensi 
va, OU recuavam mesmo us suas 

lhavam “n'uma preparação assom. brosa. A Allemanha alcançára exi- 
ctuára em mais de quarenta annos. 
Essa circumstancia dava-lho uma 
Isuperioridade que não podia deixar, 
de ser transiloria sobre os eus 
jadversarios. Mas como ossos 
adversarios, dispunham e dispõem 
de mais homens, de mais dinheiro, de mais recursos de toda a especio, 
6 evidente quo bastava que os al: 
Lados se não deixassem vencer du. 
rante O tempo que à sua prepara: 
ção necessitava, para que essa der. 
rota se lornúsão impossivel. 

que os afiados tinham sta formu-. 
«Dois annos para nos preparar. 

as rolvoras, os residuos, og fragm 
tos do granadas, os projectois o o ar- 

prehendido . ao inimigo, 
para d'osso ostudo tirarom provei! 
sos, ensinamentos, go alguna ha a ti- 
rar. 

<E tado isto go (ar na maxima tran- 
quillidado, condição indispensavel a 
uma viotoria sogura. 

'osta altura intorcompomos à 
interorsanto oxposição do nosso on: 
istado para 0 ouvirmos sobro a 
imontação transportes, dois, 

pontos do que ainda não tinhá falado, 
que muito nas intoressava. 
—A alimentação 6 abundantissima| 
splondida, 
Mas ha quom” diga quo só co-| 

mom conservas, 
—Não, As corinhas volantes por-| 

mitom fornocor comida a tod 
unda lis 

(das. Nas primoiras linhas 6 quo ás, 
otos so tom do comer consorv 

mas ahi mosmo os soldados teem qua- 
smpro alimentos quentos. O pão 6] 

muito bom o todos os gonoros dos 
melhoroa. 

Quanto aos transportos tanto do 
alimentos, munições ou matoria! 6 
ourioso vorifiosr as ólapos: 

<Do Boulogns,quo se pode consido- 
rar 0, porto. fotnscedor do tudo o ain 
da dégoutro porto até a um certo pou- 
to os transportes são foitos em com- 
boios, dopois om camioas automo- 
vois quo vão até ás proximidados dos| 
campos do batalha dopois são os trons 
rogimontaos quo transportam tudo, 
mas não para as primoiras linhas, 
Para ostas o transporte 6 foito polos, 
soldados, aos hombros ou por outros] 
processos. Todo esto movimento do, 
[comboios o camions é colossal o vao| 
angmentando para o lado do mar. 

<Polas ostradas, o movimento de| 
volicalos é constante o as filas do ca- 
mins parecem não tor fim. 

«São ás dontonas o aos milhares os) 
automoveis por toda a pacto e, como 
s automovois, os comboios rolando| 
ortigindsamento polas linhas fóra. 
“Nos pontos Gude gunseos, maul. 

(ções o material do guorca mudam dos 
(comboios para os camions q d'estes 
para os trons regimontass ha deposi-| 
tos immensos organisados com o 
maior oriterio. 

«Posso-lho garantir que vim mara- 
vilhado com a disciplina, methodo 6) 
tranquillidade com que tado é feito, 
—Acha ontão bem organisado 0] 

oxoraito ingloz? 
—Considero-o modelar o pasmo ao 

ponsar na  intolligoncia o. onergia| 
dispendidas, para dentro do limita- 
dissimo espaço de dois annos fazor| 
surgir um tão colossal o admiravel, 
oxoroito. 

—YViu o gonsral comandante dos) 
lezoroitos inglozse? 

po-[viços de radioscopio” o do analyses) 
bastoriologioss, São tão porfoitas 

Vio falei-lhe.Mas,oudo mo demo- 
roiamais, foitu'um "nartol gônóral de! 

DOIS ANHOS DE GUERRA | 
mos; um anno pata vercorm A 
Ipróparação já se fezk fez-se mesmo 
jantes do praso estabelecido, o que 
[quer dizer que o prhso da victoria, 
iá começou à correr! 
O dia 2 de agosto de 1916 velu 

encontrar o mundo lque se apaixo-| 
Ina pela causa da liberdade cheio de 
jontlusiasmo, e vem encontrar os 
alliados cheios de fé. Os imperios, 
[centraes são atacados em toda a 
parto. Recuam austeíacos, allemãos, 
bulgaros e turcos poranto russos, 
italianos, inglezes, francezes, Del. 
gas e servios. O Júpão já não, vê 
um inimigo na sus frente, Ds alle. 
[mães perderam fodas as suas colo-. 
nias, á excepção d'tma, ondo são 
rijamente invóstidos pelas tropos 
[sulafricanas e pelas tropas portu- 
[guszas, Foram derrotados no mar. 
Já não dão um em Verdun, 
Fraquejam no Solnme, recuam 

[mêntando perdas “consideraveis. 
Pela nossa parte, (estes dois an.| 

ão inporiantissima.| Cinco dias de. 
Pois d'aquello em que os allemãos 
invadirem o Luxemburgo, o paria-| 
mento portuguez reúne para ouvir 
(da bocoa do chefe flo governo de 

posições, os paizes aliados traba-| 

| 
los, fnercê da preparação “que effe. povo applaudiu-a com L 

Dissese, no principio da gucrra,|lará, com q sua esp 

“pemo nos melhoraepe 

jnento quo na littoratora oontompora 

então, o sr. Bernarilino Machado, 
hoje presidente da Republica, a de- 
clarução solemne del que, em caso. 
algun, fallariamos dos deveres da, 
aliúinça com a Inglaterra; por nós 
livremente contrabida. O paramen.| 
to sanccionou esta | declaraç 10] 

nsporte, 
Era a participação eventual na guer- 
ra. - Porventura dentro de breves 
dias, talvez mesmo no dia 7 d'este 
mez, em que se fnz dois annos que 
essa declaração se produziu, o par» 
lamento portuguez reunirá de novo, 
para lhe ser annunciada a effecli- 
vação d'esse compromisso, ou seja, 
a participação militar na guerra eu- 
copeia, ao lado da Inglaterra, uma 
lha e lealissima allisda. 
Vae.so dar o supremo esforço 

contra a Alemanha. Portugal lá cs- 
ida bem ergui- 
m dusfrulda. da, à ema bandeira 

da nos ares! 

o da exareio asidbolonido prox 
das linhas lo fogo, O ontto quar-| 

tol genocal que também visitoi estar] 

j 
fóra da ação do inimigo o ao frizar| 
esto fsoto ao general, ollo disso-me: 
|-—«Sim, estamos aqui muito bem o a 
não sor uma oq outra bomba com que) 
os aviadoros allomãos nos preson- 
toiam omais tudo corro seronamantoc. 

wmfini, a sogurança é bomplota. 
«Aqui tom o que [o posso contar o| 

ito que ao vô 
isação fiquei 

o niilguom pode tor 
orto das areias, Po- 
o sogndo para oo 

uma voz lho re) 

bros aljonãos! 
a hora inevitavol da derrota. 

EDMUNDO PORTO. 
Querem lanchar bem fe cear melhor? 

e Dezembro. % 

O presidente do 5. Domingos 
SANTO DOMINGO, 2.0 presi. 

dante Henrique Carvajal prestou ju! 
amento. Ha vas). 

A NOVIDADE LITTERARIA 

'SONETOS' 
trações de Alberto Sousa 
À livraria J, Rodrigues & C.º, da 

rua do Oro, acaba de lançar vo mor- 
cado um volume do Sonetos de Julio| 
Dantas, À primorosa edição, das mais| 
bollas e originaos quo nos ultimos 
«anos tom sabido do officin: 

Igueras, é om tudo digna do poota o: 

nos conquistou do ha muito um pre- vilogiado logar, 
São vinto 08 formotissimos sone 

tos de Julio Dantas agora ro: 
Jem volume o que andavam quasi to- 
dos, sa não todos, dispersos por pa- 
ginas do revistas o jorãaos, o que não| 
quor dizer que ostivbssem esqueoi- 
dos, porque a cada pagso os reproda- 
2is à imprensa o não faltava quam os colloocionasso com empenho. Alguns, 
apparecoram pela primoira vez nas, 
lcolumnas d'4 Capital o pod 
dar testemunho do oxtraordinario 
teresse com que, muito 
do depois da sua public , ainda, 
oram procurados os numeros em quo 
tinham vindo a lume, 

As sucoossivas roproducções, po-| 
róm, feitas som a intervenção do au-| otor, do mesmo passo quo afficmavam, 
o valor das pequenas, maravilhosas, 
obras primas que são 0s sonotos, 01 
(ginsvam a doturpação involantaria| 
idos voraos ds Julio Dantas, que fal 
[guram entre tantos outros que dove- 
mos so oo o requint 
ta d'A.ceia dos cardenés, A oiativa, 

deante da offensiva russa experi-[dj 

os de guerra teem uma significa-| 

“À corrida d 
gabundos e crimin 

rante muitos aunos o terror do Alom- 
tejo. Ag hordados immengrs, com os] 

do avotoridade o] 
quem ora o maltez?| 

lão 6 facil dofnil.o, Era o homem 
não trabalhava, quo roubava, quo 

hava e que, ainda por cima, for 
va o lavrador a gustonta-lo, dando-lh 
poisada o dando-lhe comida, O mal-| 
fez vinha de toda a parto--do Algar-| 
vo 0 fingia-so corticeiro, das Beiras o] 

se pastor; da Eixtromadura, 6 
oavador, por trabalhador do cam po. 

ordado, porém, é que nada fai a, vi 
igabundagem. 
O maitez nunca apparocia só. For- 

gridas, curtidas 
dava “do hordado dado, como| 

provincias os mondigos pro-| 
ndam do porta om porta, 
Jamuriando, ú cáta da os- 
ia do onchor-lho os alfor- 

m q corrida dos malle:es.| 
ao o bando dos vagabon-| 

rranto atravos d'osta imimensa 
provincia, não vas 
(gas, Tinha 
marcado, no qual Siguravam dotormi- 

hordados, ligadas umas ás ou- 
jos donos tinham casa de malta, 

tos do invorno, 
O bando percorria-as todas com methodo. Começava n'am ponto, con-| 

tingava por abi fóra, o dois ou tros) 
dopoi 

violencias o do todos os crimos, O, propriotario tomia ossos visitantes! 
pouco syzipaticos, e om goral dava 
lhes tudo o quo ollog quer 

As casas de malta, ospocio do al. 
berguos soturnos om quo os mallo- es passavam a noite, estavam sm. pro bom fornecidas do boa lonha, O 

nioguom o ropeilia. E” que, no dizer do maltes, «os propriotários tinham [soaras. ao lvar>, bastando um phos- phoro para as rodazie as cinzas. E vandido ora capaz de as incondiar, (O Javrador subia isgo o transígia, ainda quo contrufeito, A corrida dos 
malezes fez-sa assita duranto largos, 
annos. 
Um dia, porém, as ocisas muda 

ram. À Guarda Ropublicana começou 
a sor installada pelo Alomtojo. Odi 

to d'Evora, salvo erro, foi o pri- 
ar eso molhoramento, 

parto 
do nas enxovias, ondo apo- 

à ospera quo o governo li 
dósso o dstino quo dá aos vadios, 
E elio que ora, om goral, assassino, 
foragido, refrastario do exorcito, réu 
do toda a ospaoio do crimo, mudou 
do poiso o foi infestar as regiões on- 
de os tontaculos saneadores do Guar-| 

ro, 
apparecou inçada do maltezes, q! 

lá ox 

ziaso passar por agricultor, por 

ndo quasi oxclusivamento da var 

Progo 3 a 

TERRAS DE PORTUGAL 

05 maltgzes, 
D'antes, as herdades eram valhacoutos de:va- 

osos, que a Guarda 
Republicana expulsou do. Alemtejo apre 

VINIEIRO, 30,--0 maite: foi du-jquando a Guarda os porsoguiubóm quartel, 
,N'ama casa de malta dos arródoros d'kvora foi uma voz proso um bigido mumerouissimo do vagabundos, “Ag 1sstoridados mettoram-nos na o a [pozecam-nos Á disposição do 

no e ficaram esporáuão que Ihéi ba 
dado o convenionto destino, Ou metes rodaram uns gobro “dntióui não appárocia ordom quo dotórati nasso qual o fim quo os prosóy do jvism ter, Por ultimo, o Estado-fetr dou. Trazia obras n'uma ostráda; Bóiy bom: 08 vadios a sou cargo 'que'fbs para lê trabalhar, E fôrom; ófigo- tivamonto, Mas poucas horiy*di do trabalho principiar tinhut dos aparecido todos: Nom um fidfiraspa- ra amostra, À Guarda 6 implaoavél. Não perilôa no maltez, Ondo oróngon tra prende-o, tral-o comai na cadoia, E 6 

Vivida. (do apeuas na rovordação d'aquillos que, á força, tiveram do a aliuióitar duraoto annos o unnos soguidos. Jintretanto, 9 maltez não dstógia, recou ainda do todo, O quo'féttoi 
modificar o sea procenso do vajgabun- 

não trazia eocibigo dagom. 1 
a, a gua coblilivo o 

& typo pro do: 
não Geisa no 
& que quanto metógipo- so trouxer om cima molhor/Hyjo 

não, O maltes fo ianto do bugigangas o do quinquilh 
rondo a província toda com dirdsiis boleiro; suas onrrigliólas, i]Pondo tiliitam guigos o 08 amtóls de 
corsliua põom rubras nodoas digas igno. Ainda ha di 
ja Monto Branco, 
da, acampada 

bado das azinhe 
jo malteres, Lá estavam-0s ta- boloiros, as cartinholas do -tóldo 

(somidironlar, 6 08 vagabundos lgn- idos sobre o rogtoiho, dormitido a 
somno solto, Será o maltez dlhojo monos porigoso que o dontrositeiu post Os lavradores disom quo «ig, 

Livros da Guarda, por eo maibata- 
[rom atraz dum modo de vidi? 

honesto, 08 mallezes -cútiti 

a frutos, 
com uma semosrimonia illimilitin, 
São tão tomidos como og sotu 
passados, gultoadores de profissio, 
que tanto inoendiavam uma dobra 
como tiravam a vida, na corve-gotie 
bria d'uma ostrada, ao primeiro via- 
janto que encontrassom ao camiilho, 
O maliez, comtudo, incluiudo o málta 
nogooiante, tonde a desapparecor, E" 
que, com a vinda da Guarda, já iin- 
guom o acolho o toda a gonto lho ati 
ra como a cão danado, A provinta 
ostá prostos a ver-so livre do parafie ta quo a corrocu durante aunoã eau 
nos e que, sondo um porigosteslico 
olomonto do perturbação o do desa 
'socogo, por oila deixo improsêna 
[sua garra de dovastação e do arítio, 
Contoi estu historia 0 tracoi eoto; pr 
Bl do maltez para pôr bom em fútotos 
sorviços quo a guarda Ropublidaas 
ostá prostando nas tortas quo oáhi- 
ram sob a sua vigi lograte 
valiosissimos 

para o gueto O do em c: 

tez vadio, vagabundo, saltoadór 4 oriminoso rolapso, que mudava do 
do terra, daixia 

ro foi a guarda que noátioa 
Basta isso para que 

Alomtejo todo bemdiga ossa corpras 
ção, eujo brio o cujo amor poloiábita 
viço-não podom ser oxcodidos, 

ADELINO MEND) 

) 
H 

asrom, por assim dizer, restituidos| 
om toda a eua purora os Sonstos que) 

reproducções impressas e manus-| 
criptas, como atradi 
manchando do 

Mas a odição das lindas e enc: 
tadoras miniaturas em que osplon- 
dem, a par do talento eyocativo e! 
pictueal do grando poota, todas as 
[cambiantes do sontimento e da graça, 
tem a valorisal-a a intorprotação do, 
outro artista de raro morito quo se 
chama Alberto Sousa, Com offeito, 
jo trabalho do moço aguarelista| 
avulta outro os quo mais justamonto 
fizeram a solida reputação do sou 
lapis o da sua paleta. O episodio da 
cada soneto fornocou assumpto a Al- 
lborto Sousa para patentear todos os| 
[recursos da sua arto a que não faltam 
a orudição quo requerem algans d'es-| 
os quadros, a leveza do traço que, 
outros exigem, a soioncia de compo-. 
(sição quo brilha em cada um, n'u- 
ima palavra, as complexas qualidados| 
roclamadas pela tarafa a que consa- 
[geou ovidonto carinho o de quo so, 
ahiu por mancira a podor assegurar 
[so que estove á altura do nono o da! 
lobra do Julio Dantas, Além das 
laguarolias. Alborto Sousa oncigue- 

[cou u edição com uma suggosti 
pa o cada Bonoto Com “UR por 
não menos delioiosa no sou apropodi- 
to, na sua evocação o no sou dégo 
nho. 

Collar do porolas do incalculavrl 
preço,os' sonotos intitulam-se: 0 

nete, À Gavota, A Pavana, A Tt 
va, Demosthenes, Azulejos, O Fat 
4 Carta, 4 Liga da Duqueza Fiilk, 
A Espada, As duas moscas, O Ivens 

idio, Ao canto do jardim, O Missal, Ou 
cravos vermelhos, Quand on no saia 
plus o Lady Godiva (tres sonot 

O novo volums de Julio Dantas 
exgotar-se-ha dentro em brovo, cota acontece a todas as obras com que q 
insigno acadomico vc opulontivtdá 
as lotras nacionnos 

No Estado de S. Paulo 
SÃO PAULO, 2-0 dr. Cardoso 

de Almeida, secretario da favorite, 
pediu, com urgencia, aos des, Eloy 
Chaves, Osour Rodrigues Alves 6 
Candido Motta, secrelarios da quis 
liça, do interior e da agricibia 
os seus relalorios para del 
definitivamente, o orçamento do“eb 
tado do S, Paulo para 1917.-4híã 
cana 
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SPORT & EDUCAÇÃO PEESICA 
Una declaração do professor da 

Sata WEsgrimae Sport 
31 de, julho de 1915--Sv. dh 
os" Tavcr a publicigal 

alusta carta na ta que dusde já imo agrade 
“Feiszmente que foi notada ser cól 

“mica aala duras de Lishoa onde 
o diseetor lerhnico) que não ênvira ns) 
sons representa UA prova do =] 
Imiorsm, a peito vocrem duas 9º: 
bos, qual a mass dosagrulaval 

Pnseevi a sola) 

par medo, porque depois do triumpho 
srensgalo ia Paga Gaudino noda mi 
“sala fez do gello, por exemplo os tor 
Parios da Amin 
Caros Unnçultes e 58 seus di 

Aekianiente estão 
&º om qualquer tempo Le combinações 
So sentido npontado. G. Gonsalves Da) 
mtoevista dada mº«A Capital» justitica.| 
va a rexio de concorre d semana 
APArimase; e cu podia dizer que 
de bsgrima lmitou so à enviar um 
o. par esta sala, participando que em 

doi co) a q «Semad 
onvidando-nos 

% participar. nto & vondições 
e nssripção não enviam, como fizeram 

Prleos” enincigidno orianiandaras do 
Jomsios recentos, Aos abstraindo esta 

PAtmias 

lailá, o que motivou a não representa 
tão, Atila sala mas ijuniorsa fot por 
&6 alimadovos da sata estavam uns no, 
erviço, anflitar (Mafra o Tun2oss, OU 
ros, dé luto o outros cecupados rom n3 

pous. Meveros urgêntos ua industria, 
ennmercio « professorado. 
Rº acto que 03 Avis representantes dal 

pala foram futelias no tornew da Ama- 
Mova, mas isto só prova o és 
Uivo fjuo ha: nesta sola d'armas; o de- 
mais é saldo de lados que sou lnlvez q 
profissional que, amais “dosintoressada 
vento tom trabalhada a favor da pros 
paganda da osgrima. Quem procodo as- 
sit não fer iodo. 

Sobre o Incidente dá Sata Gongalvoe 
náda five que vor com isso e parecomo 
AUeaão. suremloria. so em tempos so 
vegltmssa a rouniho dos delegados de 

as, os enln d'armas do. pais, para o 
at" olassilicação dos aliradares ana- 

doros é por signal que atvitrel & calhe- 
oras: 1º (principiantes), 2 (unlors) 
anfBtntors) e 44 (Internacionnes), Ai 

tlm sprbpunha a oalhegorio. das Veiera- 
nos. pasa os que fivessam amais do 45 
anais d'odado, Ao monos que se traba: 
Me Jigda o fundação da Federação Por. 
tugúeja. da Esgrima, que bem presisa 
é. BS é opinião do seu ote—A, do Sou- 
ta Mugalhães, professar do esgrima. 

Noficias 
(Comunicados é informações) 

Em 
Oo torneios de «tonnis» em Caros 
Começon no domingo, nos moourts» Sa den e 

de: ajunioiso, para que so tinhum íns-| 
ei 43 amadores e ti senhoras, Dis-| 
puláçum-so 23 encontros, e pala semana | liar O no Cola auimmadissimo. los, O em Lishoe 
no “Salão Spor!, está, aber Oia fnsceipção do cônoarrantos para O 

arando lorneio da 
engaltos, 
São 

isto 1 

ror todos os jogadores dy tados «5 
2 O samponnaio sera leila por eli 

AS 0 5 ONCONITOS tudos 
ves partidas, cacn exlas às vam 

tags excepto à que será, joe feevla no melhoz de rineo partidas, fam fem com Lidas 35 vanimgens o 
ins à dispular serão dois, eiro ninja taça de prai sienominada” wTaça Roem los. do Care velias», que Gerd. definiivamente dada Jão jogador que à liver ganho cm (ve envios consatntivos ou infervaliados. 

Ão vencodo 

bre no dia 1 do aos. 
Meto tez 

À taxa do imecripção é do 850 par! jogador o paga no aco da inscripção, recebendo O fnseeipio om fraca tt Pi 
hoto de identii 
mio concorrente 

Be ÀS Msc 
nente na séde das Recreios do Cai vrilos ou no Salão Sport, sua Aus 

sa, Lisnsa, podanito os colicarrentes, 
tendo, ditar 9 cub n qua porten cem, : 

9405 concanvehtos devem sujeitar. 
Hindas às indicações da commissão arani Subra. às quass serão. public 

arnetar. offi:81 no «Diatia do Ts 

questão 

| Noticias 

A 
das subsistencias 

Fot distribuido jrofusamente o so- ulnte convils rigido à classo dos in ustrines, Iojteias « fabricantes de cal- cado: 
tido ós materices para a Industria. do calrado, mórmente à sola e todo o 

E O tap elovadi uma alta de preço veda, ta deseperada 1 Jaboração dustria, “espociomento pára a ma nufachira de calçado para as cias. ses menos | nhastadis, são convidar dos os Industrinos, ”ojistas “e fo 

que tor. 
da in 

hricantos de cuiçado à reuni ão publica, fara reclamar Verno o cumprimento do paras da Dase 42 da toi decretada. referéni Rós preços das malerias primhs pára as industeias, ou 1 tomarem quresqucr ou. tras resoluções, tendontos à atenuaçem à crise ceonomica e diffeil da industria do, calendo no. ncluial momento, 

CASA FUNDADA EM 1881 
rande Naredade em Legues 

Sortido Colossal 
Tê—liia dos Rotraieiios — 78 

LISBOA 

pu 
A GRANDE GUERRA 

ima ganha alemã 
Rapios, em massa, te rapazes e rap 

rias nas regiões occupadas 
Os protestos do governo franc 

- "bispo de-Lille—O a 
» do “mairé” e do 

tropello de todas as 
leis internacionaes 

O ultimo -grando crimo allomão, 
dos maioros comottidos nos dois am 
mos do guorra que termizam agora, 
tonstitao mais uma prova do absolu-| 
to-dasprozo a que os govornós dos, 
Ímporios contraos votam convençõos 
» tratados. Docorridos tros mozos do- 
pois qi porpetrou a infamia, é 
quo a narração confhangodora dos fa- 
atog-a os protostos a que elles daram 
logar surgem na imprensa. Dir-go-| 
hia quo oocorroram em longinquas 
torres com as quaos os moios do com- 
municação mal exiatons, — tamanho 
tuidado tivoram os allomõas em im- 
dir quo so divalgasso pormeno- 
Fes do barbaro o ropugnanto attonta- 
do que hojo encho de horror o mun- 
do. 
Ei om fins do abril, om plona Sos 

“mana Santa, como se d'esta sorto pro- 
tendossom commomorar a paixão: do| 
Obrigto, que, por ordom das auetor 
dados militaros allomis, côrca do 
sinto o cinco mil francozos, raparígas| 
anteo os dezesois o os vinta annos, 6) 
homens até aos cincoouta e cinco, fo- 
sat arrancados, brutalmente, És suas) 
familias é dos sans laros e, depois de 
reunidos como csoravos oia campos, 
de concontração, iovados para longo, 
à fim, segundo so disso, do so ocoupa-! 
rem nos trabalhos agricolas, 

ssim so doroarain as violencias, 
quorse vinham pruticando desde o| incipto do abril, em quo os raptos, 
tló rapazes O rapnrigas so succe ram, aterrorisendo os Habitantes, 
quer em Lilo quer wWoutras povos: 
ãos do departimonto do Norto, A] 
drdem do ovacuação firmada pelo 
sommandanto do êxapos — Eiappen-| 
Komnandantar — determinava que, dontro de hora e moia, na manhã ds tubbado do alloluia, todos os habi- 
tantes do divorsus casas, em le, 
Sourcoing o Roubaix, é oxcopção das, 
ercanças do menos do quatorzo annos 
e do Suas mãas, bem como das velhos, doviam proparar-so para partir, Cada ovaguado podoria lovar trinta Kilo- 
grammias do bagagem, assegurando- 

quo 09 depositos nllomães prove iai à sua snbeistonia, Destinavam. 
se, sogundo a proclamação do geno- ralGranvodita ao interior do forr toriptdocupado da Prança (doparta- montos do Aísne o das Ardennes),| 

Ibalhadoros voluntarios tinham ficado 

suas tristissimas oonsoquencias, com à intervenção salvatica das tropas im poriaos, traçon-os certa dama di indo a outra uma longa carta qui 'emps insoriu.. Tal documento, já agora indisponsavol a quem houver] do osorovor osto doloroso e lorrondo oapitulo dis bistoria da guorra, não| se podo lr som quo estremoçamos, de indignação poranto as espantosas, 
deshumanidads quo originou a mo- 
dida allemã toriada sob o pretexto de| quo era nocessario attonuar a miso- ria e do quo a Inglatorra tornava, cada voa mais dificil o abastecimon- to da população. A soldadosea, sob as, 
jordons do ofliciaos impiodosos, arran- 
cou a cada lar filhoso filhas, do todas, as olasses o condições, insensível ás 
suas lagrimas, o nos sous protostos, não so importando gom o sea estado 
do saudo o muito menos com a falta| que fariam aos sous Houvo pass a, quom aubita o implacavol doença col- 
locou ás portas da morte; outros mor- 
gulharam em trovas mais tomorosas 
quo as do tamulo:—as da loucura.| 
Por uma somana inteira so prolon-| 
eu a tragodia com as visitas domici- iarias iniciadas antos do romper da| aurora o com a marcha do rebanhos| 
humanos om direcção aos comboios, | cuja partida não escessoaram ás mi- 
|serandas viofimas forças bastantos 
para gritarods «Viva a Erançato, cViz 
ya a Liberdado!» o entoarem as. os- trophos iminortaos da Marselheza! 

Dois eloquentes o sontidos prote: 
tos foram endoroçados ao genoral-| 
(govornador allomio polo maire a pelo| bispo do Lilo, O primeiro, o er. D Tosallo, que uma convslesconça dot 
unha em cosa, depois do affirmar a sua indizivel commoção o como lho cus- tava erêr ua veraoidado das i 
[ções que recebera, escrevi: 

Depois das dociaraçõos oficiaos, que vozes oxcelloncia mandou afixar nas pas dos, “o quo aiguocra não era contra Biviso do qêooa direltonos bata e a boi. dade da popalação lhos seriam gersutidas] gm “a Covlhdo d se conêvar soc ada, ounca imagioaria que Tomo Tealoar mondo odeio e vistófguo 68 mppelos da. auctoridad ablond cont proposito de obter dra 
Escoodosso, permitir me-hia, como pe 

lavrar O maia encrgico protecto contra O ane an 

“à llarga soa. so projoctam qua 

? contada, E 

jõos serão acenites dire. [1 

de fabrivo, nacional, altngido | 

contideraris uma perfeita violação do di 
Eita, São gentes, noiverenlmeote reco- 
nhecido. Desfazot o destrair familias, ar. 
rançar milhares do pacificos cidadãos aos 

'ecus laros, forçab-os 3 abandonar os seas, 
bens een protoc;ão, cria rm acto de "ne 
turezo a provocar à reprovação o 

Os nostos soldados como os vossos cá | 
têm valorosamento o «cn dever, mas to- 

as. convonçõos internacionés 'são| 
'Soncordes em coliocar a população civil 
fóra d'osto formidayol coutlicto, 
O protosto do monsonhor Charost! 

ic|bispo de Lillo, honra o oncendrado| 
atriotismo do francez e 08 paternsos 

fentimientos clicitãos do prelado, E 
um grito do revolta o do dor, vm ap- 
elo quo onteraoco, um angustioso 
mento que não tocou o coração de 

von Groevedita. 
gens principaes: 
Os numerosos aptos do nsulharas o do| aonialias, & transferencia do homoas, imaneebos | atá croances cfiscioaa-so na 

[região de Tourcoiog 6 Ronbeis-egia pro- ocaso nom cansa judicial, 
Teem condacido, os malavontarados para. localidades “esconhecidam Erovi 
joncias eguaimonte ostrocmas o om mais] 

alilio, [Não vo. admirari, senhor gêneral, da quo ou intervenha junto do vossa excollonsia 
om nome da iissão religiosa quo mo foi irapÕo 130 6 encargo landor respeitosa mas cuergicamentoo| diroito internacional que, o direito da 
inca, não podo Honcà infringir & a oo Falidado torta que nada pode suspender. [À minha, miesto implica o dover d togar os fracos 00 dosarmados que são à minha propria. familia 9 do cujos teaba- 
8 dores compartil 

Vossa oxcellencia à pas o sabo-quo não 
á direito mais rospultavel 0 mais santo! 

ao 0 da fo 

sã casas cabam como o espirito dê fai ia nos panotra ac &s mais intinas Gbras nas regiões do Norte 6 como constitas 3 doçare david, a ia” porque desrsoobear a familia as Irancunto Tudolocesias o donaoiao "aca cas lares, jândo é guerra, mas para totttra 6 a poor das torturas, à indaf Bida tortura moral, À infracção ao duel o familiar é duplicada com à iafracsão das mais delicadas exigencias da moral dado. Eta vê-se exposta a perigos ais esênça à dastanto Dora revoltas todo & ren honesto 80 ostm a facto da prot cnidado que acom pasta atalincntbroptoa om tan, ieistarándo os setos 0, Dela jean pesca da rar moral moi des a Nasiaao, e itreprobonalvol vida, cujo oleo deitio cossbnt im ie Dascir pi ou alunas betatss, para alimautar úna namora familia, tendo já explado a Ji goira pona quo lhes valtra dnta contra onçio, fora raptada”. Suas mães, que o Sectutamento velaram por ella Dá Fe que a única alegria ota tebar ao pé, asoncia do pas 6 dos lhos mais ve! os, quo foram para é guerse onmlia [mortotam, onsoutram-so“hejo  sdatahae: [Por toda à parto so vaslica o sou doses 
& sãa angustia Digo O que vio! asi 

Temos sofrido imujto n'ostes vinto imo-| 
z0s, mea nenhom sofrimento seria com atavol ho de agóra 6, ao iméimo tasnpo, io immerecido: como! ernel do tuoids à roda Gs toa & Fri bm mpeg Vol impresaão. Não ppsso Sede que nos seja Tailigido, Tenho fo na Dana alimento dopacança “os joven a as donzolias pattenco gnílias honextas à por alas rec 

pordos os ouvidos allombes quo tam: 
bom não quizoram escutar,os vohé- 
mentes protostos do governo franoez, 

O govorno francês, com offoito, ao 
tor conhecimento dos estranhos fa- 
jotos occorridos em Lillo e n'outros 

ntos do - dopartamento do Norte, 
lavrou o geu protesto por intormedio 
da embaixada do Hespanha em Ber 
lime 
O transporte do civis para oa sujoi- 

lar a trabalhos forçados São é para 
tido por disposição alguma da convon- 
ção da Huya do 18 do outabro d 
1907 sobro ag lois o costomos da| 
iguorra, Ainda, om março ultimo, 
juando podia ao governo francez que 

dáseo ordens a todos 06 conmacidao| 
tas do campos de concentração sobro| 
[8 emprego forçado em trabalhos, o] 
proprio govorno allomão reconhecia, 
quo um bolligoranto não tom o di 
reito do obrigar 2o trabalho os civis) 

efendo à trabaihas og hsbifastos 
ão territorio oocupado, ós allomães, 
segundo o governo frances 6 todos) 
os quo não estiverom dementados 
pola poixão, astabolocom o regrosso 
á esoravainra, contrariamente ao ar- 
go 6.º da aota goral da conforenois, 
do Berlim do 1885, assignada o rati- 
ficada pola Allomanha. 

Não foram ouvidos os protestos, 
francezes. A França oró chegada 
hora do appolar para os sontimeritos| 
do justiça o de humanidade dos pai-| 
nos neutros e para a opinião publica, 
(de todas as nações. 4 hediondez do 
orimo o o impudico atropollo da; leis| 
internacionsos justificam do sobra à 
[sua attitude, convindo tor presenta] 
quo os pobres habitantes das regiõos| 
foceupadas nunca puderam gosar da 
proteção quo aos prisioneiros de| 
guerra retidos na Allomanha assogu- 
ra a fiscalisação dos dolegados das| 
potencias neutras. O governo allomão. 
nunca ató hoje consentiu a sua visita, 
aos departamentos invadidos, 

Dosde quo o sr. do Bethmann-Hol-| 
|wog  solotanomento dclaron quo os 
iratados não passam do farrapos de! 
papel, quem podo suppor que o go- 
'verno de Berlim o 05 sens delegados, 
|o exercito allomão 0 os seus chefes 
tomem a sério convenções o confo- 
rencias intornacionaes? O seu proco- 
dimento está na logica do togos os actos antorioros quo atirabiram so- 

ejbre à Alemanha official a execração| do mendo colto. Mas, entro as varias 
lições que se conteem nos inqualif-| caveis vexames a quo está sujeitando 
os paizos ecoupados, uma avolta com special relovo: é que a sua aituação| interna  singolsrmento aflictivo. 
bolhor em sou proveito as popula-| 
[ções sobre que assonta a pata inva-| 
ora, à Allomanha denuncia tambem. 
onormo pobreza de braços, Devem 

testar na verdade os que assim funda- 
damento cuidam, 
N Avelino de Abmeida 

Casa dos Espartilhos 
Eantos Mailos & GA-R, do Guró 138) 

[Obrigando, por aquolla fórma, a tra-|f 

A UABITAL 

ULTIMAS NOTIC 
ia o puca A lucta no theatro oe- 

cidental 

os trancezes tomaram um entr 
[shetramento poderosamente fortifi 
[cado entro 0 doque de Ilem e 
herdado do Monare, Ao sul do 1º 
os francezos ocruparam uma trin- 
cheira inimiga a noroesta de Denio-| 
[eourt, fazendo prisioneiros. Em 
(Champagne, à ocste de Auberive, 
uma força russa que andava em re. 

nhecimento carre;gon  bayoncial 
[sobra um destacamento altemão que, 
dispersou, Na morgem direita do| 
[Meuse à Incia con 
durante q noite na linha do Vauz- 
[Chapitre-Chenois esten 
ra 09 Indos de leste até no sul 
Damloup. Depois de 
ataques infrueliferos, alguns d'elles 
facompanhados de goes asphyxian- 
es, os allomães ganharam um pou- co de terreno no bosque de Vaux- 
Chapitre-Chenois, Todas as outras 
lentalivas foram entravadas pelos 
nossos fogos. Os alemães soffro- 
ram importantes perdas, tendo tar 
em uns oem prisioneiros? inclusi 
tres officiaes. Na linha do Somme 
os aviões. ds caça. fretnceres estive. 

tendo abatido um avião inimigo. é obrigado 14 a 
aterrar ou precipitar.so brascamen. 
le nas suas linhas —(Havas). 
As operações na fren- 

taliana 
1.—Communicação ROMA, otti. 

a delividade das artilharia inims. 
[gas, contrabatidas  encrgicamente| 
Pelas nossas. No valo do Astico, 
xa nioite .do 31 de julho, depois de 
intenso fogo das artilharias contra 
as nossas posições do monte Cimo 
ne, o adyersara lançou um ataque 
quis foi promplamente repellido, O 
mesmo aconteceu a uma tentativa 
inímiga contra ns nossas posiç 
a sudeste do Castele4o, no planalto 
de Sefly Comuni. No vále do Travi-| 
fgnolo as nossas Lrupas desds alguns 
ins já de posse da povoação de 
Peneregêio, foram solidamento re. 
forçadas. Na zona de Tofana, na) 
noílo de 31 de julho, o adversario 
[colheu sob o fogo das suas artilha- 
rias do todos os calibres a nossa 
mova posição de Fozçellabois,” em, 
seguida atacou-a com grandes fr- 
gas, mais foi repollido; um contra- 
jalaque pólo cm fuga, depois de| ler sotítido perdas importantissi. 
mas, como o testemunha o grande, 
numero de cadaveres que ficaram no campo. No valle do Degano as ranadas lançadas pela artilharia, 
inimiga provocam nos logares ha- Ditados “alguns “incendios, que logo foram ataihados. Na linha do Ison-| zo não houv> acontecirgento algum importante (Navas), 
&s relações franço- 

RIO DE JANEIRO, 2Em retri. buição do convite feito pela Fran- 
ga a favor dos Alliados convidará os escriptores  francozes Maurice 

PARIS, 2.—Ao morto do Summme! 

[oil —No vallo do Adigo continuou. 

À 

ça o sénador Ruy Barbosa, a Lj) 

|O Brázil ainda no corrento unno— 
(Americana). 

As perdas allemãs PARIS, 2-A Infantaria allodã, pela “&m “Siockhod, sofreu enormes] 
[PAS limas Nslos dos pen ! nas. conteem 42:90 montes da Essrtas, 

1a das perdas "5 do 2.9 ns sa (Americana). 2º e 
Um archiduque desti-| 

tuião PANIS, 2-—Segundo at«Disrio de Der. im ao meio dia», O general Tereniyars” le (oi nomeado 2hriê do exeroilo nie Feast, comarilado. pelo nei o, que esfiteu a dest 
Tuição.—( Americana) q be 

clang» 
NEW RK, 2.0 submarino al.| 

lemão «Deutschland» sahiu de Dal. 
timor, hontem, às 17 hoias e 40 mi nulos —(Havas). 

lssoclação de agronomos 
PORTO ALEGNE (ESTADO DO RIO GRANDE DO, SUL), 2.—Forant (dados os primeiros passos para « fundação de uma . assadiação de jagronomos com o fin de provocar [o desenvolvimento da industria ru. fal do Estado do Rjo “Grande do [Sul.— (Americana). 

Exposição de avigalínra RIO DE JA: 2—Inangu- rou-so hoje a ts exposição de avicultura, tendo oblido um grande sucrosso às. exposilores portugue- 
+ que devem receher varios pri. s promioa-(Amentcans), 

Morte dum milionario RIO DE JANEIRO, 2—Telegram- mas de Tiuenos-Ayres ancuneiom o falice: n'agmella cidade, do lista argontino, conde 
to. (Americana). 

Uma conferencia 
ATAL (ESTADO DO RIO GRAN. 

DE DO NORTE), 2-0 professor! 
Evaristo Gurgel fez hontem uma] 
[conferencia sobre a educação prati.| 
[ca das creanços e o papel da mu. 
her na famika.—t Americana). 

qm «bom> irmão 1 Mpssaid, qdo rosie Mt poe DS Sia dei one qa a ção 
cheias Wo do ET sendo a 
Captura dum preso exádico E do oro qt, PET th a dee e sta so E 

Barrés e Charles Richel a visitarem é 

A viagem do «Deuts-|(s' 

290 semear 

IAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Cima 
Beira Álta) a mais piitoresca é admiravel estação de cura em 

| | :Portngal Tustallações complotas de trataricnto-|Totol confortavel, 
| t4s termas da Felgueira eram as recommendadas pelo saudos | so professor MANUEL BENTO DE SOUSA sua - O sr. prbucsto do mn ini. o, uno: ra RN ks E sto elimica traços fo nlicações: So Hicumatisrno, nas afiverdos do poll, artritigmo, n19 dogar sia à Augusto Sóares qui Fis ssa jlom paíces quentes o figado, do estomago, is intrstino, broneliiom, na nicaram a Posulindo Us sz [Ena oz Patos aúonis, do fzudo, o estonugo, à 

Londres, O ei presidente do minis- e Seu do nene do mini “nanção para giokan, ende) Theatro Republica ECHOSe eee m com 9 Sr. prósiden. j q A empresa expioradora do Theatro Ra- N sale fo be ter & NOTICIAS 
a Havendo contractado anteriormente o| INT; DES — 4 INTO rea a fai do astetacçata a INPONMA ET Tontyuicanos 

Incipros tivo contracto, e sabmnjo que a actomifpanha em fdehoas quo” Milstro da Tee ifcetuncum lá fora. Tambem est Jempree do Big Tbentr ônos conta [oit. Vito tia te det ve em 1 los do conselho, a [sto com já do 8 raiedtod indo (dA Dolea Eca já de o fo Ta 
era denrato “a Emitanç gen pote erterotea rp a sport ão sto, daria, Too Fo cito Ôg sis di Algo Cota o Am [OR a O rt o CAD, gasto "Bar senssumicam oNoja a pra O Da dr fimo gerencia das sous pastas, tondo já É 7 Ô f t efa D.Maria dogã o ae ado tape” o arte de ituriar [petit do Ano eco a | 8 ea unir Ran Cp 

cs Vs Tera a 1a id Gt do Orenlho. SM o Broto nt ERANCER gpo prndo abrencica da imodizta sro D. O po Aniadro Rian io Rr re ng | ) po; fartou cbje no valor de 200 a fuben Lane 

io a Coma Par lião Dra, Orgia po, peitos do | a Gloria, 75 oja, accteado do tor furta |. prias fo Norma ha “mui e e pa o qua de ca [io ota eg [sr Som Clio mores $ tado dos » 0 amigos Owpregado da fabrica da Nova id SABANUNTOS | da Vaca e Mg da ad cs “no, ctg ho, em Mantel a ju” ção Minis da Cerca, do “fa. ps Ferr o aprendo quedas go [id fe a | fla corar a terreno jr | pa io Ta | Prato tava ns Rose a Bi afaia, ne Prc ! Fido da Siva loja a nu pato do Co A de ate bach So | trinha, acensanda os de terem desviado | pai dá Parto Anlbal a! Pere 
escudos a do MOLA Maria do Carmo Ron, residonto na| a A RA prata Pre 

| a 

O aproveitamento)i: ne os É [dos Dodo tado Ferido ando, etá a Li ir a cerimonia soltos us sos. Ê = o | asia tamento po novlaro oi oca jo ir apro td navios allemães iss visao Pe agro, tan? ond, 
A cása Henry Burnay & Ca, qual J 100 Horas o finas ron di ee te paes ro Cmt] UAMAP 8 UU CNEANÇAS | 8: co er ão santo aa coro já carregou Welles; 7400 cascos de vi reis = grade se cefomrsti po des pi nm empolga dor a SS DO RA Mada cre gmeato Faro, mê SO o Em queima do log dom mt tt: TVem, apro Cresayas serviu hoj Mat [Nem a o a sp ado 
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Pes e to Cure É Ta 8 qo alas aaa" dia tg a Bifento om 1015 te do altar eme lroesl aFeudeto, poda Froncina Lo 
o mn, sor cd a Ru fl, o Di De 0 | 
ima, Gursecla Pidatção. Colsa rar em] VSRTES io tenham, Siad a ciees trans: eram os armenios é quacs eram as/grando avanço dos exercitos “do 

amentos amilitures. Pois:  nlatiamento, deverão. op agentes «uas velaçõos com os turcos. [gran-dnque, nos primeiros mezes de “Gra o] aim Quê O general Joftoo fes SE 9 Nritimianto encarregar. O eso sir Os armenios eram uma das dis-/ 1916 feto ficar todo a dentro das 
em França, apor us sranodras de 1919, [duos recolhidos eo Presença. de Um age. persas e dosapphrecidas nacional linhas russas. Mas em 1915 a popu. 
Na sua qualidade do genoraTssimo, vice) ie da Compannla, O naganento será feito tiades do Oriente, Eram uma imição lação armenia da Turquia não es. | Posidedlo do eonmeiho ruperia do do oeabneio à pista, do, Teibos que es: Sitio, lendo o ava egraja popa tada: ilmibado” de” planalto | A 
feto mackonal, rotou tra serio do fa |múiánio soro, orniciaos dois bilhetes de] —a egroja urogoriana, assim deno.|. As provincias que eram: conside. 
los qe. revelava uma insulficionho Mlêntidade à fm do serei WUIsadOS. por murada por Lar sido 8, 
preparação dos altos commandos. Quan] deção de risos Para pd entrada, ha, 6º), quim converkeu a Armen 

regorio jiadas como formando especialinen- 
note à Armenia o que eram conheci- 

dio se-nsadavann. nos campos do iiano. Imiaito do fazerem À recolhe das arar clnistianismo-com a sua biblia c/das pelos diplomatas orientaos co- Sra alguns escivicios “que ponham 4/8. residuos da corta, constant qa "base a sua lithurgia em lingua armenia, [mo os useis vilayetsn astendiom-se 
ova à inicáaiva dos chefs, o general) ij cdesendo, mostrálos, aos, eriprcgndos ns não eram reino desde 9 anno a oeste do Euplrates até ao inte. D 
otfto verificou que alguns seneraês dei-lgigos. e 387 da em de Christo. rio da peninsula da Analolia; a Es emma O Kalhohkos ou primaz cecke. Cilicka, a região cm frente de Chy. 

Amtonio Balbino siaslico de lodas as Armentas, que pre na exlemidade nordeste do Me- 
Medicina dentaria a nato de eh ater rneço e heNia Aide a ado 

Rego na Russia- Caucasica, 6 o-unico re-'do ultimo principado armenio, que, 
resentante sobrevivente d'esse an. como dissómos, cahiu em 1975, -li: 

qopinido Ouro, ndo a) Cirurgião dos hospj go Estado demónio, Nom a mais nha sina grande numero de ida. 
taes pequena parts da nação armenia des c aldeias armenias; e haviy E 

TELEPHONE N.º 2194 CLINICA GERAL oa do dependencias poi, des um pisico o ti ad mas <* «a 
7 h die 1875, anno em que o mincipado [vizinhanças de Conslantinopha--ecr - Nova tala de ragos para es olasses MÉMS AbASÂaÃOS | ças os iss qo anslava da Aremáito o que se her /0a do 15000 arinentos: da. pitas 

Dentadnras complotas (aperfoiçondas) dosão, 255000 | “rias urinarias via ofugiado nos onteiros Cilicia-'da “propria cidade o lalver qu 
O pttedaças fqmipjotas do orro data esa SORIOO | Dochças das senhoras mos, succurmbi do córco que lho outros tantos nos distrietos axiali- Obtorações (ohcinbagons) dasdo 15070 1 uso) dad é B8009| ebartos foi posto pelas potencias musulma-(cos ao longo das costas oriental o 

dade nas 1859| Consultas das 16 vas. (sul do Mar de Marmara, 
Extracção de dentes Duranto os seculos que desde en-| Os armenios estavam, . pois, Jar 

Tocal).s se sm) àsiShoras tão teem decorrido, a população ar-|gamente distribuidos nã Turquia, Extencaão do doutos ; Relephone: 8930 mento fem estado aujeita & gover-jlikio, como fissaimos, Soa uma. 
artes MERO Bl nadores estrangeiros, a inaior par-raça dispensa e submergida. Te 

Pi peta como do doces bao 189% Bido Hundo,8L1, tE dus vezes “Inâmiigos; comtido, 'lorko algum estava, em seu, poder 
Gorias om ouro daado ni ICI I II, qa como os judeus, pareco. terem en-'exclusivo. O proprio planallo que 
Deutes om placa do outo do lui quida | 1 LIT) 500)! contrado um estitnlo na adyersi. lhes fóru berço estaya em parte em 

E CONSULTA GRATIS digo, ai : poder das thus, do pastores kur. 
No únno de 1915, os armenios es- dos, que upascentavam vs seus 1º. 

Todos os trabalhos e operações sem dôr = palhatat-so pelo mundo, desde DOHA A: Moninitos “a na Cane VOLUME XI Especialidade em dentaduras sem chapa | TatacariaMalafaia Caleutá o Singapura al Nova York ooslas, deixando gos | agricullores 
h 4 y A, A forge, à onde quer que so armenios apenas os valles o às pla: acilita-: e à Colifongo, o E que s apos - noand Reilitarso O Pagamento. | Tata nais Solana “gia ei o nie O a ' iaad, A safories da pes 

tnica cn PfOmptas à mastigação à preço mdico | “ssirenteios aa Gr aaao GR sa a “ie. Anatólia. estovem mis. 
LINIÕA Guia Li orPOoidnidade; doenças vadêrtia 6 do oo: (Ei ia Ton Heoordpe da à dêntro das fronteiras dus Im lunados com 08  ciladinos e campo. | 

1 Dão Sonstjta à: 090) Has 054 fa Soto Code alas] ago, ad porios limco e Tue3o. Incas turcos. Eva apertas. nas mor- ' E Lunço « » eltarto abra das 9 “da inadad do 7d ia For A primitiva habilação da raça ar flanhos-da Ojjicia e par bacia, do ja. | a ago Nha O epopeia |, ira da -mond O a BaO do erga Dolo ai ho Va raia OLA “ia 
[zo — on planalto de pástos mon- moxima das -frontei- Rua do Ouro, n.º 87, 2.º o E a re O A ng Em frente da Banco Lisbna &-Açores / Dieroinds ques a, Dique “cortado povblacão, armada gi urá É 

hi id 0,8 as y - é gica A PCA E ARE A A a rã 



NON COMPANHIA NACIONAL DE MOAGEM 
Socisdado seios % East pasa 

Fabricas a vapor  Gescasqnolda aros, massas a! 
monte Bojao lado bleiioa a a táioaç Ooimbra, Kabrogas, Sacavear, 
gos de Santa Tria Barreiro o Tá 
Farinha oopecial para. eperisção em barrica caixas du santo 

minhas n.º 1, 20 marca —Sem 
cado Massinhas do hi poça 

à bolachas especias 
os 

Consulado Gone 
ral de Esgaiia 
en Portugal 

Tão effisezes como as meho- 
res sguas minerass bobidas 

A SERRA DO- 

BOM ARDIM 

A MAIS PURA ) E Preços sem compet 
[+ pedra Ejz MESA as OONTE Telgrapho: FARINHAS -=Telenhons: Poa da; Expediente 4302; 

Pao SEE ta digna ak pi Rigo Dt irado fl Da dd Eai 
O id Dói ae doces pf ad pe 

Codigos A. B. E 4*e 5. edições Ribeiro 
ESORIPTORIO 

“KORTL 
Produoto obimico para tornar inrompivel e impermoavel 

& sola do calçado 
Eadaroce o Impeiacabilaa a sois. 
Dá-lhe a forta 

Spas SE. 
E SETE-CHITAS 

go, Articulações 
12 pacotes fazem 12 lliros de agua mi- 

a O rêis 
Dara rovibio, doj Polo deblsrados. prófogos do slasã- ae YE gonoantenci & Filho, ru Duarte d'axorado, eta do Si 

to. ESTA 3 dosortaros quanto a fovialdlos À procodumtanto co 
E log sssprondidos ou ol o RA do ta Lu 

consistoncia do ferr 
de procisa o necossaria. 

disrasão considoravolmout Pomada « dodr. Queiro 
Experimentada ha mais de 46 annos, para cura 
Veiá empis OE Amoniras doenças do pela a 

à Vende-so nas Principass Phargacias, — to Barak Fharmacia ROSA & VIEDAS 
R.de S. Vicente, 31 e 23 oa Csridado com os falsificadores! S66 vordadoira 

à que tiver a noosa waroa registada, 

ele “rm dias do ohuva 
Latinha para preparar 2 náres de calçado 350 réis 

“Vende-se em todos os etanaosintato eno apre to geral | 
J Martin: 

Chiado 18 a 19 Lisboa 
E7709090004| 

AZULEJOS $| 

la dexeriore Cs paitoiêo 
Leoa. mocos non alistados que 

indulto, quodan exim 
ader 46! artículo BL do la Lo 

do 18063 41 do á vigonto, alon- 
ot: primor alitamionte 

sy obligaoiones 
iptos om ol mofsm 

PIANOS | 
das colobres fabricas 

Strohmenger e Bell 

Solldeze-Resistoncia é Belleza co som] 
Planos Ingleros, allemães e tranca. 

nes novos e uzados. Venda, twuca 
aluguer, Concerios, afinações. 
Valentim de Carvalho 

37, B. da Assumpção, 39 LIBBOA| 

"TELEPHONE 419 (Norte). 
ua Infanteria 16-11 n ua Intonterio 10-14 

“Todo em empolas ra bis ataca do ado ns Nie Dean. qu am da Egcndo cd corda 
Em 108, Rocio, Si, Lisboa, 

«A Capital» 

“ Mozaicos— Azulejos 
Gal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON & €.4 

T, do Corpo Sinto, 17, 19 e 21—Telephone n.º 1244—Lisboa Tá 

à ingresar en exero, io vlicios da ja redoal vicio. om flog, padion 
Piadas va ta oito, Eatifaco & 
a modisio io, prosontrciõa do 

ea do cambio 6 dot Di do Rapafia, À favor d ot 
tisado at ia do eat o) vinte A Ros do Ar 6 CEtPANgOITOS 

E TD pi mazem Grande quantidade em neposito Poor ondid, láaos am Ia condiciones do Ion omrgndidos aaterior por 
olasos anteçiorer a. 1019, n) acogorvo a cata pódrao. moita ia petenciom à 

EMPREGADO GOARMON & €.+ 
His po 0 postas 
gado TE gu Ia somado da ay oo a N om Senão A dos, Onnrps 
omor “ya abandonando las Bl Abianda do InZor orar ella do a dfratar (a Ticonoia. tomporal 6 1 

Vom conhocimontos praticos do Jogler 
oa pratica de escripiof, hocação cm qualquer cacto 

jacarta Elegante, E do] 

LAVAGEM DE FATOS 

terreno vedado 
Precisa-se alugar á| 

beira do Tejo com uma, 

Tengessa ds Corgo Santo, K--=Telenhone HMA 4 

melhor tintura instantanea superficie de 2.000 mo-| dt ql à vires or pusmvemsos tras quadrados, Carta , B T N 
sbre ara - Thntusrária Carbournão á Agencia Vanuuncios, B | A, 

Ton iabetublo do da TR Rua Aurea, 30, C. 8. Largo da Annunciada, 10, Il 12 Rua de S. Bento, 175 franceza, para o cabelo ou barba. E' a 
Ã marca unica que não suja a roupa br a ge 
ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1 $80) 

Vinho, À do agosto do 1919, 
Mi OaLai ge d Telephone 568 (Central) po es OS Os do enero Frederico Saner melhores finfuras para 0 cabelo. 

e ER q oii o sea Peti aiuêsa) Vende-se na Cabeleireira | Venda de terrenos), ventese em pequenas quatro ss OT Rua do Norte, 34, 1. 
NA AMADORA E VE CEE 

na balero da Mino, de 
avgnidas o rogo 
Sl à papão do, oamin 

Junto da Mina, 
a for es o rat, na Am PE 

Antonio Balbino Rego 
Doe BRAL oa dos rins é vias urtnarias Doenças das senhoras e partos 

E boga siga vondem-so torronos 
Contraroubo e contra incendio 
Grande economia--Seguro de m biliario 

or cada 100800 de valor, iso 4 po o risco de fogo 4 
MUNDIAL mma 08 apoio vs riscos do INCENDEO e ROUBO, 1 Vão nes 
ri o seguro de ROUBO como o do FOGO, 

à WEURIED RE, 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capital: 500.000$000 
Reserva em 1915; 1020078471 

5 SANTAS 
aa 
tpa o tin, Vigado, estomago € tmom 
tinos desembaraçandoos dos erystncs 
uricos, bilia, 0 todas as toxinas « impué, 
rezas que se acumulam no ocganisme 

Infulivel em todas === 
João Cupertino dos Santos 

MELEPHONE 
SÉDE EM LISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO 

; Trapo e lypo usado 95, Eua à Garrott, 95 Binio da Fonseca & Irmão DEPOSITARIO GERAL | DEPOSITAR! OSNO PORTO 
S Telographo. MUNDIAL Praça da Liberilade, 138 Mario de Lima Netto Dourado, Carvalho & lemãor Compra-se na Run do Norte, 5] Lo de 8. Julião, 19, 1.º 

Telephone 246 Central] 

Tambem sa vendo a 0020 garrafas 
ipharmacias e restaurantos, 

P. da Liberdade, 138 
Telephone 1944 

8 garrafõos, nos hoas oasas aguas £ 

vor ze BISTORIA DA GRANDE GuannA Ú 

Eocietade ME deras- 
| ponsabilidade limitada 

CAPITAL: E. 600:000300 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991º 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —Lishoa 
NUMERO CAPITULO T TELEPBONIOO: 1995 

As atrocidades armenias—O exterminio d'uma psão 

No começo de 1915 lsavia mais do 
dois milhões de armenios no impe. 
rio otomano. No fim d'esse ano, 
dois terços havimm sido ou mibesa- 
crados 

USA-SE O COD, TELEG,: RIBEIRO 
Fundos de reserva Esc. 105:000$00. 

Prejuizos terrostros o marltimos pagos até 34 do 
dezembro do 1914; 

Esc. 790:6963432 

filhos de Israel eram levados para jo captiveiro pelos assyrios. Bass methodo. de. destruir uma ação, tem, sido, compre, mais ou nas suas cidades e aldeias imenos seguido no Orsente desdo - terrestr a al. e + Do à nalaes “ou. arrancados. de suas ca. undoção Poco nO, Orienlo desdo a Era pepire do ni Seta Ra ss é udoportados», como official-|Sargon, Nabuchodonvzor e Dario ra enero E se tra não neado 2a cre pare cn pre mute |ise, e meritimos contra avari particulas. demos on a ei, Aralica 4, precedente do logar Ho dr treco pa io, tendo “estes Pa Sete ri Agencias em todas as cidadoé 6 Ran e La E sedes ue ssa. nas” - Moe q fliivam riam em vir | PO paso Au, Ss pr Principaos. villas 6 pOVOAÇÕES gs tua tudo traus tratos ou exbaustos Houve uma uniformidade, uma ficienca, “ima. peciição ia “ia obra que revelava as relações ini. fmas com as prussianos, JA doporte. ção dos armenios em 1985 foi or da dos ministerios do ini e da guerra em Consiantinopla por meio do telegrapho e do leteplone: as exilados eram muitas vezes cons duridos em caminho de ferro; os regalcitrantes eram dominados ou mortos por bateries de) montanha do tiro rapido e do melrulhadoras 

do continente, ilhas é EN no meio do caminho e os que cho 
- Bavam guoreiam rapidamento do o. 
ro e do er 

À adeportaçãos, de facto, era sim. 
plesmento um methodo de massa. 
Gre gradual, mais eftectivo como 

tram cs numeros o, acima 
do tudo, misis crnel individualmen-. é to do quo a morte instantanoo por 

Puma bala ou d'uma bayo- 

4 

ao é a ha q se lê 4 hisloria das atro- cidades E qa SD não ém gran |—sendo a rt ia. pdifigido, em = incádi umero depoiment certos casos, por iciaes ullemães t - femunhes oculares neuirses que fu.) -contribuinio! toda dade ellemâea . Para a Guiné e Cabo Verde Bram da Turquia q marraram as nas invenções para tormaui mais hora F g Soenas que. presenciaram-chega- [poroso a Sahirão brevemente os capgres «Minho» e «Bolama». O pos a ia oa, transporíados A meico só recebe carga para a G juin vo seculo an! ris! cenas nas congestiqnadas les- ajá lo-se esclareci ent duvindo as como al kes do -cárminho de forro e uos Ma do Commercio, nº a did “entro Ms comprésa, 



DIAR ID R5PUBLICANO DA NOITE 

ESA Am Pede 

Direcção e projriedado do Manuel Guimarães 
Euitor—Cumillo Sousa € Aimeida 
ção 6 Administração, do |Norie, 5,2 

LISBOA— Quinta-feira, ;3 de Agosto de 1916 
Telanhnnen.* 2293 —Enderon 

Co moasipão —Rua do Nº 
Otfisina da imprassão—7, Ri 

tolog. CAPITAL 
DrtaõL 
ua da Boat Proço 2 centavos 

À cooperação portugueza 
entemente se onve dizer em 

m Os que de- 
uma affirma- 

Free 
Portugal que ven 
sejaraa a guerra, 
cão despropositada, Em Portugal 
ninguem desejava a guerra. Ella ro- 
Jentou, produziu a conflagração cu, 
topeia, sem que ninguem possa-di 
xer quo Portugnl tove nºisso à me. 
nor ingerencia. Seria puenil affir- 
tino, e supinamente ridiculo pr 
tender que quaesquer enunciados da 
opinião por parte de portuguezos ti- 
Wessem tido nesse fucto a mais re. 
duzida influencia, ê 
Ninguem descjou a guerra em 

Portugal, como heuhum povo, ne 
ui pabz, a não ser o quo o Kaiser 

alivige, mostrou desejar esta guer- 
ro, Seria loucura que nações que não 
estavam Dem preparadas para a 
guerra, como à sequenci da cam. 
penha o demonstrou, pensassem em 
úarol à terriveis con. 

, nos foram, neces- 
sarios para que a preparação dos 
aliados egualasso a dos ailomães, 

ca 6 que ha quarenta annos fa- 
zhm um esforço cólossal para se 
colocarem na situação de Invenci- 
veis, E como assih so julgavam 
só elles podiam desejar a guerra, 
porque só elles podiam peputar 0 
exit seguro. 
Em Portugal, lendo-so desen 

Vsiado à conflagração europeia, não 
houve, como não havia até casa 
dula quem desejasse a guorra, Hou- 
we, sitn, quem livesso u visão niti. 
"da do que não deixariamos do ser 
envolvidos ma guerra. Ena -Jogico. 
Em inovilavel. À isso nos levaria 
necessarimento a nossa aliança 
com « Inglaterra, que ninguem em 
Portugal ousou ainda, mesmo da 
maneira mais vaga, insinuar, se. 
quer, que destruissemos ou desco- 
nhcoessemos, 

Logo nos primeiros dias da guer. 
va, so fez em Portugal a declaração 
solomne de que seríamos fieis « al. 
lança ingleza. Estabelecia essa al. 
lança que déssemos o nosso -auxi- 
lo d Inglaterra quando ella fosse 
atacada no seu territorio? E não tem 
sido cla atacada no sou terrilorio? 
Cs: alaquas a uma nação, no seu 
proprio territorio, não se efectuam 
Loje só com tropas que pisem.o s0- 

e Dojo mals duas 
salas 

Alxiram, Mojo, no publi 
uns salas no Muzeu Nacional. de, 
taro Antiga sendo essas inslata- 
ções, apesar de provisorias, mais 
úma' prova do intorosso-allas já 
muito mais completa o largamente 
docpmentado—com que a direoção 
do Murou continua a occupar-so das 
osliceções, que lhe foram confiadas, 
Na primeira sala, agrupam-so po. 

cas valiosissimas dos, della Robia 
ôn da sua escoln, vendo-se tambem, 
al ulgom mobilianio  portuguer é 
estrangeiro do seculo XVII é exem- 
plares admiraveis da Indumentaria 
persa, dos seculos XVI o XVII, tu- 
do isto disposto com uma. grando 
hutmonia e sobriedade. Na segunda 
sála, esta instalada a faiança na- 
coil o estrangeira tendo sido os- 
se trabalho - confiado ag sr, Josó 
Quelroz que, em conformiltado. com 
às Judicações da direeção do Muzeu, 
distribuiu as peças o ceramica com 
il gosto pelas vitrines que 

“e veem aressa sala. Decambavaça 
das dns variadissimas otiquotas que 
«é cobriam da todos os Iados, lim. 
pas da poeira o outra sujídades, e 
dispostas melhodicamento sem dei- 
xar de estar valorisadas artistica. 
mente, as pegas ugora expostas de 
essa coileeção não envergonham já 
o imuzeu, como” o “envergonharam 
durante ánnos, com nenhuma hon- 
aa para as pessoas que dello ti. 
nham por dever cuidar. 

Foslisou-se assim, quanto a ce- 
rica, e embora à litulo provisorio, 

me fica dito. o plano que o sr, 
de, José do Figusiredo annunciou 
quando entrou para o muzou é que 
já foi registado nas columnas da 
uCapilaly em tma entrevista que, 
pelo cininento director do inuzou 
dios fot concedida ha corea do anno 

io, 
«“Cumbem se acha já exposto em 
unia dig salas do andar suporior 
o haenlo que, traças à generosidade do tim vumigo do imuzeum, a dive 

Inauguraram 

gão adquiriu no recente Jeilão 
Azambuja, sendo a exposição feita om uma vilrino que, pelo sou qu 
aanjo, verdadeiramente modelar, Anais uma affivmação do zelo exco. peional é da indiseutivol compoten 
cia do sr. de. José de Figuciredo. 
du HOTEL CENTRAL E SANTOS) 

UIEA Bãa msza e bons aposoifis 

Migalhas 
Familiaridade 

Não ha expressão mais exacta €| 
que melhor nos assento do que essa 
que lemos viato eruprogar quando 
se trata de queificação: «a familia 
portignera. Na verdade, somos uma 
etunde familia, unia familia desa- 
sind, é certo; mas uma família. E 
Por isso, lodos nos tratamos com 
Suniliaridade, Em Portugal não ha 
grandes homens de “Estado, nom, 
grandes artistas, nom; grandes lit. 
fervtos, irem gzindes cabios. Pase 

o dos 

MUSEU DE ARTE ANTIGA. [Guerna 

| 

to da sua metropole. Estove q cs 
ja Inglaterra em Ihctd, em terra, 
com os allamães, ns suas cofanias. 
Mas lainbem tom estadio o está son- 
[ão atacada no tersitopio da metros 
pole pelos allemães. Que significam 
esses «naids» de zeppálins sobre às] 
tercas inglezas? Porventura os tiros 
(que os canhões da artilharia dispa- 
lram são mais aggressivos e morti- 
feros do que as bombas arremessa- 
das de hordo d'essos aparelhos: de 
guerra? 

A cooperação do Portugal na 
Iguoria curopsia inha de so dar. 
Alacada no seu territorio, tendo ain. 
da não ha muito repollido a esqua- 
dra allemã que procurava sahir das 
suas bases navacs (para, bombar. 
dear as costas Drilannicas, a Ingla- 
terra procura o spt inimigo onde 
|sabo que o póde ferir, E" na Lran- 
ga quo clla póde doftontar os exer- 
citos do Kaiser, na França sua allia- 
da, o lado dos inglezes, os portu- 
guoros loem de combater ma terra 
[em que elles: combatem. E” simples 
je insophismavel, 

A lucta que so trava 6 de dl or- 
dem que não dispensa os concursós 
«matorinas, embona pouco importan-| 
tes eim relndão aos contingentes emi- 
penhados na acção o ú inanidade 

Sous recursos, como não dis- 
pensa o concurso moral. Um « on. 
tro era de esperor que Livossemos 
de prestar à nossa tealissima allia- 
da, Não são muitos os belgas, que 
ainda hasteium, do armas na mão, 
a bandeira da sua patria; não são 
anujtos os servios quo om cguaes 
condições se encontram. Todos elles 
sto aproveitados, o quasi so póde 
dizer que o seu papel 6 tanto mais, 
glorioso quanto as suas forças mais 
reduzidas se encontram; 

E, porventura, acima do tudo, es- 
tá à cooperação moral, essa coope- 
Iração que consiste, para os podero- 
sos defensoros d'uma causa com- 
[mum, om poderem apontar para os] 
pequenos povos quo dão a parcólia. 
'do seu esforço a essa obra admira- 
vol, 6 q justificam, * a santificam, 
outhourgando-lho 05 attributos da 
maior das beltozas 0, da maior das 
ublimidades! 

Junqueitono Rocio, diz. um 
fulano da Drazileira ;—uLh vos 0 
Sunqueiror. Chega Affonso Costa 
vindo do tratar os mais delicados 
[problemas da “nossa existencia na- 
cional. Em qualquer tabacaria, per- 

mais gunta um bellmno a qualquer cicra- 
no :—ulêntão já chógou 0 Affonso, 
hein? Elle artanjaria dinheiro? Va. 
mes para à guerna ol quo?» E to- 
ca de conversarem os dois socios, 
de darem opinião e tirarem conclu- 
aõos, 

A's pessoas gradad d'esta terra 
falta em absoluto aquella necessa-. 
sia auróola do prestígio formada 
pelo justo respeito fla turba. Ou 
porque a nossa cidade é uma al- 
doia onde q cada passo nos encon-| 
tamos ou porque 0 rlossa povo ca. 
rece dos mais elementares preceitos 
da cortezia ou porqua-se aboliu de 
ha muito a noção dás proporções, 
'o caso é que tratamos aquelles, que 
o seu merito devia isolar, oxacha. 
mento como «o fossem os nossos ca- 
maradas dg lodos os fins, "O traba. 
lho q que se“entregaio, as difficul- 
dados que oncar, 08 0s+ 

| | 

forços que realisam, [tudo nos ap- 
parcos apóucado é mekquinho, Tudo 
se passa em familia, huma família 
sem clhegorias. Não ha grandes 
poctas, porque fodos | fazemos ver. 
sos. Não ha grandes escriptoros, 
porque todos os"anslphabetas éscre. 
vom, Não ha grandes politicos, por- 
que políticos somos nbs todos 6 to- 
dos sabemos discutir (a resolver os 
'mais complicados problemas, Tudo 
!se nas afigura Gacil e, portanto, to. 
dos nos súppômios cóllegas «uns dos 
oulros, São os paisarlos que discu- 
tem assumptas militatos e osjillet-. 
stvados que exercem 'k critica, São 
 ignorantos que apreciam a scien- 

dia 6 05 que nasceram para scr go- 
vernados que pretendhm orientar o 
governo, D'ahi q |fumiliaridade. 
Abençonda. familia. phrlugueza! 

ANDRÉ BRUN, 

To bra 
Ruy Barbosa em Paris 

«AMO DE JANEIRO, 3.4A imprensa ro. 
produ, clogiando calorosumente, o cone] 
(vila teilo pelo governo fyancez go gena- tor Ii nrbosa para úma visita à el 
[dude de Faria, no corrente anno.—Ame- 
ricanai; 

Praga de gafanhotos PARANAGUA (ESTADO DO PARANA! 3.08 gafuntiotos cslad fazendo gr dos estratos nas plattagões dos utrode mes iPesla cidnde, À soçolaria da agrt cultura do Estado tombt providencias 
para combaler efficazmente esta praga, que tem atacado a ngrleuitura dos és] tados do Gui. —(Amesicario). 

O consul do Dra em Goimbral 
RIO DE JANEIRO, 8.0 se, AL 

ftodo Dias Molon foi nomendo paro 
o novo consulado em Ch imbra, —(Ha-| E Rear 

LONDRES, 22. Iontom apparos 
ram cá ora casa o Maia oo Portolla, 
Era fim do gomana o onloulavam  po- 
dor passar o domingo om Londres, 
n'um morocido o salutar descanço. 
'Eoganarum-ge, porque em oorta al) 
tara foram informados de quo apesar 
do sor domingo, no dia goguinto do 
madrugada tinham instruoção, o om- 
bora olla go limitisso aponas a doi 
ou tros vôos, tinham do ostar om 
Nostholt. pouso dopois do nascer o 
pol. 

Foi uma arrolis, mas, omftm, a ius-| 
ltruoção acima do tudo o como os| 
'vôos do dia seguinto não impediam o 
Jantar do hojo, lá fomos 08 tros. para| 
jo rasca, rostaurar forças para 0] 
trabalho da madrugada, 

Cogio o loitor onioula, guranto todo 
jo jantar só so falou do Plrtubal, | da| 
guerra, da nossa cooperação 0, o0- 
thusiasmad jog do. patriotismo, 
ossos valontos rapazes só dosojam pôr! 
todo o son valor, toda a sua intolli 
gonoia o a aua propria vida ao sor 
qo da Patéia, 

Nós, 09 portuguozes, primamos om 
disor mal da nossa torta, mus, qua 
(do nos onconteumos cá por fora, 
oaso muda por comploto o ninguom 
fama mais o sou torrão do que nós. E 
assim todo o jantár vorsou sobro| 
Portugal o, aviadoros muito amantos, 
da nova carroira, og dois ofoisos 
loram largamonto do aviação, das 
suas osporanças o dos sous  desoj 
Extraordinariamonto modostos, Dão 
fizoram nunca a monor reforoncia 4s 
buas pessoas, 
E entretanto dovomos resgiatar que 

na oscola do Northolt ostos rapatós 
não tidos na maior consideração o 

u timam-os, pelas qua 
5 6 pola facilidado| 

[com quo uprendem o mangjo o go: 
votno-do todos 08 apparelhos, 
Vom a proposito dizor quo dasdo) 

a visit quê tibiamos faito “m' Noi- 
tholt nos fioára uma grando vontado 
do voar, do oxporimentar assa gon- 

ção nova, para nós tanto mais apro- 
oiavel, quanto 6 corto quo o voar é 
atada hojo um sport "porigosissimo,| 
O pórigo attraho-nos, o, quanto 
maioros dogojos tomos do 'o arrostar, 
Duranto o jantar, o cuso foi discuti- 
do o pondorado, o por unanimidaio 
ficou assonto quo na madrugada g0-| 
uinto nós iriamos com  ollos para, 
lortholt o por corto o capitão in- 

strustor nos lovaris lá para oima. 
Nós tinhamos vontade do voar com 

um dos portuguosos, mas não 6 por- 
mittido, o assim tivombs quo nos rosi- 
(gnar a esporar para a madrugada 
guinto o convito delicado do um dos| 
instruotoro do campo, 

A's quatro da madrugada ostava- 
nos a pó o para quo pudossomos vôr] 
novos aspectos dos arrodoros do Lon-| 
ros o nosso automovol soguia para, 
Northolt por um oaminho diverso do| 
quo já conhociamos, 

Para ostes lados tudo é lindissimo. 
A madeogada ostava osplondida o, ao 
contrario do que 6 vulgar nesta oi=| 
dado de Londros, um sol radioso illu- 
minava já as romarias altas das arvo- 
reg o ou telhados do ardosia dos cha-| 
ota o das villas, Estava fresoo o 50: 
bro a rolya o os tufos floridos dos, 
(jardins pairava uma novoa adelgaça-| 
da que o bol om brove foz dosappa- 
ros 
Do um lado o outro jardins osplon- 

Ididos o poquonas mas aprazivois m 
tas do castanhoiros o plutanos, Às ca- 
sns são tudo quanto do mais ugeada- 
vol so podo dosejar. 

Atravou as janollas moito grandes) 
adivinham-so interiores confortavois 
asseiados, convidando 6 pormanon-. 

oia o ao amor da familia, 
“Mo chegarmos porto do campo do 

aviação, que fica om baixo, na plani- 
oio, ficamos um pouco dospontados, 
A novos sobro 0 campo ora muita, 
dando-nos a impressão do um campo| 
inundado, Da ospossura da nevoa &a- 
hiam apenas as copas das arvoros o| 
us chaminés das barracas dos off 
ciaos. 
Com esto tompo não podoriamos 

| voar, O quo para nós constitui uma 
grando arrolia, 

Mas o sol foi nosso amigo o quando 
ontrámos no campo a nevou tinha 
desaparecido. Tuzia frio a valor o, 
proparando-so para a instrucção os] 
Fapzos onvorgaram 09 cosacões do| 
sola forrados do peltos o entorraram 
na cabeça es sous bonots do avia-| 
dores. 

O campo estava ailoncioso, porque 
ao domingo estão de folga quasi todos 
os soldados e officinos, Apenas um, 
namoro limitado, o dos mais avança- 
dos, tinha instruoção, 

Os mochanicos começaram a tirar| 
dos ltangares os apparolhos é a cxpo-| 
rimontarom os motoros, O instraetors 
capitão Hopwood do Royal Flying] 
[Corp chegou ponco :dopois; onvoriga| 
um casaco amarollo, e na cabeça, 00-| 
brindosa complotamente, uim bonot do 
sola forrada do vellpa 

O CAPITÃO A 
do Royal 

& 

O capitão Hopwood é um typo 
pperfoito do ingioz, alto, soco, vormo- 
lho o Asugmatioo. Na escola consido- 
ramo como um- dós molhores in- 
structoros o dizom que ello anda lá 
por cima com tanta “tranquillidado o 
sogurança coma sea fgassu” gobra| 
uma boaostrada um passoio do au 
tomovol, 
Como tinha do-'dar instrucção só 

voaria comuiigo um pouco mais tar- 
do, mesmo porquo assim disporia do| 
mais tompo. para figormos o quo om 
gálio do aviadoros so chama um bom 
lote 

Por ali foímos n vôr voar os por- 
tuguozoa, Primoiro subiu o Maia com| 
O instructor, O apparelho ora um, 
|Avion o of portuguozas faziam n'ollo| 
a sua ostroia, : 

Por lá andou, doá lina “volti, foz 
uma úiterrissage o vubiu do novo, Ao 
Jdosoer o instructor auotorisou-o a| 
subir 86 o lá foi no:apparelho quo ha- 
via uns minutos ácabaya: do oxpori- 
montar govornando-o com a matima 
parioia. Iimquanto o Maia andava . lá 
pelo ar sósinho, subiu o Portollacomo 
instruotor o voltou a rapotit-go a 
mosma soon, Tivo pena do. não :vôr 
voar o Montoiro Torros, “Tinha fioado 
om Londvos, mas qualquor dia hoi-do 
vôl-o lá om Portuga! cortando o uzul 
do cou, no sou apparelho muito bran- 
20, om oujas uzas ha-do brilhar a ro-| 
ota, vordo-rubra da nossa torea, 
Subiu muita gonte, passou tompo| 

8 coubo-nos então a vos, a nós 
—Vamas?-—diz-nos o óapitão Hop- 

wood, 
—Quando quisor, 
+—Lé por oima ostk tudo muito so- 

rono, podiamos voar n'um Avion, mas] 
6 molhor subiemos n'am Curtiss, 

Assim foi, Dentro do uno miny- 
tos o motor do um lindissimo appa- 
rolho Curtiss vonflaya a pouca dis-| 
tuncia do nóss , ii 

Emquáfito. próparavaii o “úpparô: 
lho fomos onyorgando o cuzarão, 0] 
bonet o as luvas do Portella, Um sol. 
(lado inglor omprostou-nos ung oou-| 
os e por ontro 08 arames que osti-| 
cam as asas lá subimos para o app! 
rolho. O nosso logar 6 9 da fronto 
junto ao motor, 

Tomos á mão todos og govornos, 
mas rócobomos a intimação do não 
moxoemos om coisá olgitma, 

«Uma vor sontados úportamos a fi vola do ointo do ooieo quo nos pron- 
do golidamonto no apparolho, Vao-so| 
ali com toda a comodidade, No ou-| 
tico logar atras do nús ostá o capitão, 
Hopwood. Os mochanicos põom à h 
lico om movimonto, o motor começa, 
a trabalhar o tondo-o oxporimontado| 
convoniontomonto o piloto manda ti- 
rar os calços das rodas, 
Vamos corrondo sobra 0 campo d| 

foita uma curva O nosso apparolho 
desliga com maior fncilidado, Quasi 
o não sontimos dosoolar o tomos apo-| 
nas a improssão do nos sontirmos] 
mais loves, 

apparolho aóbo om dirooção do| 
um massiço do aryoros quo nos fogo 
dobaixo dos pós, Nós olhamos para o| 
espaço. Na nossa fronto ag bombas, 
dos oito oylindros do motor movom- 

norvosamonto,dando-nos a impros 
sho dus patas do um caranguejo mui-| 
to grande, N'osto momento sentimos! 
quo o aoroplano deixa do subir, na 
nossa frento o motor baixa-so o sur- 
go a linha do horisonto o todo a cam- 
po om baixo com as suas ostradas 6, 
cumes, os massiços do arvores, as ca-| 
(sas isoladas o um logarojo poqueno| 
om volta d'uma ogeoja, 

Ex porimonta-so ontiia uma admira 
vol sonsação do go50 o do suporiori- 
(dudo. A nossos pés tudo 6 poqueno, 
geacioso, infantil. Ag tryorus, ag car 
ns, 08 campos o as cetradas dão-nos 
a impressão do brinquedos, 

O nosso amavol instruotor, para quo 
vissomos bem fas inolinar o appato- 
lho para o lado, As azas dovom fazor| 
coin a torra um angulo inforior a 45 
[geaus o ontão 0 ospoctaculo é adimi-| 
ravol, 

Voltamos a subir soguindo na di-| 
reúção do uma aldoia quo fica perto d| 
'sobro a qual não tardainos a passar. 
A gênudo torro da ogroja fica cá om 
baixo muito pequenina'o o canal quo 
dove ser largo não 6 mais do quo) 
uma dolgada linha d'agua, . 
Na linha do horizonto fios Londros| 

6 nós voaimos já soliro 05 aivoredos, 
Ag ruas.6 as casarius nogras dosap-| 
parocom rapidamonts debaixo dos 
nossos pós, 

Fizomos uma curva 0, n'osto mo- 
monto 6 sobre a linhe'fórcoa que pas- 
anmos, 

ra comboio quo nos dá a impre 
são do sor um bringuodo do crcanças| 
vom lá ao longo. O nogso soroplano| 
vae ao sou encontro o duranto algum 
toinpo--voamos cobro alio, depois um 
pouso ao lado, para 0 vôrmos bem, 
Do comboio tambom nos-vêom, por 

agitam-so lonços bran-| 
dando a nossa passagero. 

“Flying Corp 
O mosso primeiro vôo em acroplano 

“pois vamos aos eolé 

PAOO 

o frio é enormo; O-dr deslocado passa, 
umibindo aos nossos onvidos agima- 
do do uma pelodinão euormo, 'Tomos| 
o bigoda"'todo molhado e a mica dos! 
oculos. tambom cobbrts do humidado. 
As luvas estão enchurcadas 6 quanto 
mais subimos maior 6 0 frio, 

Foi n'osta ultima, que. sentimos a 
Nónsação * osteanha dos. Uunsps 
ou soja à quoda brufoa a todo o ap- 
'parelho no gontido | vertical, do algu- 
mas dezenas do ros, Se não tivos 
somos o cinto soriamos 'projootud 
para fóra o a sensação quo 80 0xpo! 
monta 6 ima Dá exporimontada| 
quando um olovador do| 
com grando velovidado osto pára 
ropento, Falta o ar le todo o organis- 
mo ósiromoco, 
Tnformam-nos depot quo o d'to- 

das yarlus onmu ronto aquocimontô 
das atmósphoricas dotorminava esto, 
phonomono, 
Já andavamos 1 

baitanto tompo o to 
(o campo do aviação 
o vonto para desco 

Esto 6 o moment; 
to para quam Gobo 
motor pára o nós 
torra, 

Arvoros, casas, 
jêmonta do volum 
ootrondo para nós, [fomos a impros- 
são do que nos vathos dospodaçar lá 
om baixo, Mas n'ut momento 0 ap-| 
parolho paroco quo[subiu, voltumos 
olhar o ospaço, o motor volta a tes 
balhar, ostamos quasi a tooat o solo. 
E, muito suayemontê, som um ostro- 
mação, pousamos como uma avo, 

Orusroplano gorro onfho gobro a 
jtorra o n sensação 6 dosagradavol, 

vanços sobre um 

por cima havia 
do pairado sobre 
voltamos contra 

rocionan- 
om neroplano, O 
pioamos diroito a! 

oloniento rigido, 
Viomos parar 

mesmo ponto da 
Portolla osporava 

procisamonto no 
rgada, O Maia 0 0 

fomos agora 
mos, O voar fi 

agradavol das sontaçõos que toínos 
pmpronondido, | do uma oommodi 
dado onormo 6 0 homom lá ou cima, 
(dominando “tudo, tom a sonsação do 

r mais livro o mois ampla o fortos 
monto dominar o mundo, 
Dovomos confossar quo, talvoz do- 

vido f altura om quo ostavamos, nós 
maquollos momontos  considorava- 
mo.nos suporioros 4 toda a gonto 

Já om torra o lóea do apparolho 
Pgtadooomos no câpitão Hopwood à 
sua oxtroina gontilgga o aqui o rocom- 
mondamos a toda a gonto Quo quoira 
subir oom a maxima confiança. 

Et um piloto aduliravol o ivomos, 
oucasitio do vorifiodr o que à sou ros-| 
peito nos tinham dito, Anda lá por 
oima como om gua pasa, 

EB aqui tom o loitor como nós voá- 
mos pola primoira vos quo. não gorá 
a ultima, + 

EDMUNDO PORTO, 

io ontão| 
a mais, 

Arbert Thomas 
A entrevista com o illustre ho- 

mem de Estado francez 
Tendo o se, Alb 

tro das munições do q 
manifestado o deseje gua cotadas 
concedeu ao nos: 
:dmundo Porto, ni 

nele, francer,| 
de «corascentar al. 
à entrovista que] 
collaborador gr, 

nos 6 possível pus 
diioala hoje, Comp tinhamos annun 
cindo, ' 

Querem lanchar bem e cenr melhor? 
Vão à Argentina, R./Lº de Dezembro, 75 

À rue ua 
O Brazil hhaistece 

a França 
VELLO HORIZONTE (MINAS GE 

RAES), 3-—A Aseocihção Commercial e. cebeu do ministerio Ha ageiculara à in. 
formação de que a praça do Havre po. 
de uma grande quantidade de arroz milho e teijão. Os agricultores do Esta! 
do de Minas Geraes resolveram fazer o] 
fornecimento pedido, tendo 0 governo 
assegurado o trangporte para a Frqn 
ca(Amerionna), 
O Brazil economico 
RIO DE JANEIRO, 3-—Na comissão 

de finanças, o deputado Cincinato Bra. 
ga faz volos, apesuda sua siluação op 
poslelonista, para ajio o Brazil continue] no gen das ethos Tuner 
a lormar completamente desatogada a| 
siluação financeira flo paiz, Durante es 
e anno, às despezas asflrocam numa re 
dueção do 871.000 cantos de réis — (Amo: 
ricana), 

Os dirigiveis sob In- 
* glaterra 

LONDRES, 804 condados de leste) 
foram bombardeados á meia noile por] Voltamos a subjr; à aubir muito o varios dicigiveis —(Hhvas). 

ESTR 
A mais importante 

ESTREMOZ, 31-Saio do Vim 
ro noite alto. À pobres do comboios 
n'osta paveulla dos Caminhos de Forro 
do Estado 6 vordadoiramonte francis 
cana. O ascêndonto choga'a Villa Vi- 
çosa, ostação termino, do madruga” 
da, Ô doscoiilônto parte dessa mos- 
ina ostação ds sois da manhã. Do ma- 
neira quo quem quizor visitar ag tor- 
ras ontro livora 6 Villa Viçosa tom, 
pelo monos, da so domorarivinto o 
quatro horas om .cudá uma d'ollas, 
quo chogag a sobrar pára 60 dor 
rer, n'asto julho calido que dostila 
lumo, de olor o do aboreocimonto. 
Cao um palido o timido luar quo mo 
pormitto adivinhar, atravez do vidro 
corrido da oarruagom, a paisagem 
monotona, que so alonga d'um o de! 
outro ludo da linha, Prodomina o 
montado. A azinhoira; do ramarias, 

jo folhus bicudas o po: 
tingidas d'oma côr 

ohumbo denogrido o polido, cobro a| 
torea toda, onvolta numa pooira cin- 
Ponta quo 8o parocd'cow a dos novooi- 
ros prostos a dostazerom-so, O arvo- 
rodo 6 quasi ininterrupto, ostondon- 
do-so até aos socalcos da gorrania o 
até & rais dos montos baixinhos, que 
mal so orguom na luz nocturna 6 po: 
bro, como monsttos adormooidos de, 
fudig 

Evora Monto, lá no alto, mal doixa, 
adivinhar o sou oastollo poquonino 0] 
roquoiro, À volha fortaloza dosman- 
tolada, ondo um rogimon nasoou o 6u- 
tro morrou, parooo, vista oá do baixo, 
atravoz da minha janolla, uma mão 
ota do sombra, À mou lado, dois of- 
oinos do cayallaria oouvorãam ani- 
mandamento do tropas q do oavallos, 
Torros Novas, com a sua oscolu pra- 
tica, com as suas raparigas, doidas 
polos aspirantos, com as suas xoma- eins o com as suay fifpuairas do 5. 
Nono, aurgo doanto do mtim como um 
oxplondido odon, ondo n graça das malhoros 86 junta ( bolloga da torra| florida, o ondo so noiva polos oami| 
nhos, do braço dado, á luz da lua o) 
das ostrallas, quo são as melhoros ma jdrinhas dos amorés quo inconduiam 
ás alimas o queimam, Amplaoavois, os! (corações. El o passado horoico dfouta rogião, quo o comboio cançado atra 
vossa, vom ató mim, com os gous] 
oxorcitos aguorridos o fortos, com 08) 

soldados dostomidos, a ardor em 
furia contra o hospanho! invasor, do-| 
minado polo dosojo brutal do reduzir 
tudo isto no sou podor despotico o É 
sua tirania do yoncodor. À ilguea do 
[Santo Condestabro quasi e dogtaca, 
altiva o coroada do 8008 rosplando- 
joontos, do fundo vordo-nogeo da in- 
torminnvol campina; o 08 hotoos do 
Montes-Claros, implantando  para| 

dopondoncia do Portugal, 
dir-so-hia que rondam á minha vista 
doslumbrada, corcados do luz, para 
'que toda a gonto os voja o n'ollos| 
apronda a amor a torra bom del 
Portugal, 

Meia noito, Na egaros 
mos, À luz amarolla dos cane 
pstrsloo, ogitam-so sombras, O qom- 
oio pára o as sombras definom. 
da espeotro ge transmu 
to que so móvo, que fala, que gos- 

ticula, que espora, que estondo os| 
Eruços pata abraçar o alonga os li 
bios, anciosos por dar boijos, À poio- 
me. À alog 
porquo mo entornoso, E! que a tor-| 
mara não passa, bastas vesos, d'um. 
sontimento que sufoca o nos onche a| 
alma do dôr e de fól, Para os que 
(chegam, ha apenas um char-k-banes, 
para nos conduzir ao hotol, Consigo| 
um logar, A meu lado gsntam-so dois| 
alumnos do Collegio Militar, quo! 

sam para forias, Dofronto del 
mim um casal do tromalos velhinhos, | 
onja fala traz já a marcal-a o acoento| 

gutoral dos pronunoiag raixoa 

OLHANDO 

mos não 
A arborização do p 

: 

outra de rehabilitação 

A cooparação portuguera nos cam- 
pos-de batalha da Europa, e quo so 
eftsctivará dentro do pouco tompo, 
significando pura o futuro do nosso 
pai a imais solomno garantiu da sua 
indopondenoia, do gou bom nomo o] 
da sua prosperidade, não nos dispon- 
sa do considerar simultanoamento 
outro aspooto da vida da nação, quo 
interossa do ogual modo a osso fa- bato pola visto! 
turo ouja grandoza cumpre acautelar o honra a patria quem qo oxpõo aof 
fem todo o sentido, 

Mais do que nunca so torna pre- 
ciso hojo trabalhar com afan, com mo- 
thodo, com segurança o andacia de 
planos, tondo om vista resultados 
ão pratioos o tão imediatos quanto! 

Lo] vonda dosfazom-so, Dos 

Posta gonto faz-mo mal, q! 

Como o Estado, promovend 
do-a, poderia realisar uma o 

TERRAS DE PORTUGAL 

EMOS 
ra 

villa portugugza é 
um rico centro agricola 

porganta afiioto, do minuto a mi nato, n'uma molopoia triste o dorida, so ninãs osta noito havora deli 
gencia para Monforto, Sim, sim, rage ponde-lho o cocheiro mal humorado. a carripana põs-so om maroia, agi solavancos, pola ostrada arazada, daa- o, bordos como um cbrio pregtas à 

Desconfio que o cochoiro sabiu 
pouca do Rilhafollos, E! que q char-de 
bancs não despordiça nom ama pedra, aom uma valota, saltando por oima d'ollas todas, galgando-ag, trituranidp-. as, arrancando-lhos olispas do Inrne, 
O hotel 6 -um antigo solar do gonto 
fidalga, com prociosas oscadarias do 
marmoro, com quadros do jog por toda .a parto, Os corrodores, a alas, a oasa do jantar, tudo isso oglá [revestido do panneaue do tão viw colorido como 50 os tijolos que ot compoom hontom mosmo tivosgom 
sahido das mãos dos artistas que os modolaram, quo 05 pintaram o que 04 
cosoram, Tulvoz soja por ousa d'osto axo" do docoração antiga quo tudo, nfesto hotel, custa os olhos da ara Os banhos, sobretudo... Nunca mére gulhoi om nenhum do tão alto proço, npozar da agua quo subia utó moio da 
tina sor côr de laranja e tor viado 
não goi do que tarya nascente, E dia do morendo, No grando lare go, mixto do tocio o do pasúpio poe lico, ha do tndo-coisas rogionaos, alfayas agricolas, loiços, gados 0, 
rinoipalmonto, montanhas do horta- iças o do fructas. O alomtojano m gro o 0000, trabalhador do campo, gnnhão ou pastr, por alli anda f 

zondo tranquilamente o sou nogooio, 
Quasi não falia osta gonto, Dir-so-hia 
quo o meroado so realisa n'um vasto 
comitorio, sob 09 eyprostes, o qu ninguom faz ruido para não portos bar o socogo placido dos "mortos. « 
S6 um charlatio, ompoloirado na 
traquitama quo toa por simborio à 
olussica campainha, quobra, com a sua voz som timbro, o gilonoio d'osta foira singular, aprogoando a oxol- 
loncia do cortas drogas quo curam to» das as doongas, Maia além, aabro 
colo do passóio, um atfurrabista ano 
dosto tom oxposta toda a gua. collog- 
ção do raridades. bibliographicas, À Princesa Magalona, a Historia de Bare toldo o a tragodia da Probe Tres, oão 
as quo teom maior vonda, [3 para 04 quo lho torsom o aaris, por já as tor rom lido, o livreiro, dando-ãe aros de 
littovato, vocommenda oortas publios- õos sioalitiona, quo accondem dogo- 
jos nos olhos cupidos d'uquollos que fesoutam os onrodos complicados d'ex= 
vas novelas dissolyentos, 

Ao moio os pronuncios do tro- 
parooo a 

Jamonça do mau tompo, mas fios 
cahir sobro a villa toda branca, cargas 
da do pomaros o d'hortas, um sol que 
traz togo o quo mo castiga como um fortissimo onustico, Não posso sap- portar osto martyrio; o ómquinto e 
gonto quo voio é Loira dobunda o dois 
bois tranquíllos, expostos á torroica, 
|sacodem, com as osudas enormes, q 
mosquodo faminto quo, 08 ospicaça, fujo oa para o hotel, a abrigar-mo dk galte dasupportavol, calôr humida 
d'Africa e de trovonda, quo a esta hora angustinda caloina tudo aquilo, 

obo sob a sua acoção abrasadora. 
[Doito-mo o anjo nam aomno profune do. B' quo, às soto horas da manhã, 
já tinha a bator-mo á porta, para fo: 
mar banho, 0 hotoloico impor 
Quom fôr a Extromoz não poça um 
banho do veapora, para não go artig- 
car a tor de sabi da cama imal haja 
adormecido, so isso apetecor o gm 
nhor todo poderoso do velho palanie 
do fidalgos, que hojo sorvo de ho- 
Pl ADELINO MENDES. 
O FUTURO 

Os arvores, 
se replontem 

erere ss 

Mb, O 0 quo Oecorre no aelual momento 
ma 

& intensifiçau- 

de riqueza e 
jo moral pelo trabalho 

possivol, para quo a solução do pie 
Uloma oconomico so não protole, os 
mo so estiveso pondoute da 
das armas ou so a preparação 
a luota o a possa entrada em cam 
nha absorvessem por comploto toda 
o intolligenvias, todas as actiyidas 

dos o todas ay enorgias. 
Não só nas linhas do fogo so com 

nem apenas sorv( 
supromos o gloriosos riscos das bat 
ihas, dorcamando n'ollas o sousa 
gus o fisendo o bolocanato da propriá 
oxistenoio, Portonoor:lho-ha, a 0550; « 
melhor quinhão no reconheoitanto 4 
nas homovavans as o davor auinviy 



iram A CAPITAL 8.03916 ee 
do 60 heroisizo impõem, mas é mis. 
ter que, embora serenos & confiantos, 
os que ficarmos, não uguardomos do 
buaços cruzados 0 desfesho provisto 
às conflagração, 

Os povos em 
apenas a Frânça, a' Inglaterra e 9 AL 
lomanha—cnvam já agora, com solici- 
tudg”e providencia exemplares, do 
dia do ámanhã, antes mesmo de diri-| 
mljdhi a lucta homerica. O senso pra-| 
tibltãos allontes, que. entre ds suas 
desmedidas o avassalladoras ambi-| 
gõcs o entro os sous comprovados 
crimos seria injusto, não reconhecor, 
manifesta-se, na mesma hora tragica 
m quo elles jogam as decisivas car- 
indus, para [ntalmento as pordorom, 
no labor a que se entregam, dentro €| 
fóra das suas fronteiras, a fim de que 
a influencia de que dispunham nos)!o 

ados do mundo é à riqueia na- 
E dPahi depondento 8o não sub- 
vêttam do todo com a derradeira 
dorrota militar. Nas fabricas allomãs 
trabalha-so não só para o presonte| 
mbiy para 0 futuro 6 não poucas foram 
nºdiitá dois anuos do guorra monta- 
dag polos subditos do Kaiser em pai- 
zendntros o ató não muito longo de 
nósivm Prança o em Inglatorra, a 
coltiploza quostão do bem dommum|j 
imagiênas mroltiplaa facos 6 partiou- 
larniénto sob o ponto do visto do| 
progresso industrial o do dosenvolvi 
uéfito auonomico offeroco ao medita- 
livô ostudo das estações officiaos e de” 
todo os oompetentos, como de todos 
os“ Yarriotas, um thoma não mens 
gravo o molindroso quo o do proprio 
morifito. 

Tyontro nós o quo acontoce? 
ue Pça 
Não itomos esmiuçar o quo so pas- 
nem Portugal, porque isso levar- 

nosmhia Muito longo sem que, ao o 
nos pudessomos encher do justifica-| 
doe nobro orgulho. 

Rasta quo um opisodio da rua, hojo| 
feaquento om Lisboa, pronda por um 
instanto a nossa attonção o sobro el 
Tagamos as rapidas rofloxões que sug- 
Fone y 
Aa portas das carvoarias agglo-| 

morgm-so duranto horas creanças, 
oristdas o humildes donas do casa que 
ospbrim, nom sompro com modolar 
paciencia, a vos do se fornocorom 
d'om/pouco do combuetivol para quo 
nosilgros, que não bafejou a fortuna, 
o possa accondor 0 Juma... Nom ou 
Vontro"ponto, sargo um policia para 

mantop-a ordem o obstar a ball 
so osboçam porquo não falta quem, 
queipirsor servido primeiro, com do- 
tsimiento dos demite quem procu 
rospor moio do qualquar degeulpavel 
frade, lovar maior porção do que a 
queigo vendo a cada froguez. 
fdporvãa raroia, como so fosso um 

artigo do luxo, 6 0 
da. - Porquê? Porquo 
nhaya falta do madqira crescem de 
parodia o continuarãoa crescer, À ex- 
ortação da madeira — ninguem o[“º 
iguóra—ostá-so fazendo om larga os: 
oalás Jo? qonhovido o importanto papol Ls 
quoella ropresonta na tromonda gaor- 
sac. Negocio - rondouo, desdo que 
nho provuro compensar, - por via do, 
repoyonmento, o da arborisação, as 
dovagtações operadas, qs luoros são 
todos para os nogociantes, para 0: 
trasisaooionistas, 
Mas quom cuida abi a sorjo da ar- 

dorisação, tanto na litoral como no, 
intesior do pais, docorto do ha muito 
estudada polos mais abalisados to- 
ebnivos, o oujas inuumoras vantagens 
em goral so conbocom e proconisam? 
Monequoih so prooceupa com 9 ropo- 
vonmanto dom extonsos tratos do ter-| 
ronoiondo toda as arvores, indifforen-|A, 

eluindo as quo longo 
nos loyam a forinar, ao abatoram para 
jorom exportadas, Sem que se ouidas- 
sodla substituil-ag? 
So/oxaminassomos os rosultados do 

somolhanto improvidonoia por parte| 
dos quo 66 contentam com o luoro 
imaiedisto, dosdo quo seja excopoio- 
nalç6's0 pondorasuamos as consequen- 
cias do tão Jastimovel incuria por pare 
todos que garesom dori na eo 
tarios do Estado a somno solto, com 
fnsilidado conoluiríamos quo são pro- 

ento prejudigiaes pera o poit, 

É 
quadho toca, a 

ão go, Si quo o Estado, pé 
araria invopoive 

golos te pretondasse, larga 
tengiyamento, dosenvolver florestas, 
arhósisar ou ropovoar incultos o 
ninhos, sorens oscalvadas 9 planícies 

quizosõe, 80, a| 

Ton podogutto rende 
bênomorita emprora som maia dis-| 
pondio o-com duplicado proveito! 

o lho eva nogossario transformar 
radicalmente o nosgo systoma penal 
para que, molhorando-o d'um modo 
gonsivol, obtivósso, ao msmo tempo, 
8 braços qu a trela da arborisação 
ou roplantação forostal roolama para, 
2or lovada a offoito, Nag ondoias do 
pais. ostiolam-so numa. ociosidado 
jermanonte, quando nho so porvor- 
tem de todo, individuos 
trabalho salvaria, robal 
Nas. mosmas -ponitencia 
obriga a trabalhar, 
meifgi do campo só 

is, ondo 8 
fnscodo quo ho- 
a muito costa o 

raras vezes com visivel exito se ada-| 
ptam a novos mistores, Prisões b; 
quo jezemy osquecidos os qua justi-| 

cão d'om ça dm virtado da appli 
Gatto numero do condomnaçã 
dou entregar ao govorão 
lhog .dô destino... Essas prisões cão, 
vogs via do regra, como suceedo com| 
1 Salimeiro, verdadeiras univei dades do orime. Quem não vê quanto 
“org; util applicar a perdida ou mal 
oesminhada uotividade desses ho-l 
E, na obra a que estamos alludin-| de? Quom não antro os abnirgei natas. moraos que produziria geo. ibanto modida? 

“Hj na Let” poltugoma 
Moslotegeo) o ig 

oiraumetancias, Bom ora que| almonte a rebabilitação| 
Aqui fog a idéa: quem, 

cabo,[p 

estarais. Corão, 
penbria do iniciativa o do arrojo não| 

umo doença nossa, o Es-Jdi 

ommitídos e oxpiados em [b 

a puzer em pratica vinoulará o 
nomo a uma provivencia de incal-| 
oulavel valor Social; quem, uma voz] 
ella. roalisado, fomprohendor a obra 
'do repovoamento florestal é da ar- 
orisação do pair, dando que fazer, 
láquellos E ou quo sponas| 
vicão a moyeriso para o mal, não 
sorá .monos boi 
meiro. 

Castellos no ar 
Numeros novos— Surprezas 

— Novidades 
João Zago), O campones protagonista ai belia rovista-phautasia, Gosíelios no ar 

o famoeo sucegso úetast do thestro Repi je, Passo er interpretado pelo 7 astro Bogas À ntquio Elvira tando uma ria o Cloud susana [a pereoaçoa que, os “alada 1 realoo é Brilho à fbstejuda peca ds'Sch» Rito ov 

merito do quo O pri: 

Kcionado, o publico di inntos aplausos, 
BosahA bon |onsacional: a oltraia do soia numeros no- vor, ongravadissimos, confiados à Joaquim 

Gosta, À npola| Pinto a 208 principaes ar. listas da actual cormpanhio, O que tornará a rovista ainda mais intorgamanto, o mma 
nto fabrica dó garça- aão resumidos é pop o. eapectaonio para as noites de verão 6 por pouco dinheiro. 

Casa dos Espartilhos 

A imprensa 

o, Jgune são! si q Prstado a" fndviduos estranhos à ola 
io. Tambom pedia quo so tomem provi- ddoncias para” ovitas conflitos Ganso 09] 
qu do e ia do Tomie goi 
du iv prooatoo o, Pes 

Tloreira do O & Gt! 
Commissõos- Exportação 

Conservas alimentícias do sardinhas é 
chicharros am azeite o tomate 

Sardinhas em sal moura e prensadas 
Vinhos do Alto Douro 

Chocolates, eto. 

Quedas desastrosas 
Na golormari=T da Best o De oro da entra bt estado grava Jo-leoi josõos lataria o estivador Cailhar io Cnh, entanto o becoo do Alma 

po dv UMa que;  horaegnor «Santo Adri. macia do hospital da 8. Jos 
jeridairo! Antonio io pes, morador najras do Arroyos, ao Ourivos, 12, que doa uma queda na Etamal rum! frtdbusmndo à pera direita Com fráotnra de bato do cre 

estado gravissimo, dou entrada na enfer- maria 1 do mesmo hospital Franclaco Ro. 
drigues Maztias, o 

bordo 

Banios Mattos/& €.5-H. do: Ouro. 13 
ã 

e a policia]: 

NOS DOMÍNIOS DA ARTE 

Um grandis 
india! gu cg 

Pioneiros do engrandecimento da nos- sa patria, ous todos os seus ramos de aci 
vidado, ragistamos sempro onda Blegris, o triumpho daqueles que traba: ad 6 que assita contribuem para à ya- lorisação fasso oograndesimauto macio. 

ltagem ou posquizar a existencia dos que, 
neéecem pablicidado desses exitos o 
a'essos telumphos. álóos do prazer de 
nanciar esses progressos, tomos o orgu- 
lho de valorisar gento nossa, gonto da 
mosa terça, 
ent E bo por faso que homtom de 
tamos um smavol convite Paim Ea [asas pena pisa 
espiti co atá obra moda, poríita 
o da mais irroprehensival esteticas... 
Fomos com allo, rua do Onro absixo. 

Pelo caminho oolhomos impressões. Tra 
isto, qdesto. 

para o 400 talos Todastri 
quo la inaugurar ama alfoyataria, 
com o proposito do copiar um m 

trial arroja-so a fazer qualquer, coisa ds 
estetico na nossa terra, a modoroisar o 
nosso «dandy», o dar harmonia ao ves: 
tnario dos nossos elegantos, 4 procurar. 
io hs proporções esteticas quo, bão de 
fszer «aguolias que os sous ataliera » 
irem, O mos ode es] irem, o typo a, da graça 

[suvoito, E ello mosmo um elegante, poderia sorvir da modelo” aos “types ele: atos que eva crer os 
Mas vao brigar com a rotina... 

—Que importa? Tenho trabalhado m! 
to ie tanho triompindo, Disuta minha 
cano, d' fazer um «templo do arte». Tiva tom 
lama proocdpação como industrialt--dar] 
oia ve por Essas rua alas do ão lindas 
imalhores, rapazes mal vóstidos, mottidos| ie qualquer forma dentro do, fatos ma) 
O nosso amigo concordou plosemente com o arrojado Judistrial 0 comincator Não róta duvida, que ha nocessid 

ão vestir bom na. apgia. presente, À alo 
ncia don sompro a par do progresso 

es. Os poriodos imais brilhantes 
a bistoria foram aquelles om quo| 

so vestia com aprammo. 
[paghos de renda e aptos E nós, à despedida concordámos: 
—Toein razão meus amigos: O fato ohio á meia caminho para alcaçar a felicida- 

do o para captivar corações. 

«A Capital» 
Vende 7 ivos ds ntpdese nos Necíeios Desportivos 

Rapto d'umã creança 
ser falsa no bicco do 4: 

Ainda aa o cutadanto da, do 
16 annos, quo cabiu no asyio Mario Pis, 
fraoiurabdo a peraá direita. 
—Na onformaria | do hospital Estepha-| 

nia don ontrada Eugenio Sado 
filho do Josquim Alves Ro: 
Candida Costa, residentes 

rosa, 90, &, quo oabit om cat, inuíto coútuso 6 ferido pelo cor. 
cara Pe No ospital dd 8, Joné fallocon hojo 

atonio da Silval d dor, qu “ostaçõos de radio a Alhos 
CANETAS COM T 

Das melhores marcas 
ria da Modo, 165, Rua do 

Oro, 107. Catalogos gentis. 

A questão 
das subsistencias| 

ar. govaraador civil tendo conheci- 
Sado fo q ao ando prendo 
gnantidgdo de carvão, er 
Fanciando cora 44º; ministro do trabalho 
nobre à melhor fórma de parta d'eseo go- 
neto. poder seguir para Lisboa, O ar. Franco tambem tratou da ques: 
tão do assucar, 

PEQUENAS NOTICIAS 
No nois de SI do imez findo fot par ão o, inciso Polylbcame. vim ENG sto pertencente ao ar, ministro do Ar 

gentina, que Eralificará, generosamente Eneas Que neon io trtares Pa oeste do estimação: “ando hoje 06 fiscaes dos impos. los Savel doê Sanios o ventura “dos 
Santos desembarcavam do vapor «Rio! Limas vindo do, Funelal a guardo He al epirenendenhes graúde porção de Habecoo pelo que fora evaads para à 
jaifandega, onde pagaram uma muita 
important 
DA polícia procura Henrique de San x Naa, de 1) arinos, que figa da a 

da a a Ê Ea 22, loja, e João | Minhas do HE th” debebraroc ru do ferverinho, d4, Beco SA iecção dk fsiciação de Classe Listas po a] 

je conte. 

dos Estivadones do Pogio. 
curva hoje o sr. governador civil 
[quem pediu que de futuro, sempre que 
Sejam precisos o serviços de descarre. 
[gadoras dê mar e terra, ellos Sejam re. quisilados 4 repectiva associação, O sr. 
oyemador civil: promeiteu, áltnder o 
“mago Joá a Sir, Antes, de ya Ed an nes rec Pe coumerão 5 Ep 

bolo a linha de Cintra disparou um 
ro de revolver na cabeça, pelo que rêco..| Es ada q co E sad E ao jo ta repito Pes E de ro 
o fios nn pa ba Rigs dao indie Pinda Pata De Pa ga repetia E 

Agentes “estiveram cxaminas 0 10g3), 

de Inão é pr 

A polícia averif 
a queixa 

Noliziaram os Jornaes da manhã qué achei da Costa, moradora na rua Ci dade da Horta, 48, 1º, apresentára quei- xa contra. Rornana da Bonceição, Gui. Mermina” Delgado e Henrique Peireira, logos da rua do Valio de Santo Antooio; É abeistndoas da Jo lorem ae! mil) à porta, amondaçarera-pa, ag 
Eredindo-a, furtaidolhe ur fio. do ouro Sroniando uma creança de ? anhos dp forma Mamueia. Carvalho Rodeigues, to da armada ento da a nosi Duarte Rodrigues, que Ina conti: Ea Rios oa o q ne dt ap 
Ique a” accusação era infundada, pois, E pa na 
São é que o fio fôra vendido pela quei. ps Sra Fa 
apurandos ainda que a creanga fóra Para uia, fi io di 
eae a da a e 
[do a queixosa ser amanhã ouvida. 

Tuzea Boróalio Pinheiro 
O sr, Cruz Magalhães, proprietario d'este [mineu, Sho no Campo tirando, Jade ortem 166,7 onde colieectonou durante sas. dinigencias dbra “artiica do Eafael BOrdalio Eiahelro, generosamento afereceu à So. [iedato "pomugurta da Cruz Vermelha urânto O perfodo 4a, guerra. o producto as “entradas neto mutoo, que pela prt” meira. ver é exposto do público. Elgoveras interessanto” a. preciosa col ção 8 euramento coninbuir «8 Boa exposição "para. radicar ainda mais “no Espirito publico o quanto, devem as ar Es graficas & poderoba Iicativa 6 talento 
“ooo “Sobeo atos mo SUbMIdIO historico para a 'anaty. o des táctos o das Momens da Sua ep 3 6º ae importancia eapitat a unica De esperar é portanto que a concatien tá a Ria interesante exposed Geja g6 ct é mtmercea. O, preço dá entrada: é e “o centavos e estã atento Todos 08] domingos, das 15 45 50 horas. 

NO SALAO FOZ 

cional. 
HOjE-—Um cebhle de grande 

valor 
São, gsstm sos pares, os bi Prpesotadas o Balão o OM números onto estrciou-ae à hnstenses Sel a Margarita, Obtava nã grandioso ate conto porque tom ana vz adeiraval [mento timbrado. E ama artista ca foda a acopção da palavrs, porque das bela o de soprano ligeiro junta uma apre sentação megoifics, Um reportaria aqu Favelo tum Koardairoupa Lado O que ha Joxdoso. É! mais. um dos Geltos 

Salão Pos nos faz presen- 

am penar dep pes Gera Dei ERR ASR a po pu a a o to qa o en Rs da 
quo doro ser um porque o drsigo. Toformador! 

o em. login E À estas dois nomeroe ha a jantar o 
dnetto Santo-Perry, que. apesar dojáos. Ee conhecidos do público Bio sempre 
muito applandidos. “gentes 

re eira brio 

Carmen Sevilla Prograména] esco ago ração 
og o têem o Oni aposae do ca 

“Jallomas omponhadas 

MONTEM:— Uma estrela gens 

Intensa lucta na fren- 
te franceza 

PARIS, 3—Communicação oficial 
das 15 horas. —Ao norte do Somme 
(os franoezos ropellizam duranto a, 
noite varias tentativas contra Monscu 
| organisaram posições defensivas 
mtre esta herdade e o bosque de 

 Confirma-so que as unidades 
em combato 

Monacu tiveram de ren! 
idas em, consequencia da impor-| 

ia das suas perdas dosdo 30 de 

do Somme malogrou-se um. 
contra-ataque allemão ao sol de Es 

Jtréos. 
Na margem direita do Meuse os 

allemãos fizeram violentos contra-ata-| 
ass és trincheiras “que perderam 

houtem. Os nossos fogos de flanco 6] 
(de fusilsria anniquillaram os sous es-| 
forços e cónsaram-lhos importantes! 
(perdas, 

Os franceses progrediram sonsi- volmento 30 qprta-do Fleury chogaa- 
do até ás immodiações d'osta aldeia e| 
(passando além da estação.-Os prisio- 
néiros feitos hontotn só na região do, 
|Floury passam do 700, olovando a 
[90 o total dos feitos na margem 

ita desdo 1 do corrente. 
já região do Vaux-Chapitro-Che- 

noix a lucta de artilharia continas| 
intensa, 

Nas gestantes linhas a ncito decor-| 
(ren calmo, exoopto -na Sorosta do| 
'Apremont ondo patrulhas sllemãs fo- 
Fam disporsas. Na línha do Somme o 
enrigonto Obsinot abatoa hóntom dois 
jadvorsarios olovando assim a oito o 
'uumero dos aparelhos inimigos que 
tom derribado, Proximo uny 
cabia em consequencia do combate 
gm erro ato casmaniasdo- qr 
as). 
Um grave revez inflt- 
gido pelos italianos 

aos austriacos 
ROMA, 8.—Comimunicação oflio'al 

|-—Notioias posteriores ao combate do| 
lo de Astico, na tarde de 81 de! 

julho, “fazem sobresahir a gravidado 
do revos aofírido pelo inimigo. Do- 
pois do intonso bombardeamento con- 
tra toda osta linha dos valles de] 
(Assayo inimigo fes varios ataquos ao 
monto Sologgio o planioio de De 
tello, so mosmo tompo quo por uma 
força importanto os assaltantes do 
monte Cimone foram em toda a parte 
ropellidos, soffrendo graves perda: 
Na zona do Tofána o iximigo rano- 
vou hontem, mas em vão, 08 seus es] 

rom pou -fogo sobre a cortio 
posto, Og nossos canhões de grosso 
calibre respondoram bombardoando 
os loguros habitados do Drava. 

No alto Dogano a artilharia infm 
[ga Jançon varias granadas incon 
rias da linho de Avoltri, A nossa ar-| 
ilharia rospondeu com outras que 
dostruiram parto da povoação de 
Mauthun no valo do Gail, Ao passo 

iões inimigos no dia 24 
m nonhpm fim mili 

nossas cidades nãg defendidos no 
àdriatico infepjor'bi insahã do hop- 
tom uma forto esquadrilha do aero 
lanos bombardoou no golpho do 
iomo” a fabrica Siloitorspiilo. e 

Jum eubmarino a trez kilomotros. 
oesto da oidado. Tornados alvo de 
intenso fogo das, artilharias anti 
jacreas 6 atacados por mumerosos| 

iões inimigos os nossos ari Jos | 
aviadores lançaram sobre o objectivo! 
Igoatro toneladas do um alto explosi- 
vo que provocou grandes ruivas o 
numerosos incondios. Nos combates 
aoreos do no cou do Allo; 
am avião inimigo; qu dos nossos Ca- 
proni foi visto atorrar proximo de 
Volboba. Os outros regressaram illo- 
[808 —(Havas), 
Os austriacos no mar 
e os italianos no ar 
RÓMA, 3.—Esta manht dois caça-tor 

|pedairos "fizeram fogo de peça sobrel 
Biscegle, região completamente despro., 
vida de. deiera e não orterecendo nº” 
nhum objectivo mililar para O inimigo. 
Foram feridas seis pessoas, entre elias 
duas mulheres gravemente. Os estragos) 
mateciges em consequencia da, pequeno] 
(calibre empregado, são naturalmente in 
significantes, Pela: nossa: parte, hoje de 
manhã, move aviões bombardearam mut-| 
lo eificarmonte Durazzo, lançando. mei 
tas bombas sobre os dasembarcadouros, 

artelamentos, o a estação de avin. 
[ção que foi repetidas vezes alingida.| 
"Todos os nossos aviões regressaram in 
demnes, à exospção do um que foi for 
[ado em consequencia de avaria a aber 
rar em erritorio inimigo. —Havas). 
O assassinio de lord 

tt 

Imingo reslisa a população de Lon- 
[des um grande comicio em Trafal. 
gar Square para protestar contra 
lo assassínio do commandanto 
[Feyati, x 

Devem falar alguns membros do 
to. Em nome da marinha, 

fala lord Berestord— (Americano). 
Os zeppelins sobre a 

Inglaterra 
LONDRES, 3—A camara dos| 

[communs funecionou durante toda 

las represalias a tirar do vruidss 
jaereos dos alemães sobro varios 
pontos de costa. britannica. Ha po- 
[pulações que se não mostram salis- 
feitas com as medidas de defeza to- 
jmadas e quê pedem represalias r5- 
|gorosae.- (Americano). 

À lista negra 
o do. donas Pa 

À Erande (uerTas: 

às(to proprio 

LONDRES, 3.-No proximo do-f5a 

ja. noite. de terça-feira para discutir|s, 

jato de 2? de julho; o seguinte dese: to , a Intendencia dos Bens das Inini. PETER po da et Bebo vio fa, por despacho. mini lerial de 24 do comente, [o rensiderui erdio, hos terms dos artigos 2 e do migo decr, paia o portugues commicio va 78 temer: Rumitem Trica (alia o Beco eclnchai) mudo vi doações a Eras cid em à Rai a eg VER Det 
tromoções ae aspirantes a of- 

ficiaes milicianos A, opa, Enio de tp Rar EE era 
jdeve inserir, pntre outras disposições, à dao Pa ai a EAE cp 
Is din “do exercito. duo vãs Imob 

Hospital de sangue 

20 db 

item not. 

À situação política 
O sr. dr lesta tule, pelas É? horas, ao Paço 

de “Belem, “fim do conferenciar 

polite: 

Estiveram Rojo no Paço de Belem, a 
despedirse ad chele do Estado, 0 5º. 
Deroira dos Santos, adilo miar dal 
[Portugal na Jlospaúha, « eua esposa. 
O sr. prisidofia da Republica tarbbem, 
recebeu alguntas senhoras da Cruzada 
das Mulheres Portuguezas, 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Cimo a ogro Ty 
eprestinos 

Es Tatão aliadas 
A questão dôminante nos ullimos dias] 

|yem sendo o resullado da missão quel 
vou os nossos ministros ao estrangei- 
ro. Sobre o problema anilitar já o ilus. 
re. ministro das finanças falou a um, 
jornalista parisiense da nossa coopera. 
[ção mais intima a tais vasta nos can 
pos da Europs. D'esse modo, Portugal 
defendorá as fcus intensos 0" honrar 
os seus compramissos da nação allíada| 
Ja grande Inglaterra. 
Quanto a» akpacto fi das adé. noel 

merches» realipidas pelo sr. dr. Affonso 
[Costa nada sp “be de positivo, pois 
3. ex.» meserval para o Congresso, como| 
é natural, aredmnnunteação do resultado, 
aaqueilas «défnarchoss. 

Párese-nas obportuno, no entanto, tn 
formar 0 leitor das condições em que o 
governo ingles tem gorantião emprestl 
mos no Banco de Inglaterra 4s nações 
allindas; entro outras á França, Belgica! 
le Servia. Essgs nações levam os seus 
bihekss o fidsouro no governo Lngiz,| 
esto, garanto.aé somo seu savals e re] 
mitos para /o Banco do Inglaterra, 
quo faz, 06 descontos - respectivos, ao 
[mesmo juro com que ademta dinheiro 

yemno inglez, Neste mO- 
4 de cinco par canto. 

pelo praso de tros imo nas, “periodicashento renovaveis até um) 
janto depois da  conferoncia da par. 
[Quanta à forma de pagumenio, depen: 
ão das condições da victoria dos alli 

mento asso ju 
Os tílhetes si 

dos e das negociações de enracter di./D 
[plomatico a que a anarcha da guerra] 
dér dogar , | 
São essa, a) lraçok largos, às cond 

[çãos em quo d govemo inglez garante, 
[omprestimos às nações aliadas. 

Sobre 0 nosso casá especial nada po [demos dizer. B* facil presumir, porém, 
que » nesultadé das «démarchosv finan: 
[ceiras renlisadas pelo er. dr, Affonso| 
[Cosia 6e não afaste muito das condições| 
[seraes quo opontamos. Certamente, o| 
[governo “ngitã garante a Portugal 'no| 
Banço de Ingláterra o levantamento do 
dinheiro nesesóorio para se effociivar 
[cooperação mufitar que ella deseja da 
sua velha aliada, nas mesmas condi 
(ções em que 0) [uz às pulras tipoões al 
lados. de 

Para as desjezas já realisadas, e in. 
dependenienento da operaição:  feital 
n'aquelies ternjos. parece que o ilustre 
[ministro Jas fifanças conseguiu realisar 
uma operação &e doiá milhões de tibras. 
tambem "mediahte o desconto de bilhe 
les do thes:j 

Hesociação Industrial Pora- 
Ingueza 

[Nas fabricas da União Fabril, do 
Barreiro, Germania e União - 
| Cspletanto + programma dus, tetas re merdas pela Atac naoitrial Porigguera em” hoiita. gos dr Focos “da “Avafarão Hndueinial psetud Es reaisoune fole. a “rita as “bicas ia Eompanhia pão ratio 1 pende os Mistas afompabiasas pois Aces Pao Gai 
centrar tostaladas &s fabricas, havia uma azatamia enorme. de hárcaças., a carregar o descariigar fio locomotivas, de gui áastes. "do Trabalhadores às Vac do Barreiro ao Iárradio o terreno perteneamio & Compantia, € ienpossivel se orna descrever ja importancia, 5 grande na "dessas fabricas" modelares, * atendo [como “as “mais importantes “dis grandes] centros industrspes 

Visitadas as pyêncipacs instalações, gou o arte de ci e na [ER de Ando aaa siriat “Portugnera, o, dd 

o ga Sis iva, como Erainto Tudnsarial ainsi, fotição cido, 
E átido, ato E: 

sr Savier “Emeces presidento da dass. o E podem, “ão ro AE 

stages "a E a fabrica de chycolates Uni 
[eRt 8ihoraso bainaeta dE despedi associssão Inhustri, ES aRáie! 

Portuguezes que visjam 
Derantoro mz de julho foram concedi. 

dos pelo governo civil de Lisboa 214 pas-| o poroso pe cobaia Poe 

O antigo edifleio congreganista dos ar) 

rito Camanho deve in| fo 

(com o clefe do Estado, Consta que 
asta conferenci se relaciona com os | 
boatos que Jeni cireulado do que 
vao modiicdr-so a actual citação 

Proidentia da Republica: 

Portugal rastaniações complotas do tre 
aus | As thermas da Felgueira eram 

so professor MANUEL BEN] 

Tudicações: No rheum: 
ças dos paizes quentes, do figado, 
syphilis, como auxiliar do tratamento 

ULTIMAS NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Canas 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura, em 

atamonto—Hotel confortuvol, 
as recommendadas pelo saudos 
TO DE SOUSA nasua nume- 

rosa elinica 5 
mo, nas affceçõos do pollo, artritismo, nas doéu do ostomngo, do" intestino, bronk r , bronchite: mtcreuri air eee ee 

ECHOS+++4 
& NOTICIAS 

INFONMAÇO! COMMENICADOS 

Assistencia elegaute à recita da mi de ontem: Viscondessa de Silvares, vis: rondesea de Idanha + filha D. Maria Jo: se do Baitsã, 

da Camara tem Maria "amaita do. D. Catharina + 
fo Gomes Reyes ve Luiza de sem 
Miranda Trig Maria e , e Fer. to, D. Leonor de Sora e] E 
Beatriz “Lobo do Miranda rigusiros, D' Virginia de Aboim Baridas, O." Niaria Eugenia de Oliveira Teniro! Marcos D. Maria Alice e 1) 
Hliareo “Fianna, ele. 

CINEMA CoNDES| o apesar da volte] As sessões da, 
Muito concorrido pente. que estove, ontem 

Basto. D, Len tosa de Bar 
7 B. Anna Minães Marau! Soareo DB, iza do Pigucirede Viatina, made Gan (dom o filhas, D. Moria Jtaévo Do Irena Destandes Caluetra Coelho, D. Manta Feita. Xavier. D. Elvira do Navarro e filha D, mhina, de Navarro de Ma: do| 

octavta, D, alhães” Don 
Eoundes dn Costa Ferrcira 

er DA ma e, 
D.Maria 

nas 1 Maria Leonor o D. Maria do € mo, mesdemolselles Paria Leite, ele 

ES ea da. Mondo ma Pera, temporada, istas do Nacional 

a Vo Mechas ubeolata: mouto Tmprevistas que, no decorrer do 
[Constante interpere, que augmenta do acto [para “acto. 

Os principaas papeis do «As Quas orfãs estão “confiados à Laura Cruz e Lina Pa. 
o Moniz. ue esão as protagonistas, à distinetos artistas Pp, Carluia de, Maria. Augus io “de “Melh Pato Monta. Henrinve de Albuquerduo é mitos outios, formando um Dribanti: 

CASAMENTO ELEGANTE - Reabisou se nome Ba. parocniar do] [campo Grande o enlace matrimonial do| sr. Aivaro, Ribeiro, Nojguei 
pirante “a officia! do regimento da câval faria n.º:90 tio do capitão” Cartas ilhei o Pereira o. al Me. pes Nogucira! Ferri, com a sra D. Maria as Dôres Seguro, Ferreira,  ientiitaim filha do4ra D. Sana Iengiqueta Segu Fo Pererira “e dó tallecido industrial Se hástito Gomes Ferreira, é, irmã do nastc presado amigo se. Sebistigo Láno Ferrol Fa, acrooltado comneyelante Us nesta pra ça À cerimonta decorrou com grande bri ltântismo “no. meio de, uma Mumerosa” e 
as é nora. tegulido 0a convidados Hi A residencia, for: paes dp” noivos na Pros vida um antro Canos, ande 116% delicado afunch 

“0 olvo 8. noivo oa e brilhantes e im, para Joias; do pac do golvo jao oivo, útia mobhia: de nuarto em no queira “éstyio. inglez. ão “nolvo, Gis aline 

noivo, uma alva, de prata; do D. or. tenso” parrelra O Sebastião Láno, Ferreira, lima. pulseira do pláuna o perolas e. uni Printer nm. ri£o serviço. ata para chá; de 'D, Maria dg Concei (cão Caria, bina phosphoreira de praia Seo. Capolina Vianna Plot da Fon 
Viánna & de. Francisco na, toma rica salva de pratas e Erelro “Alberto Coutinho 1 

para, há: de DO Iosephida” MacsMamon Siri Virgin e Toledo Sela lana, Cu Tecagor “dota en pra 
wrada; do D. Amalia Topis D) Re rancisco Drago. am estojo em prata Dara enc: de P, Laura Hbareo da Slyeira “e Jacob ra tabaco. 

Pi di a car pio doa At a e 
da D. Carolina Calderon, Quas chevenas jo Bda a, pese di a qr aa o de a ao oras Pd Sa Ed da 
RS ERP A 
d'Almeida, gm Monogra | EÊ E ar do cavanlo mariuho Nocgas Lamarão e do Jarras de, prata 

Piquissima pello do raposa; de Ferreira. o Julio Gomes Per ravessão de latina e oiro com o Saphiras: de D. csfntim. da [Conceição Verreira, unia altniteira de Mezant de prata: de D.Maria das DO. tes Borges "do Castro Alves e Joaquim Sabino “Alves. om par do  solitarios em [hrreat o tiro: de, D. Theedotinda. fa. gares & conselhciro Antonio Fran vares, “uns. irincos de brilhante Alice” Momteverde, uma, almofada borda das" ae D. Hertha Julia Baptista, Norges. um par de jaras de prata; 

Cruz Seguro, um ae Dercias e heilhantes: ae D. Maria za Abecaseis, gais frascos de Cristal e prá 
E de D. Lui res é Antonio Ja. 

Maria da Conceição. Baptista Borges Ni Da de Juros de prata: He AOS UE Paqua Caralho, um. este;o com colheres a prata dourada para ck; de 1. Eoia. lia "Borges de Castro, uma Moreira em iscuite: do: alíeres ” Raul [stéicko de cavalio mariah 

crsstai X [euro Murteira o Panlo Pereira Murteira, [Gm 'erocifixo: de D. Marlave Botto Maior [Ricon é Eduardo Ricon, ur trincuante ão prata; de D. rquaria Ferrão Cuide ron “e Leandro Calderon, 

bir do Portugal para varios “pontos da [Sto 
Garoa a apiaierunso, 51 Vistos 

REPUBLICA [Coelho Leal de, da 

: [lado do 

seu “entrocho, mantem” o “espectador em [Rá 

noiva av |3, 

! | ado ao hospital de S, José, ve 

SAMENTOS Na capela do solar do falecido Visconda ao Bouteia. (de “Caledonio de” fara Goes Lona, e “apos Beto do regis iSpê logar no temo Ear, Teatisótrãe ta segunda fe o Asamenta do ar“ "amônio  Uor- 
o. advogado é conservador nao comarca 

; eira Sopra daquelie faticcido titular. ss OE nolvs foram “depois para Parede. gnde nã antiga casa de Marreiro, oprie: mol to “jam. fol servido ra Tato Jam. 

NAS sua sdtisrancos À AGR ATOS Sons Boy E rtario a emtabxada au Heat! oh 18 
xa i “ANNIVERSARIOS em amanhã annos as srMt; D. Mal: ac Tourdes Correia. te Sami ss, o E À 

Mia, 
do paia Tabet Ts a Cnlvão baroira Ega, Catas” ribairo 146! ») pa de Paço, do Lunar, Fernão do boqr Coutinho binto de Alshardar Antonio Es eira de” Magalios Nrandão, 6 José Mac ia "de Sa Pera 

ltneita, Do tel, D. 
Maria Lutis 

PARTIDAS E CHEGADAS Partiu axa as Caldas da Rainha o sr. conde do "Portatva. Chega no dia 30 a Lisboa O st, cendo oc tu —Bacontrase nas Caldos da Batida a sr. José Pilivpo Rebello “O Sum esposa. Drs, Catas au Saude º ao o es O a a Eae do” porto a rt: do lo [cametra, regressou à Foz do Donra Da Curia o 3 bato do rm. Partiu para. Paço. d'Areas a ar Di tener Perrat. Coma Perry” da Câm =Cnexou homtem a Iabos CO Er dr, Lui Conraga Partiu Para 0 Estoril O sr, D. Vasco 

pra Sa ao do o porta go ta 
ps es nc 
D. Antonio de Lencastro. * Eno par 6 LU o am trio 

Regrossou às Caldas da ç ua se Aero Ma DA a Pardram para Entro os flo 08 gen prancisco Mario qu Costa” Perelna'o Amo a ent LonefFSsoU, a UR o um, actano Am. Pre PRN 
ionro jornalista ar. Bandas Coina O Está nO PORO O sr. dr Antonio Ar. oro, Zenegaram a Lados 08 5 gonsagã Perrclra Sa una Baird de Serpa “Pimnetcl à Francisco” Valente € es Sorgo Francisco Valente 

reSsos 0 8. Paulo, (ral), 0 cr, ras Verão, "Comin a 

Fnllecer D. Adel; Ergo ia sn io g DET po ara, Adoleão ía Zen x ndo à amasol ra aii. ph Tom Sida o o da feio 
Os italianos no Brazil 
RIO DE JANEIRO, 8.0 (om 

riere Italiano aconsolha 4 ooloni 
ção “lo uma cooperativa identioa é «Casa to! Pano» das cidades itulianas — 

(Americana), 

Ym hospital 
na Bahia 

SÃO SALVADOR (BAHIA) +—As senhoras, G'osta cidudo rem um bando podindo donativos a a construoção da uta bospital para 
orcanças, Foi importante a quantias 
arrecadada, dovondo as obras aorem 
jinioiadas brovemonto—( Americana), 

“NOTAS DIVERSAS 
O ur. prosidonto do ministerio não foi hoje À sua socroteria. 

[conterenciuram “os E gueinoto e dr. Alexandie Braga com 6 sr; ministro do fomento os ato, ounda e" Gasleio, de. Paiva, dei Aneis” da Fonseca, Jofo Bacelar "à 
Granjo. 

do meniao 6 do barracão... 
D'um terceiro andar à rua Ns Aveia, Amin Rol nda sm otro nverá Ns é mae um pe o pertencento à fuma Pereira & dan leg, Peerdo “encarregado” dia obras “6 Preste seo garinia dos soa rpanao e ma ra Poocliot do Mio Pa itando de ressoni novo, foram na Pag End Seguido teia ucimdãoo "MaDids pernrios, entre ale, como aprendiz, o por, de A ae Me Tee matura! de Aipétças fo, do drabaitas dor jpão Freira ”e' de Mura 7 ores. na. Portela do  Sacaveças [Ogun Boje o apronis qa encena Str. im undairãe que. dela” para Eenadiras do predios 1 Itu AG Be ai dels to cal Gui um soSnião de Tasmiudo, Quando fodea gata 1 ancorntfaio noto ON gago Nr que uenes, sofrer o comia ss us “qo Sega inão Unha ferhrentos, pelo para casa. 

Situação da praçai 
CAMBIOS.-O mercado fechon ds ng níntes cotações 

Compra Vendi F 

Londres, cheque. ESTE TUR TOM Eendrengóieo 17 o ghO Dto, 
Paris, cheque. 
Hollanda, choque 
Madri, ihoquo 

ai 

sita a, 
E: E 

E E EA Ã 



FESSESA, Comme er = - e A CAPITAL SALDO em Mais do 3.000 installa- Sorúdo modorao om Lustres, i ções feitas por esto autigo o É Í candieiros, placas, pendentes, conceituado “ estabolecimento plafoniérs,ete. fá saber: é = Fogões, ventiladores, mim sis e tinas esmaltadas, re- Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 
ne, campainhas, 
telephones do- 
mesticos e a dis- 
tancia, avisos, fe-| 
chaduras e si. 
gnaes electricos. 

Notas de arte “prmrA EmULAÃOPISIA 
Combinação da pintura Na do Mia sigo eso é cam 

som o bordado Sports athteticos do Sport Lisboa cAssinssis e penta gs co 2 Pr lições en-. principio da guerea europeia, pela alazio do conde lo Fedora aa 
Procurando em sucessivas lições jo da gusta pel y nã É io do «onde de Redotido” estando mimar os segrodos da Arlo, fenhô descr-/De- asslgnaduris sobre, Arias dead a DO (dê, Sola, ioy, rent priacio do Condo, da Medatda. cotando ivolvido em oontinuos capilulos uma no-| “Todas as amadoras de Ario podem ter] Proximo dondngo 6, 0 De propeguda aeaslaara voriada dos lribolhos mai asia rega dedo, que abanham tun mico dia do grande cotamen alii; Eat “modernos, (hem os numeros das «Notas de Arte» [entre os seus socios. A inscripção te- Jogadores As pegos abordo assumpto mais dit-ljá, publicadas, para ficarem lucidadns| chou com algumas dezenas de núnletas,| O capitão do Portugal Sporting Club| fics, apidamento fo Ito a ppa de, estes os ea pe o AM as enSÍna- [numero sulficiente para mostrar quanto polo a E dy a Ri periodos e unolitraçõos no. alcanco “de Lidas “as VérErO., ijes x o espogia. |O, Ná es 19 do Paço, m não Serio allendidos con+ egual atenção] le club trabalha em prol do sp não só os polidos de desenho para fra- Daihos dPArie Deroruliva, Como tambem 

ra. bordadas & MonOgFamos, Pingo Sobre a liatciosa” pergunta 
ad Da PE AS tp) “tado de pintura à perna (sperm 5 jdiret “que “lendo. publicado a” prime 
odição em pequena quantidade, frpenas 00 exemplares), ficoi em pouio tempo] 

tretes, lavatorios, etc. 

UNIGOS DEPOSITARIOS 
(los filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

TEL, 2428 Rua Augusta, 72, 74, (frent ao Bene Cródi) 
————— 6 ] 

Virgilio Ribeiro & Gonçalves, Ls ou de presas : Feyad 
JTEEOSER Todos 15 CREMES, À ema o ro 

Dias Amado 
TE IiNção SO DO Ari 

!por “doença” comprovaram alastado di ES dO po Tiga pi e a be 0 fm o 
a Santa Tocas Sena arde de) A confusão que ainda pxigta-no es | soa Safe e Go do À censão, quo ainda suit no 5 

do 
] Cartaz de ámanhã 

eles 

oração, rea (la Graça, 31 é 3%, 00n: $ nOa aberta & oripção pata Nivea [hos 80rve do tals tombado 

“Oficina de reparações 

da abra à inseripção para novês go. clos auxiinro se cibéndas da TA 44 oa, casos que muito lamentamos, 6 - — sómento por se teremplado: possoas que de um modo é Raio Intencional, nó 8 nós desojavara gir-eo, mas quo foram Batk a UEM, porta, por engano, ou. engandos, jappolido Dias Amado parose-nos Bão trez os individuos que bg em. (boa, o por isso, racommendates a to. dos” para gravar bem na mbmoris a, [nomo do Antonio, que devo ser” oxigido jom todos os frascos o caixas, Lodag as vezes quo desejarom. obter o afamado!” Depuritivo que tem o sou Momo em 
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TELEPHONE 298 

&. do Mundo, 84, 1.º 

Fodo em empolas 
Para obtor a tinti 

Conipanhia ral de 
Credito Prodial Por- 
tugues 

» Boclgdade gro de Bespon- 
Sabilidade Limitada 

Poto prosonto ao annuncia quo Antonio 
Marques, Josó Lopes, Jos Francisoo Mar. 
gos Jonquiva Prancisca Margoos q D MPREGADO rasas 

oa atas is dá fas ODE Rndo do lena Machu, pe do a e bs om ivibasa a oa jo oi o nado ooo pra da, sclvaçi lo pretos Ás 0 
Da referenota 1,628, 4.402 a 4,404 
Dirigir ce á Tabacaria Blegento, B. do| oo de Goto ne 185, 185 a 155 | 

abrigações do mesina typo aaa ER 
do de qr a bege ts DR qd Selic ss et A falei a a dote Toda de do  pugicaão duras 

tibo, Rocio, 84, Lisbba. 

NA AMADORA 
Em boas condições, yondeume 

contar da 
nuneio, aob poi 
tondida 
Lisboa, 2 do jalho do 1418, 

( 

ações, 
á ostação do 'ouulinho do forro, Tom 

Para informo ormações o fator, na Amadora, ou 6m Lisbon rundos| Pois Compembio 
Má ba "O ViGovornador 

Julio Faria Machado Vieira 

Adelaide Elisa 
Torres David 

Falleceu 
a da Concolção David Martius Po-| ido Alfredo Borgos Martina] 

David Dores Volga Raro id o sua filha, Hlonriqua David, Julia 
Carlota 'Poreos do Furia 6 sou marido 
Eduardo Augusto do Faria, Antonto Joa- gi Sigoog Davi, aum ambos Amngla aos David o s0u4 Mlhos, Maria da Pie: David o Silva o sous di in David participam 
suas rotações o falaoino 
Pida no sogra, avó, ral, ou y [cujo fungral to Fonllia amanha, 4 do cor" 
Esto, pelas horas da fardo, “nhindo o] rosto fumo Ee 

fronto do Óolinou do Li 
para sonhora a 184001! 

em todos Os Generos 
das 

KORTI 
Prolucto ohimico para tomar imrompivel 6| impg-msavel 

A sola do calçado, 
Eadurooo o impormoabiliaa a soia, 
Dá-lho à fortai 
Não porda a Hoxkoilida Não pa dugmentar 

toncia lo ferro, 

duração considoravuliaonto, 
Evita melas solas o tacõea no calç 
Não prejudica o imaterial now Incômmoda o andar, 
E o molhor vrasarval 
E uti pratico, by 

tivo do doongas rhonmaticas, 
aconomioa, 

Supriaie us galochas om dias do ollava 
Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis 

Vende-se em todos os estabelecim: 
-Joronymo Martins & 

Chiado,13 a 19 — 

NOM 

entos e no deposito geral 
lho 
isboa 

COMPANHIA MAGIOHAL DE NOAGEM 
Soclodado anonyma de responsabilidade Mimitad 

Eatica vo mentlcias, olaoha vos do Beto leia, 
Farinhé olal, 

rinhe 
e grossa—Alimpadura — Arroz dosoasc 
Massas do 1.º, 2 

para exportação 
Preços sem com; 

Telographo: FARINHAS-—Tolephor 

volto o Seixal, 
ra oxportução, em bi 

1 do modgom da trigo, doscas: itooitos um Lisboa, Coimbra, 

à e 3.º qualidados— has: 
— Coreaos o legumos 

ao À artóx, onnasas mi 
cogas Sucavowm, Po- 

ricas, osbxas ou aocos 
1,20 3--Farinhas som marca Somoas suporiina, fina 

Masginhas de luxo: 
o bolachas ospocia 

ond 

etencia, 
Administração 4224; Expodtanto 4222; 

Thesouraria 4223 
Codigos A. B, C, 4.º e 5.º edições e Ribeiro 

| ESORIPTORIO | 

Eua do Jaydim do Tabaco, 82 — LISBOA 

Cont; 
Ir---Telephono 1246 rande 

Por 
trio o deguro de 

O cabelo cu barba. E' a 

As SÉDE EM LISBOA 

Grande economia-- 
por, cada 100800 «le vale 

MUNDIAL segura 

aroubo 

es do ERCIND tunia só apolice os 
OU BO como o do FOGO, 

e contra inbeni 
Seguro de mobiliario 

java só, pelo risco de fogo À 
e ROUBO, Eº tão neceasas 

A VIVI AE. 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capital: 500.000$000 | 
Reserva em 1945: 102,0078h7,1 | 

DELEGAÇÃO NO PORTO Preço 1$80 
melhores tinturas para o cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 
Rua do Norte, 34, 1.º 

95, Rua Garrett, 95 
Tel: 4084 

Telographo. MUNDIAL 

D BISTORIA DA QUANDO GUERRA 

por intorosses nacionaos. Espalha 
doa como estavam atravor da Tu 
quia da Asia, todo o império cra 
leranca sim quanto à potência cco- 
abruici, ao passo que parte alguna 

tinha população — armenia 
para se engir cm Esta. 

dependento armerrio, 
“tinhas, por isso (udo a ganhar 

com a manutenção do integridade 
turca, so fosse reparada a injusti. 
ca de que eram victimas, e os tur 
Sos, por seu turno, linham todo o 
intévsssc-so fóssem assaz perspi- 
'enzos pura vêrom Jso—dando «os 
armêntos direitos civis razonvoia à 
Aiberdado “na espera comomica, 
porque os armenios eram o unica 
Sleutento, motivo, que podia rogene. 
Dar o púiz e conserval.o à jar dos 
maúsrhos desenvolvimentos. Mas os 
iuícos sempre tem pecoado por fal 
ta de perspícacia. 
So as armenios fossem impedidos 

de assini proceder, era claro para 
um oliservudor quo isso sena feito 
por alguma outra potencia cobiço- 
sm, e foi isso precisunento o que 
suecodou. Eliminando 05 armentos 
em 1915, os turcos não fizerara mais 
do que abrir à porta de par em 
Par ão corretor allemão, 

Desdo 1878, 9 ano em que à “tur: 
quia teve de ceder à Russia a parte 
dordesto do planalto armenio é em| 
que os armênios otomanos pedi. 
tom pela primeira vez reformas 
aâmintstratives, ao povo armenio 

tinha sido prestada allenção pe- 
lo governo ollomano para fins do 
Toprossão. 

ilão Abd-ul-Marnid—18764908 
beu a idéa de lornar a ar 
tribus kurdas, que haviam. 

sido desarmadas com muito traba 
Mio pelo seu prodecessor Mabmud, 
eincoenta anos entes, o de lhes 
dar carta briuica como  «limidia— 
gendiamenia irregulur—pora rouba. 
Tem os bens o raplar es mulheres 
dos - sus indofezos vizinhos arme- 
nios, 
Semelhanto modo do proceder provocou um movimento rovolucio- Trio armonio e no espaço de cinco 

annos, que lantos foram os que fe. 
vatam a armar qa bnedos, o senti. 

VOL At 

“mento do saça oxaombou-se dostat modo d'ambos 05 lados que, Abd-ul. Mamid poudo organisar uma serio de massacres do armenios—189 a, 
neipaes centros arme. 
io, ferminando por 
ha (is claras 148 ruas 

vido a ciumos uma d'outras o forum 
(ão impotentes para ovitur q ent. 
nifcina -do 189% a 1896, * como 
impolentes haviam sido para im 
por as reformas administraljvas 
jeslipuladas em Berlim em 1878. 
Nºessos massacres, cerca do 10.000 
pessoas foram mortas o a po. 
pulação arménio. da Turquia ficou 
imais reduzida, devido à grando emi. 
gração, 

A obra de Abd-ul-Hamid em 1894 
a 1896 foi coroada e completada em 
1915 pelos Jovens Turcos, e comtu- 
do, quando os revolucionarios Jo- 
vens Turcos destiluiram o sultão 
fem 1908, 08 armenios imaginaram, 
e ão sem rqgão, que para elles ha: 
viam raiado melhores dias, 
Os Jovens Turcos linham bebido 

em tudo as idéas políticas da Eu. 
ropa ocidental. Pregavam a Liber. 
ando, Egualdntio e Fraternidade da 
revolução franoeza; proclamaram 
uma constituição parlamentar e as 
sociedadas revolucionarias armenias 
transformaram.eo da melhor boa 
vontade cm partidos parlamentares, 
Mas havia outro aspecto do pro 

jgramra Joveu Turco, Havia uma 
[coguaidado perante a leis que se 
inanifestou Imente, 
Joxemplo, cm tornar o serviço rm 
lar obrigatorio a (odos os chrislãos, 
o que antigamente só so dava com 
[os musulmanos. E havia a doutri 
na de «otlomanisaçãom, ou o mes. 
mo era que assimilar todos os ou- 
ros povos do império á ráca tur- 
[oa dominante, 6 que em breve le. 
[vou os membros acmenios do par. 
lamento á oposição, onde votaram 
junfamento “com os nrabeg contra 
propostas tão óminosas como a do 
tornar obrigatoro o uso da lingua 
turca em todas as escolas secundas 
ias, ; 

Os Jovens Turcos, de faclo, ha 

pa) 

vor tr 

“iam embebido o espirito dt eau 
vinismo como succedera com ,1ibe- 
Yalismo dos curopeus occidentacs, 
do fanatismo roligioso dos Velhos 
Turcos linhom entado O fa. 
nafismo da lingua e da raça o tra- 
tava-se apenas de sabor qual dos 
dois idenos, entre si incompatíveis, 
prevoloceria. 

Os aunos de 1808: 194 foram « 
perioo critico. No vero de 1908, 
o regimen Joven Turco começoi! 
com ma verdadeira dade de Ou- 
to; mas ainda não haviam decorri- 
do seis semanas e sob a influen 
do insucoessos e infortuiios, O Chau- 
xinistmo em Drevo tornou a: prgpon. 
deracia, no pasco que aFdiftcçã 
do partido se concentrava has mãoy 
dum Dando de aventutciros "sem 
eserupulos. , 

No primeiro anno da constituição, ) 
deu-se o prodomo da matança ent 
fAdana, mas os armenios não per 
deram ainda as ilusões, “Disse-se 
que Ea, um melo de quo Os adoplos 

o Abd-ulHamid haviam lançado 
mão para desacreditarem o novo ro 

imen o só mais tarde se veiu a ca- 
ber à culpa que nisso haviam lido 
vs Jovens Turcos, 
Em 191%, quando rebentou-a guor 

tá balkanica e os armenios fórám 
chamados no serviço, segundo a no 
wa lei, houveram-se tão Dem» no 
tampos de batalha que conquistas. 
tam a admiração dos seus offi 
turcos, 
Em 1913, os Jovens Turcas acces. 

taram, com modificações, o esche 
ma de reforma para 08 sois vilayo- 
ts. Parecia, assim, que iam pre. 
Yalecer às tendencias liberaes, ias 
todas as esperanças se desyânece. 
Tam quando o governo dbs Jovens 
Turcos proposildamento Tençou o 
paiz na Grande Guerra. 

Os Jovens Turcos entraram na 
guerra por motivos puramente pr 

WISTORIA DA GRANDE Guina 

Pinto da Fonseca 4 Irmão 
- Praça da Liberdade, 138 

ottomanisação e a sdfuçãb de qulré 04 problentas sobro que'ujhda «o ná havia pronunciado w paflamen De faclo, o nó gordio jom qu viam, envolvido! duragho” a” duzin do q de pod [espada podia say captado O sou pj cipal ubjectivo ema alcanparein sue cesas unilitares, mas quiindo as of. fensivas * falharam eticossivamonta nas frontes di Cunoasio, da Persia, [o do Lgypto, volliramise com a maior selvageria para 6 projecto dy ollomanisação, cujo efeitp rã o exe enindo, da raça tremia, 

|ser encóttrada na politick do gover. no turco centre" us seus bovi jtronte o a perseguição dos é no interior, Os sofrimentos dos m jmenios começaram realmente ci declaração to guerra, [por oe cs 'idados Siotmantã culo into e os quarenta é inco am [e d'ahi a pouco entre ob dezoito é Os cincoenta, foram .inobiisuito , sem. dislinceão de religião ou de privilogios, e 05 armenios que ii ham passado da edade militar gu tes da ratificação da nova toi do 
serviço militar de 1908 o astaval, por Ísso, Tegâlmento isentos uanto pagassem a taxa inilitar au nual, foram chuinados ho serviço, sem se raspeitarem os sdus ditvitos, Houve tainbem propriedades par. ticulnres requisitadas pafa usas! litaces, que se fizeram sentir aqu sobre os armenios do quê sobra ou tra qualquer raca, porque oram ei. los os principaes negociantes e com. Inciciantes do pair. Mas todas essas suodidas eram mais militares do que políticas Ha intenção, primeira vita, é po diam attribusm-se a oxigencias da guerra, mois do que a um proposi- 

| Una quas! exacta ts, pódy 
na 

ondas 

elo do governo. “Os Jovpns Turcos 
Sianos. O seu objectivo era leva -| 
far seu prestigio—o seu presligio| 
internacional por meio de congui+ 
tas territoriaos à custa da Russie 
da Persia o da GranBretanya, que 
eclipsariam as perdas territoriaes| 
da. guerra balkanica, o o seu pros. dizioi, no. ioforior velo processo di 

viam as coisas com glunde opti- mismo e esperavam confiudamento que os esperados exilog nú fronte solucionaréum todos os, problemas tum só golpe, | 
Quando o governo Lureo deciarou 

enerra aos aliados nos fins contar 

efficazes como as mého- 
res aguas minerass hobidas 

na crigem 
Basta dissolver n'am litro de agos 

uos pacoto do Lichinés do dr. Queila para “obter Instantanoamento uma iu imineral altaliaa a” Mendo, likelranento. garora, doliciona, pora beber, mesmo” pura quo no inistura com todas as 'bobidaa “o principais 
mento com viuto, so qual dá um 
eabor agrudabilislio, 

Lithinés do dr. Gustin' 
Contra todas us doenças dos Rins, Bexiza,figado, Estoma- 

go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 liiros de agua ml- 
neral por 500 rêis 

morcoarias boas Joronymo Martins & Filho, raa uario d'Azovoda, rua do Santa 
E Garroet, 13 a 19; Port 

Osthniaa, 22, 

ada do dr. Queiroz 
Experimentada lin mais de 40 annos, para-cura ) empigens é outras agenças de pelle 
Vende-so nus Prinolpaga Phar-saolas, — Deposito Gorab 

Pharmacia ROSA & VIEGAS 
à. de S. Vicente, 318 33-LISBOA 

Cuidado com os falsificadoras! 59 6 vordadoim 
rogistads 

|Pom 

Mozaicos—Azitojos 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOMBMON & €4 

Cais 
BE MUITORIGA 
o EM SÍLICA 

DE CARVALHELHOS 
delas timpa 0 im ligado, estos a dos ervstao uteis El, o tona Accumulam no Organismo; te cet “Aliepueto Elaredca-Fgutivol cm todas as dosopas ds poli 

PoDIR O zaVRO DisonerIvo 
Orvêstrano ormacT 

GIARIO DE LIMA NETTO o da e a ssa Door eRAvRSo ea, 94 mir a 
cg at tda Lotado a x, pe car Ação ps 

DEPOSITÁRIO GERAL | DEPOSITARE OSNO PORTO 
Mario de Lima Neito Dourado, Carvalho & Irmãos 

Lo de S, Julião, 13, 1º P. da Liberdade, 183 
Telephone 246 Central Telephone 1941 

Tambem se vende a 0020 garrafas o garrafões, nas boas casas Waguas 
nharmacias e restaurantes, 

$ $ 
arrett, 

TONIO AURELIO 

Clínica geral 

Doenças das senhoras — Massas 

“4 cobea-loja, direito nonyma deres- 
onsabilidade limitada | 

CAPITAL: E. 600:000800 4 
SÉDE-RUA DO COMMERCIO, 991º DDOD 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —Lisboa 
NUMERO TELEPHONICO: 1995 Vaga is Espars 

og 

CONSULTAS: 
Consultorio: Das 14 4a 15-Rus G: 

USA-SE O COD. TELECO: RIBEIRA 1 
Fundos de reserva Esc. 105:000800 santos itattos 8,04 

Prejuizos terrostros o maritimas pagos atá 31 do| Je do Ouro tas 
dezombro da 1314: Pede 

Ese. 790:0D6%42 (mod, Antas 
lodios dos hospitas Eftectua saguros torrestros, contra fogo oatual ou pra- | Doenças do ostome 

eodido de raio, sobro predios, ostabsleoimontoso movie |  Reotoscopia 
lins, e marítimos contra avaria grossa o partioulas, Esophagosoopia 

Agencias em todas as cidados 6 tinos 
Consulta da tás 2 

nas, principaes villas é povoações ti 7. 
do continente, ilhas e ultramar. [e fo fontes 

Pimp Naeioal de Navegação 

Para a Guiné e Cabo Verde 
Sahirão brevemente os vapores «Minho» e «Bolama», O prk 

Imeiro só recebe carga para a Guiné, 
Dão-se esclarecimentos nos eserintorios da empreza, cus 

do Commercio, n.º Ri. Lº 



PITAL 
DIARID RSPUBLICANO DA NOITÉ 

EO SME po Dirceção e progeledado do Mimhe! Gulmaries R p . Tiso 238 Eee CAPITAL VM um Eee LISEOA Sexta, de Agosto de tê nto É 71, Rua da Bioa Tl 

= BSOLARRCIMENTOS NE RSSARIOS Ê 

PORTE 
A publicação das nctas diplomatic 

AL NA 
— mona e 

CUERRA 
s e uma, 

narrativa officiosa dos crimes praticados 
por alemães contra portuguezos 

ponsavel. que e faça 
publicação do-todes us do 
dipladiaticos relativos 4 nose no 

A 
ntos| 

| 
eún extoma. Dos paizes que calão 
emo ansta nem um só deixou do 
dizer ao muido ss va7005 que 0 le 
vasta pegar em amnns, Em Por 
“ugal casa publicação é duptament 
nocessaria * para que 0 povo 

to 
niba 

que se cnoontra em guerra porque 
tem ale dofendor 05 «seus interes es 
e Monta 05 compromissos da 
Aliança, e para que desappareçam 
por uima voz todas as duvidas, (o- 
dos os sophismas, todos os a! 
cios com que se tom procurado e 
redar o problema, Temos auctori-| 
dude púm pedir es 
Desde 0 pri 
jornal não so afastou um ápice 
onnvinto que a logica dos factos 

a. publicação. 
metro dia da guerra este! 

do 
o 

m defezn dos interesses nacionara 
indioavam 4 nossa consciencia. Mi 
qoe isso anesmo dessjunos que 
convieção da guerma «o faça em 

as | 
a 
o. 

dos os espiritos, absolutamente cm 
todos, à luz da verdade quo os fa- 
elos svradiam, 

Jú dissemos, como demonstração 
ds que o nosso auxilio amilitar 
plonemento justificado pelos trad 

é 
a. 

dos de aulinuça que ligom os dois! 
povos, que a Inglaterra tem cof 

ins 
do ngarassões direetas no seu lerri. 
torio. As incursões dos zeppeli 
Hom feito milhares do viclimus, 
fiserm cansado estragos 
veis; Os que se cingem à lettra d 

considora-| 
log 

tratados, vs que não comprehendem 
que nos campés da Europa se 6s- 
tão jogando os dostinos de Portu. 
gal, a eta independencia o 0 seu 
dultiro, asses proprios ferão de nes 
conhecer que os factos se latino. 
nisam, puta os affeilas da nossa 
cooperação militar, com os obri 

que livramento oontrahúmos. 
Bm Portugal uinguem desejou a 

Ligmorra. Aceeilou-so esse inal como! 
evitavol, como mecessarios + para 

mantermos perants o mundo a logar” 
honrado à que 45 nessas fradiçõos 
glorissas nos dão direilo. E 6 au 
snverno que cumpro demonstral.o, 

zetido calar todas as boceas dis. 
cortantes que ainda nesta horn, 
imtrmuram palaviss, do duvida, da 
entibinento, deprimindo o espirito 
racional, impedindo gu ea estabe- 
leça o sentimento conretivo que é a 
primei aço do serono  cumpol 

ento dos. deveres fnpostos a uma. 
naekmalidado, Essa demon 
ropolimos, só 8 Taz, cemplota 
to, para os que estão. dominados 
anda pelos efeitos duma corta 

com a publicação di 

do problen 
lidas que csckavcom 

as, 

Venvos mais longe. Entendemos] 
que a aeção do governo não deve 
lmitar-so 41 esse esclarecimento in- 
disprosavel. Fº preciso demonstrar 
se, om dornmentos officiaas, que à 
aflilude da Allentnha para Portu- 
gal fot de absoluta hostilidado d 
do à primeira hora da guerra. Ain- 

nteam 0-iDiam narrava o capli- 
o softrida por um. gperario hes* 

em Ya- 
lenciemnes no dia 25 d'agosto de 
1914 quando 03 allemãos occuparam 
ssa povanção, tres semanas depaia 

da guerra rebentar. Esso operário 
estove preso durante dois anos 
menos $f dias, E porque? Porque 
os allemãos o julgaram portuguez! 
Esso fuclo o muitos outros demons- 
tram os sentimentos de rancor que 
a Alemanha nuteia contra nós, À 
sua victoria corresponderia, inovita-. 
velmento, à perda das nossas co- 
lonias e não sabemos a que situação 
do dependencia dentro da política 
continental. | 

O caso do posto de Rovuma, o 
incidente passado com o saudoso € 
valonte alferes Sereno, 0 massacr 
do Cuangar, o assalto do Naulila—| 
eis outros fantos ópisodios que a 
govorno deve narrar, para que O 
estrangeiro sailia a que cequintas 
do ferocidada os allarhães cheganam 
no seu odio aos portuguezes. Aindi 
ha pouco q sr, Vasconcellos e Sá 
referiu defialhadamento, com uma 
indignação vibrante | sentida, o 
que foi” essa towição| gormanica do 
Cuangar contra “soldados portugm 
ves. O assassiulo o 0 roubo pratica. 
dos com extremos de erivldado e 
de perfidiat | 

E" preciso que o góverno, em pit. 
blicações officinas, faça chegar es. 
ses crimas ao conhecimento da todo o. mundo. Às nnçõek aliadas nho 
descançam um momento na expla- 
tação dos actos de Jarbarie que os 
inimigos praticâm, AS mentiras ger. 
manicas são dosmáscaradas. As 
suas atrocidades são, postas em fo- 
co, comprovadas com inqueritos, 
com depoimentos insuspeitos, para 
ur os povos saibam que 08 seus 
sacriliclos sto necessarios em de- 
feza dos mais altos principios do ci- 
vilisação, de moral é de liberdade, 
e pars que a Historia, quando fizer] 
o Intanço desta horh tragica o t 
rivel, possa (ncilmento proferir a 

sentonçn, condeinnando impla- 
cavolmonto a custa que fez inundar 
o mundo do sanguo, Os crimes pra. 
licados conta portuguezos devem 
constituir mais um elemento para 
que as vindonro avaliar a 

Como se arruina 
uma industria 

sem o sr, presidente do ministe- 
rio e ministro das colonias 

d'issó ter conhecimento 
Uina medida tomada pelos go 

lores de. S. Thomé e de Ang 
vibrar um fundo golpe 1 

industria da metropate que susta 

na 
ima 

para obler o que d'outro modo nun- 
ca se conseguitia, 

E camo confiamos na lealdade d presidente do ministerio q mi 
nistro das colonias, | estamos con. vencidos do quo ee prossará a fa: rar fars disposições, para bra, delay so hão façam 
cononssões projudicidos, 
(UR eu ba 
) ja meza e bons aposentos 

tava alguns tnilhores dr fenatas. N 
a permiscão conecta ic] UM farol no Pará 
iscas Lima & Gaina, do é Fam Vo 
mé o Si Leilão & Co, Limitado, PARÁ, 4 —Brovomonte o minis- 
de Lonnda. para importarem Qu-ltro da marinha fará a inauguração do vanta, 5 anhos saceario astrangaira 
destinado a produelos n exporta 
cem pagamento do direitos. 

Para so fazer tal concessão, qj 
po represoula um verdadeiro inoh 

Ko, fundacan-so os govermiadoros 
d'essis provincias no artigo 1.º do 
«eevelo de 20 de novembro de 1913, 

do pelo er. Alr 
elro das coloni 

o eo upermiltia a dinportação ton 
it de utudos as objectos 

dispen 
tação on acondiciona 
Nicios a. exportar, 

“da mdustria da proprio 

a Ribeiro, 
em 
ot 

vis À prepa- 

Não se compivhonde hem como 
ve qpissa dar a interpretação do 
«objecto ou umercadoriam 2 encon 
quinto, nas pantas das alfandegas, 
vem beim eluramento expressa 
desigoação sob o nome de «: 

iav, aúitooso, para pagamem 
direitos 
Musio. sr. Almeida Ribeiro, 

evano ministro dus colonias nada 
util 124, incluiu no decreto a q 

vel d preparação cu acon- 
A o fim de po. 

er due logar d duvida, so não à 
falzas inletprelações. imos quo oportuna” 

À auportação do sacearia do 

de] 

de 
[vo 

de «ubjecio 

nê- 
trangeito aepuesonta q ruita, des- 
neowsaria, duma industria fnpi 
tante da. nv-tivpote, além da dren 

da sto, que fão preciso 1 
isso apenas para henefici 

iris comnereines, a quem 
felt a concessão. 

O. sr, dr, Anlonio José dem 

nos 
as 
toi 
el- 

da. que procede sempre cum uma 

farol úias Salinas. —(Amoricana). 

Pesta nautica 
O Conselho Diractor do Club Naval 

do Lásboa, Iouvando dit aua sossião do 
(81 do corrento a obra behomorita em, 
proondida pola Cruzada das Mulheros 
Portuguesa, resolveu prestarlho o sou concurso lovando à olfaito no pro- 
Jxitmo dia 15, om sua honra, mina gran. 
diosa festa hautica, 

A communicação foi feita por inter. 
medio do deis delegados do Conselho 
à Secretaria Geral da, Cruzado, ex. 
ar D, Palmira do Padua que, agrade. 
cendo, ofterocon gentilmento ao. Club 
Naval todo o seu prestimo o das gon- lissimas senhoras da Crntada, jaca 
quo à festa so cifoctuo com a rúxima 
imponencia, 

touniudo a mais solecta assistencial 
e Lisboa, vao realisar-so pois no dia] 
15, níais uma intoresstato festa, como 
todas ns que osto Club ano rop 
tendo sido convidados o, ex.º o ex 
sidonte 

mento publicoremos, entro 08 quass 
pulomos já citar, à corrida do natação 
ara as praças do exorcito para diapata| 
los promios offerecidos pelo sr. mini 
tro da guorta, 
O aimplo onas do Clúb, quo so encon. 

izará vislosamento gugalanado, vao sor 
pequeno para conter os milhares do 
possons que oporrerio à prosoncoar 0 
importanto cortamen havondo um es-| 

teuidade nisoluta, não conhers, to-| paço do caes roservado para o -príblico| 
mos a ceriza. à porta fulsa que|* outro para ie lados o) 
propositadamente sê deixou abert: |senhoras, 

Londros, 24 do julho. — A notioia das 
ultimos vistori 
tinha foito sabit da cua nutural indif 
foronça o fougma a população. in- 
lego. Nas ruas; nos rostauranti 
om toda a pacte, a eatisfação ora ma: 
nifosta o houvo quem om Londrea 
toninsso o comboio para Southam- 
pton a fim de vêr passar nas ruas da 
cidade ag lovas colossaos do allo- 
nãos aprisionado 
Dovomos dizor dosda já que tam- 

bom nós tinhamos grandes desejos do| 
vêr 08 ultimos prisionoiros. Viriam 
[relmonto osfomondos e oxbaustes] 
[como 8o dizia, o, abutidos, com o mo-| 
ral profundamonto docahido, seriam 
ostos prisionoiros a tmagem d'aquelle| 
[grando robanho do inconscientes que, 
may forag commandam o dirigom?! 

S6 ostando com ollos, mas já, von- 
ão como Ró portam, convorsando-os,| 
nós poderiamos formar um juizo co» 
guto. 

Empregimos todos os  osforços) 
n'esho dontido o uma voz mais o noa- 
so ministro lovou a sua amabilidado, 
no oxtromo do tudo conseguir para 
nós, 
Na manhã do hontom recobomos 

uma carta do Poreiga Offlos om quo, 
Jum funocionario nos indioava o locá 
londo doviamos ombaccar, à ostação, 
ão dostino a o ponto ondo 8o onoon- 
travam os prisionoiros. Oom osta car- 
a vinha um galvo-conducto do War. 
Offico auotorisando- a visita. 

Obsorvando tod: ionções, Iá 
fomos para Baston Station ondo com- 
rámos um bilhoto para Blisworth. 
Porto d'esto modosto ontroncamonto 

fioava o campo de concentração do 
risioneiros da. Tagtooto a quo-ãe ro: 

tava utaa tuanhikoinrontã o beis-| 
to ameaçando ohuva; o comboio. cor- 

pola campina muito vordo, undo 
lrotóiavom rebanhos, À paizagom 
ingloza 6 roulmonto bonita, masogual, 
por toda u parto, À mesma rolva fofa 
o avolludada, os mesmos massiços de 
arvorodo frondoso, mas gompre o 
inosmo. À um dos lados, Já ao longo, 
ja moia onoosta, ostá acampado um 
lrogimonto do infantaria, As barracas 
jo 39 tondas alinham-so om filas; no] 
contro um ospaço livro o om volta 
uma vodação do aramo farpado, Hu 
milhares do acompamontos eguaos a 
ostos por toda à Inglaterra. Mas já o 
ucampamonto dosappareoo na aúrva 
[do caminho o passarmos agora atravoz| 
d'uma grando rogião fabril. 

E emquanto o nosso companhoiro 
do wagon vno londo o Times o fu 
mando cachimbo, nós vamos pensan- 
do nós pj 8 0 nos alojamon- 
tos em quo os ingloros os torão  in- 
stallado, 

Da maneira como 08 prisioneiros] 
alliados são tratados ma Allomanh: 
toom-nos dito horroros, o nós d 
vamos agora om Inglatorea oncontrar 
tudo bom » para o ditormos 
tom a maxima vordado o satisfação. 

Depois do umas longas tros horas! 
do comboio chegamos emfim a Bli 
worth. E? uma ostação rolativamonto 
poguona, embora soja o crnzatmonto 
ão tro linhas, 
Um empregado prosta-nos osclar 

cimontos, om absoluto nóoossari 
porque Hasteote fios ainda Gui 
tante, Podemos utilisar doig moios de 
transporto: um uutomovol do hotol 
feontoiro ou o carro militar quo dova 
lovar o correio para o proprio acam- 
(pamonto, O carro militar é muito pit- 
toreco o optamos por ollo. E! uma 
Igalora onormo, com dois cavallos 4 
lança o mais duas parolhas É gota. 
Tom todo o asposto do um carro do 
munições do artilharia. Tres soldados] 
montam om cada um dos envallos da| 
Josquorda o para 0 nosso lado na bolda| 
saltam mais dois soldados. Teazom 
todos amarrados ao pulso pequonos 
cliicotos do cabedal com que fustigam 
os cavallos, Partimos pola estrada, 
fóra aos solavancos, À ostrada é muito 
má, cheia de covas é lama, (ão má 
que nos fez lombrar a ostrada quo lá 
om Portugal vae da estação até á| 
nossa cidadezinha do Portalogro, Os 
exvaltos, gordos, fortes fustigados 
nuiudadamento, corrom à bom corvos] 
o ussimm om breyo nos encontramos, 
nas ruas do uma poguena alieola de 
aspecto pobre, mas assoindo, 

Não ora osto 0 tormo da viagom 
o passada a aldeia comoçamos su 
bindo um terrono ncoidontado, Passa, 
sobre nós n'osto momento um sero-| 
lano que om brovo dstapparoso lá 
Ea longo, Andamos alade “em bom 
bocoado 6 por fim os soldados mos- 
tram-nos por ontro ag aryoros a ca- 
sacia branca do “om povoado. E' Já 
o acampamento. Chegamos pouco. 
Idopois. A sentinela tondo lido o| 
salvo conducto ohama o sargento d 
guarda, que nos acompanha ao gal 
noto do oommandante, Aqui dovia tor 

UM CAMPO DE PRISIONEIROS ALLEMÃES 

EASTCOT 
Conversando com Henri Martens, 

do “Zeppellin” L-15 

do uma geanja, com o sou patso on: 
inglozas no Sommo|sombrado, um tanque da pedra pndo| 

a agua corro abundantomonto, dean: 
dos coghoicys o caracões onarmso quel 

inda “há potoo fóram colloiros, Pna- 
mos umas vodações do neamo far. 

pado o bis-nos om pleno campo dos! 
prigioneitos, 

Nºosto momento gravo não tonho 
tompo do os fixar bom, O gabinota do| 
commandanto fica num barracão del 
madoirá om tudo somolhanto 09 que 
vêmos alinhados pelo campo, 

As arodos intornas aão formadas| 
ão ourgy coinprimido o o mobilinrio| 
ó todo do pinho branco, simplos, tmo- 
dosto, am pintura, meticulosamento 
nasoiados 

O commandanto é ums bomom for- 
o o já odoso, como odogos são todos| 
os soldados O officiaos, 
Foitos os omnprimentos o trocadas 

as maturaos sandações, po ús nossas 
otdons um official para quo nos mos 
tro todo o gampo o om tados os detu- 
lhos, 

Esto official à goútilissimo o (alla 
correctamonto o feunoor o 0 allomão. 

Os prisionoiros ostão distribuidos! 
om quatro geupos, apresontando todo| 
o campo a configuração de um gran- 
do quadrado dividido por uma crus" 
onorme, Os lados-da orus fo do ara 
mo farpado, assim como todos os | 
dos do quadrado. As vodaçõos são 
quatro e parallolas ontro .si, stando 
o espaço ontro as duas contraes. oom- 
plotamento atuliado do aramo far 
pado. 

EP uma sobo impossisal do trans- 
põe, alcissima o, onda. qualquer sor 
vivo ficaria dilacerado, 

Dizom-nos, o que não podomos ga- 
rantir, quo esta vedação 6 olvotrisada, 
produsindo a morto, 
quilo pssoi 
ropotimos,. nito 
vornoidado d'ost 

Estão ali prisioneiros antigos, al- 
guns dos primeiros dias:da que 
om dois das quadrados os prisionai- 
ros modernos. D'estes quasi todos 80 
condoram aos inglozos om Poitinea, 
ba uns oito dias, mas a visita a ostos 
rosoryamo-la para 0 fim, Ào todo sho 
uns 2000, entro soldados o sargontos, 
Aponus dois offioiues: um modico 6 
um ongonhoiro, 

Poroorromos todas as installações) 
quo são, como om goral om todos os 
acampamontos militaros aqui gm Lo- 
iglatorra, omplas o osplondidas bar; 

doira forradas do cartão o 
nssoiadisolnas, Podemos garantir qne 
ostes prisianoiros toom melhoros 
sornat, mais ospaçosas o bom illumi-| 
nadas do quo as que, tomos visto om 
muitos quattois do Portugal, | como! 
as casornas, us corinhas, 03 refsitori- 
os, ng casus do banho, og lavabos o o 
hospital. A agua corro por toda a| 
pneto em abandancia o 05 prisionei 
ros. aprosontam-so com a maior cor- 
reoção o assoio, 

Ha om cada grapo uma cantina on- 
do 05 prisionoiros podem comprar 
tudo quanto lhos appetoco, oxcopto bo- 
bidas aloóolicas, Os preços são asta- 
bolocidos pelo govorao ingloz do ao 
cordo com o comnandanto allomão 
do grapo 

Porcorridas ag installaçõos, o off 
que mo acompanha introduznos 

"uma grado barraca corvada d 
vorodo frondoso. E/ 0 thoatro, Ft 
(do construido pelos  prisionciros o 
pódo comportar - 600 espoctadoros. 
Constitus para ollos uma das suas 
maiores distracçõos o 98 companhias, 
om geral comicas, o. 08 numoros mv. 
sicaos sucoedam-so, constituidos som-| 
pro por soldados boches que do pro- 
ducto das ontradas tiram o dinhoiro 
para muitos dos sous. gastos particu- 
aros, 

A comida 6 toda fornecida geatui 
tamonto polo governo ingles o podo- 
mos garantir quo 6 esplondida. 
E emativa não ógratui- 

ta porquanto comomos com 05 prisio- 
noiros um authentico o saboroso co- 
sido á portugaoza, com o qual satisf- 
somos o estomago o o patriotismo, 0s| 
dois allonãos com quam comomos 
são bavaros o teom um bollo aspocto. 
Foi om um d'ostos campos quo nos 
foi áprosontado um homorm alto, vea- 
tindo com a maxima corrocção o de| 
maneiras distinotas, Voatia um unifor-| 
mo somolhanto ao dos cfficiass do 
marinha o «o poito, sahindo da abo- 
tuadura da farda, a fita da oruz do 
ferro. E? o ongonhoiro Martona, do 
«Zoppelin L 15» quo a artilharia in- 
gloza foz cahir na emboccadura do ta 
miso. 

como os inglozos 0 toom tratado, 
sendo a todos 08 officiass as mais ólo- 
giosas reforencias, O official que nos 
acompanha o 'o prisionoico con 
'sam ontão amistosamente, como se 
into fossom dois irróductivois inimi- 
'gos, A nonsos vós brinca um indo! 

gatinho angora, 1 
logo o ongenhoir 
ntllees “008 off 

dbesmos mé ão! 
tor odmprohendo 
diamos ié do Lo) 
gal coim um gato á 

Passamos ontão 
slonoiros recontor, 

po 
mintos o oxtonuad 

quo dormir e col 
ah pola rólva o m 
os outros. Agora o) 

Entramos no ci 
inha aconteoido nos 
afastados 
ção do 
do vir, voudo 
purocom bonocos 

58 co) 

ahi so afiiema, não 

vinto 0 tantos anti 

nota arrogantes 
nos, tranquilos, d 

Duranto a co 
allomães tão cores 

ção: Como é quo 

dom toy sido os 
são repuguantos 
mos? 

nas 'trinchoicas, 
meses, sob o (fo) 

ada momonto dual 
forma em absolui 
homens o dá-se ul 
malidado, Pordon) 
olvilisação o ficam 
ostão bons o Go 
bom ulimontados, 
ão qualquor porigi 

dizer quo om goral tos 
ldados falam 

Dovezzos 
dos 08 ofiiciuos 
sompro om allorm 
os quais corros) 
(pondondo om ingl 

inhamos ist 
oncantados pola 
gloros tratam os 

Estão quasi 
tros rofoiçõos abu 
das, constando d 
feucta, 

Yomos & padar 

trassomos em Port 
ca quo o nosso 
boa nos fornocesss 
tão bom. rare 
podom egorovar pi 
votos por semana | 
consura, nom pai 
nom pat 
À visita ostava ni 

mou ao command 

lhimos. O tompo| 
ameaçando chuva.| 
do vir pata o cou 
vel quo ali porto 
E já dentro da 

do Londres, fomos 
dos outros - peisio| 
nãos dos allomí 
o tormentos 

Que difforonça ! 

EDMI 

À quer 

queto tintiano «Lobi 
bordo cincoenta h 
e 13 pasngeiros; 

Torum afundados fr 
às pessoos que nel 
darcuram aqui 28] 
o 

nuneia que dois 
veis que: ha. já 
ta missão is con 
gressaram como q 
see, pela que sa 
dido - (ava, 

romon-t liga dom tada à eeo gui A 

primeiros dito okó fizoram 

3. Todos raparda dos se 

constante dos alliadot 

pos 

engenheiro, 

| 

lostas o 

novoitagios: O loi- 
bem quo não por 
dros para Poctu- 
contas, 

ho campo dos pri- 
— Já no parecoha os mastnos, diz- 

nos o official que nos acompanha. 
do aqui ebogacam vinham  fa- 

. Durante 05 troz, 
is do, 

nor. Estondiam-so 
jm falavam uns com, 
tó bom, 
impo &, aomo ti 
outros, ao ontrar. 

mos todog-og sojabaoa aínda os mais 
sorvam na posi 

ntido, Quasi tomos vontado| 1 
cos om que nos 

uito divoitos, mui- 
o gorlos 9 maito omportigados, Em 
todo o ouso não nos-pareco do todo! 
mal gsta disoiplinde 

Dovomos dizor dosdo já om homo- 
m á- vordado que om todos 

prisionoitos, no conteario do que por 
'vimos nom velhos] 

08, fortos O 46M 0] 
aspooto do terom pagsaido fome. 

Jonvoruadoa, não 40 aprosontam. 
nom timidos, Sor: 
iguos, 
vorse, vondo estos] 
tos odolioados, sure 

agiu no nosso, ospieito asta intorroga- 
ostos homons, quo) 

vêmos agoriy aqui; to humanos, po- 
uotores do tantos o| 
evimos e barbaris- 

>: Br coftoial ivigloa: que nós acorapa?| 
nha diz-nos quo 0 ostatom ontorrados| 

iatanto semanas o 
o violontissimo 6) 

com a morto a 
to dos olhos, trats-| 
| a 1 d'ostos lo a moral d'ostos) ( 
o rogeossão á an 

todo o verniz da 
foras, Agora, aqui, 
onos, porqua ostão! 
ranquilios o livros 

x Ou franooz, 
tudo 6 ostavamos| 

us prisionoicos. 
yxuosnnonto, Toom. 
dantigsimas, varia-| 
carnos, Logumos 

la ondo o ofileial ti-| 
tou ao açaso um pão, para quo o mos 

iugal. Quom nos d 
adeiro ahi em, 
tum pão tão alvo 6 
o! Os prisionoivos) 
co as familias duas| 
e não ha à minima 
a o quo csceovem, 

o quo rocobom. 
oabada, Agradoco-, 

nto o aos oflicines n 
Igontilea com quo 

continuava brusco, 
D'osta voz tivomos 
tio num automo- 
oa alugaram, 
jarruaçõo, caminho, 

nos teataram. Sa- 

ponsando na sorte 
noiros, dos que nas 

am horrores 

Ni 
Querem Ianchar bem 
Vão à Argentina, It. 

O PORTO. 
é ceur melhor? 

1º do Dezembro. %. 

dO A 

o: 

Um paquete italiano afundado — 
Escaleres com passageiros 

canhgneados 
MALTA, &-Um] subiuitos ailemão| 

perseuin, canhondo e nfemdou o pa 
bro» que linha 4 
bmens de tripulação] 
canhoneor: tambem 

sentores de bdnt cinco dos quaes| 
ento - ofogadas| 

es segpudam. Dosem. 
sobreviventes (Ho 

a | 
Dit-nos maravilhas da manoira Dois submarinos italianos perdi- 

jos 

e Sac 
mpo partiram para] 
as inieígas, não re- 

muleos ds Guns ba] 
su consider por. 

OLHARDO q FUTURO 

À problema da emigração. 
0 fim da guerra deve enc nlar-003 preparados para 8 

resolver 

finda q guerra, de não ao 
em tadisalmenhe. os lojlnta cnições em que ale tu put Taxi a emignução port 

put o Uragil, Bojo to alho 
Det afalicianios. ava” dos: mais ais eres 

Todos sabem como a deficiencia das Ineios de transporte cobtribuiu par entre outras causas quo ses 
A de 
fi 

ra tal, 
r ncioso mencionar agora, 
alriaçãn foi enormemente 

v 
aeloristicas dt nos. |gur-se decerto, ainda mesmo Mepois [sa <dminisiração quer antes querfde restabelecida a normalidade ca depois da Hepublica. navegação, Feita à paz, surgirão so. Entigravam, om media, annunk-|licitações de Draços e é obvio que mente, para a grande nação sulla França o q Belgica precisem de 

moricuna, ums quarenta mil por-foperarios, agricultores “e nrUlicoS tngnozes, Nho faremos nenhuma es./O numoro dos que hão de querat featha revelação so dissym emigrar, (anto para a Europa como ia dostas nose para o Brasil, ha do messa altura a immensa 1 
compatriotas abandonavam a Ieiralser- avilladissimo 6 é o moi al em tristes  cireumatuncias de se impár a intervenção do partindo por via de regra sem vla:ldo, rasgada, vigorosa, Denclica to rumo, sem situação definida va. snperiormente — orienta la contraclo remunerados e cm qu sentido de aproveitar do garanlisse O futuro, houvesse oc à colectividade, sor ou não domonada à ausuicia da] Regularam, do ha muito, os Fr patria, fados Unidos a imigração, sujo Jam à aventura, quasi todos epo-|lando.a a preceitos Jegass jus re tnechados “apenas “ca o ar) prosentam no mesmo tempo nd dente de 4 ada dia zu da grande republica nor! e do amou mta coisa que lhes frioana q à do proprio 

mgurasso à trangu digno de ser nella admiltido. | 
demcia quando pude at a Tulio n cmi jo dos só it Alguns acariciariam a'nalurnes com os tiesmos vt lui seduelora idêa de fazer fortuna e ticos fins, Porque se não ha do te nenhum duvidava de que na vastis-[solver 0 problêma em Portugal, sima e opulenta Nepuliioa, como quando elle implica um phenamano * que um cesdobramento da imúe-fi de ordem economica do mais vise trio, O agnarduria  occupação para lo alcance? os seus braços é premio »utá 08 

seus snores, preciso, pois regulamentas, a 
emigração, Crenr a assis Por nossa entpa, no entanto, ox: nosso emigrante, que h 

clusivamente por nossa imprevidea. jam aqui Hem nos portos cia o por nossa incapacidade gover: de 
nativa, a omigração  portujeza indu produziu os fructos que ha: sentimentaliamas, o que envois 

direito a esperar dello tanto uma inexplorada riqueza naciçhal. 
nossa parte como pel “=! Para as minas do Rand vio an erra, nosea irma, M * nualmonto da provincia de Mogum- execilencia, € com ta lique uns 50.000 negros! Os n cestubélecimento “entre nós de pondentes serviços do emigi diluições. semelhantes nos [om encontram-so organisados ha e identificou aruda e até no Pransvaal uma autor Fm geral insulficientemento pres" portigueza exeroo, par ess m pesados para. o trabalho o aura à ivo, podoras, que são Oxt 

ucto, sem que aqui 08 subvoltes- rios dentro dum pair estragar a especie do «rito. Será de mais que dispensomes riso. sslveão, osvnossos emisgcan- Jeilude eé al nos porluguezes ájuto 
am tara o Bite É 

11 Estado pódo e deve sor 
mueiro agente da emigiação, 

tes fíouicos “servicos podiam arestir emig 
o Brazil o as vantagens rosullan. 
tos do sou dosocumento para fia 
longe tambem não correspondiam 
dtunr tudo tir 
ambições o nte: e 2a tncs de demonskralo, rá 
da pais de que am pai ve mumeira pecomploria e ini 

rem a ais enbsentvis ds considoraveis vantagens «eon- 
nº havino partido, quando não mitas que d'ahi provirão e como pre 
ustos e anhiquilados de Corpo sa o Mesoura ss criam novas pé 

é úima, ceilas, do mesmo passo que s 
é cum vidas o se depuram e c 

É, atm — mplidõos inconsciente 
A guerra suspendeu à cinincação. dasperdiçadas... 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Um emprestimo Infemo 
poteria fazer ciminuir immediatamente a nossa circalação 

fiduciaria 
Não lia por ali conteo do pulostea 

ondo se não formulom hypothosos o] 
caloulos sabro o rosultado das démar- 
hes financuitas que o sr. de. Afonso] 
Costa roaliou om Londros 1 6 

at que muitas possoas] 
nosramonto ponalisadas 

|a6 ao considerarem quo o falado om- 
prastimo pódo não atingir muitos, 
muitos miluõos do libeas—tantos que 
ua algibeira do cada portugues on- 
trasso, por meio do rateio, um punha- 
do do prociogo motal... 
Commontando osso ostranho 

curioso estado de alma, dizia-nos hoj 
alguem quo conheco a fundo todos os 
intrincados aspectos da soiencia f- 

nestra: 
— Fu uão sou partidario dos gran- 

des emprestimos, digo-lho dosão já, 
| suponho que devo ser osta a opi- 
uião do todos os conttibuintos do 
todos os paixos. À idãa da roalisação 
d'um omprostimo implica novossaria- 
monto ma outra idda: a do sou poga- 
monto com os rospootivos sucargos, 
jo quo so faz por moio do uma annoi 

dizor-lho que, não sendo partidarto 
dos geandos emprestimos, defond 
realização do todas 18 oporaçõe 
nancoitas, esteiotamonto nooegsariada 
Poi isso, com corteza, o quo o 
dr. Affonso Costa consoguiu, à 

ó prooi sou esforço 
so rogisto com os morscidos louvores, * 
Dos suas démarches realisadas lá fóca 
avorigua-so que a Republica possuo 
um grande, ui illinitado orodito mt 
Tnglatorra. 

o facto traz-nos uma grande 
vantagem imenodiata: 6 o sou rofloxa 
favoravel no credito interno, augmen 
tando a confisnça nos titulos do Es. 
ado. Simplifia-so d'osso modo 4 
realisação do omo oporação intorno 
que o sr. dr, Affonso Oosta já utm dia 
anunciou no parlamento o quo devo 
trazer É oconomia nacional gesndos 
bonoíicios. Rofiro-mo k diminuição da 
cirenlação fiduciaria por meio do um 
omprostimo conteahido dontro do 
paia. 

«Imagino que o govorno resolvo 
lançar no tmorcado um titulo novo, 
com garantias accoitaveis o com um 
jato convidativo. Será esso o moio de 
no lovantar um omprostimo intorno 
que poderá ir até 40.000 ou 50:00 
contos, E” natural quo uma parto 
d'osso owprestimo, dez ou quinzo 
mil contos, seja coberta por, porta- 
doros da divida Iuctuanto interna 
quo fioará reduzida u'essa importan- 

o 

[dado que com prohenda juros e amor- 
O. 

lniado o Eitaão senha vim et 
peastimo tom o conteibninto do so ro- 
nignar a paga-lo. Logo, quanto maior! 
o omprestimo (ôr, maiores serão os 
novos tributos à pesar sabre o contri- 
buinte, Ji poe isso ou lho disso, desde 
logo, quo não sou partidario, como 
muita gonto pareco sor, dos emptos- 
timos fabulosos, traduzidos om do 
mas ostontaantos para 0s magros ra- 
ursos do todos nós. 

Atalhamos: 
—No emtanto, aconteco que mui 

tas vezos a falloncia d'um omprosti- 
mo rosulta om formidaveis dosasgcos, 
ou só porque demonstro a falta dg 
oradito do Estado, ou tambem  por- 
quo a trato do compromissos inadia- 
vois e quo poderiam provocar, do fu- 
turo, una componsação fartamente re- 
munoradora, 

—Ristamos de accordo, continua o] 

ontra parto sorá roprosontud: 
por notas da circulação fiduciaria, que 
darão entrada nos cofres do thosauro, 
habilitando O governo a pagae aihe 
parte dos emprestimos que contrahis 
no Banco do Portugal. aloulnadá 
Jem 30:000 contos a impor 
tinada a 05 

ar para 90.000 contos, 
i antagons df 

operação. O Banco de Portugal, 
“com a mosma resorva do E] 

nosso entroviatado. e mor isso ou inluma oirculacão moito menor. vodéR: 



A CAPIraL memo AMIDO Cera to 
para o fornocimento dé osmbises, O 
susto da vida baixaria immediata- 
mente, como reflexo da diminuição 
las notas. Deixaria do estar impro 
doctivo o pé do moia nacional, por 
quo os capitalistas quo teem agora 
guardadas 18 suas notas não doixa- riam do consprar o novo titulo, ps- sando: o seu dinheiro a vencer um 
juta que contribuiria pasa o deson- 
volvimento da riqueza publica. 

“Pareco-no quo goes no 6 titulo 
do Estado devorá sor do reuda por- 
peris, inconvertivel durante um oer-| to prusoy 15 annos por exemplo, para 
goma oupitalista tonha garantido par 
+sso;paziado o juro quo o Estado lhe olferaças Quanto no receio de que as 
“Congrmias nucionues não oub ram um, 
emntstimo do 40 ou 5O “mil contos, 
ô inteiramente infundado. Basta a 
gentalembrar-so que os 48.000 con- 
og. enmique a circulação, fiduciaria 
sugmentau, desdo 1910 até hoje, fo- 
Fomstegtinodos quasi oxclusivamonto 
à ompopstimos que o Banco fez ao 
Estado, Ora, o8se dinhoira; não ficou 
gugrdido nos cofros do thosouro, 
Voltaw, para a ciroulação—o d'ahi 
nugrando parte, foi augmentar as 

== ADÃO 
CASA-FUNDADA EM 1881 

frgngas Variedade. em: Legues 
Soptido Colossal 

Thg--Rua dos Retrazgiros— 78 
LISBOA. 

“UM NOBRE EXEMPLO, 

O de José do Arrmol 
jura. dofender a Patria 

ea Republica 
Ha, pesto de. dois annos, quando Her- 

mona Nevos, 00 serviço Wesio jornal, 
Se erpondayil pola primeira, vez em 
P deu-se no inísâerio, da, guer- 
10 digjae paiz um opisudfo, emocio- 
nonpt,,O inimigo invadima o solo da pa 
fria. fam, à violoncia, insvitavel da avr Tangas divisões dio von Kluek appro: 
ximbgimes da capital a marchas, for. 
Gadas, o naverno  abandonára Paris, 
Nas. ioerelárias  curvados, sobre 18 
documentos. da complexa organi 
sação, militar que devia aosgurar q 
vêm Malta je dia gravemente, . infor 
higasetmenho, m'urm silencio tragiço, 
Es ques, pela. porta duma. repartição! 

da. Gugera, entra do s.bito um velho 
olficipl; avalista, adversario intesmgente 
fo. notuul regimen político, voterina 
tomapyriísia que retirára do netivo por 
incormpalitilidade do principios o vinha aos implorar. perto dos oltenta ar nos ilig, ho desoim a honra de O 
xar. parths para 0 trlumpifo, E clama- 
w: 

— La, Monavchie nous a perdu, Ja Re 
publique nous aauve: el puiaque est ele 
qui. nojjumêne à la Vieloiro— Vive ta Bes 
publiquel. 

Dois. dias depois, realisava-se o mila 
gre do, Mane, o Joffiv transmitia o 
histarica, e Jaconico despacho em que lligngça quo a Ropublica ce podia Or eullçar, do exereito que organisára, 
Não, loom sido, Infelizmente, mullo 

vulgays, om Portugal gestos de tal no- breza., É! pouco dificil demonstrar que, BZAt le Todos 05 inleressas nacionhes| so identílicanem oc os intereses dos nb iadgs, apezar da guerra que em lermos] aflronlgsos nos: foi Arelarada pia AMo manhas. varios monarchicos portuguezes| sontipugm a cultivar no fundo dn sun)D) 
como ama rara flor do estufa, al pura a toais trritante gormanophi-| 
seu «mol d'onlres- ludo, men3s Issa-que.aht está-leva-os à ineprin do| suphoi que Guda a inverusimil, hypol se de.vençer à Alkmanha, O impera germaniço 1:14 lardaria em reli Radio tuna que deex iram egpliacelhr. Outras, ainda por simples espírito de contradição, usinipiasmante, porque lo: das as sy di alhos tos rey Milegotos vma 

nakimuimento para os paízes aliados, defendem os imperios  centraes com] quguilag.forças podem, 
Sigypor isso mesmo dignos de se des. tncar, nobres exemplos como o do dr, Josá o, Arruelha -— Jornalista — monhr chico, marechal do . Manuel IT. he conhecido pela gua alta intaligencis +] pelo;prestígio de quo gosa entro os ses] 

cortaligionarios, 
Na sua ultima aCarta para q Suissa publigado na «Nação» o dr, Josô de Ar rucila, congrululando-sa pelo fapte del ter sida apurado para o excreita na re. vista, do. inspoeção, alludo no Jurumel to que fez tomo soldado de delonder a Patria o a Republica, e acereseent 
Táguens Ahonra não juram, não (o “tom, jurar, não dovem jurar, tom 0 im tuilo ão frabi, 
Quando eu jurei, jurei conscientemente] e núdayme fará deizar de cumprir esse meu juramento. 
ão, ol a rimença duma penalidade quo nho levou A astioulação. de lavras, para. mim, dentro, do nim, ve o solomies, Não foi hu ma 

eia do dever o 
Fiuguanto 0 minha patria estiver em estudo alo guerra ou cumprirel reli menta todas as obrigações que me » alte, d'aquolie compromisso Jurado, mino do que é mim raro mora » extslencia e 0 

te 
follamiento 

titica em que 
das aa É ouso a area me no ir Toi a vida olicidmente delararai “então d prestpeto do mei jermento. Ai à DE dure Juros não ni o cota pet não No un ga os da qu q a pebnisda de” honra” respeita neeiddamento, pe tafeaa 

Quie a8s2 exemplo fique registadó com Iouyor merecido pelo sentiment vepiesenta, e os manarchicos portugue- tus aprendam mais uma vez 0 fazer-se] respeitar a dentro o sou credo. 

PEQUENAS NOTICIAS Na enfermaria 1 do hospilal de S. 15 sé dá. ojo entrada. antonio. Sivestr. dc nos, filho do Luiz Silvestre 6 dê Mura fiômes moradores, ma. quinta da Jamsizza, nos Olivaos, Quo ot conto “do. pelo. Coco do uma fun, tro vmnço fraelirado, O Su estu É muco Salistatoria LOM letogremmha recebido de Set. ojst abeese fine estão al presos Antonia ftinse co. «Mnscarenhado. morador ha missa. fla Vista,  paleo da, Gallega, € Joni; No Eta, de 21 anos, Pora Sort mio da Silva, ambos deseriores do exerciio. 

Mas enquanto: terdursrera se bo 

Hicanci de 

UA MESA TO PE- 
Bt) 

Podem-nos a poblicação da sg- 
guinte representação ha. dias ontre- 
no ao Bx.ºº Sr, Ministro dis Golo- 
nias F 
OS ABAIXO ASSIGNA DOS iniciadores ano foran da industria de tocidos do juta 

Jem Portugal, indnetris que apoz a pauta ão 12 atingiu um consideraval doson 
volvimento, voom respoitosamento trazer 

- Bx.ro soguinte: 
Pol» decreto n.º 281, do20 do Novem- bro de 1018, ds anctoria do E: Dr, Almeida Ribeiro, quando Ministro. das] 

Colonias, ficaram polo son net, 1 
risados 08 gaveráadoros das pro vincine, ultramutinas a pormitir 0 

importação: toisporagia do todos 03] 
oljectos on moreadorias, indi vela, à -proparação on scondf mento dos productos o exporta, d 
agrioulgora 60 da indasteia da Pro Déia pibyincias 

No «Bolotia da Provincia da Angolo» 
1º sório n.º 3, do 22 do Janeiro do corrí o 'auno, vom pubiioado tua, poriaçia anistoristado a hirua «Si Loitad E 6: 
Lt.m, da praça de Loanda, à importar du-| Font O Ronos choceria cxtrançeia, com Pegamonto da iteltos dor vm judicioso e bem dodagido art 
Fo publicado, em Sonae Fennioa, go! o cortonto, sob o titulo «A Iudagisla oa togidos de jutas 6 dO qual tomarmos à liverdaio “lo Jantar am Gxeuplas, voo] que acaba 6 a0r concedida” trirboio Rugtoriação à tic alii & Gama pa 
importer pela alfandega da S,Thomásoo sara oxitangoita con a 

eia tonçõos do E; ltainos que as intonções ão, xe se DE, Ain o Maviag'o do. sto um questão, Fora o lh vacdado, por, d que al osivas Concauaes 4 qu to presto boca 
sionará, num futar his OU mOnoa, pro] imo a'corpplaia rejua da, indavria og cocidoa do juta om Portoga ropresentars 
da além disso uma. ditatorial rovagação| ão eis discutidas appravadas poli lamento, bomo Beja Es. pautas” alando aviao ! 

A? sombra da pauta do 1892 a industrio| 
de tecidos 7 ade Rg eivimonto entro “108 doca penda. haja raios Vondndoa am q 

pôs. larga, disgoi: 
do 

judo alia podoria| 
or alturada, os Ju 

cloo nem FEGUSTaM pOFADtO a 
ação do conteuas do contos 
prod jatodâtoia da sacana 

nacional nos mercados oolonings. ropro-, renta uia, Iucta fo, Tivitos anos. Par parte dos respactibai indimtrinas, soudo por lsso doyoradJahtiluogd Quo gra 40. vêr Due na dura ontiigenia da ter da gncor- o oo, fbriçoN'o Coneo patêmonto votar ds eibalaçõos da miseria fm note roxo possonl quê pustentato, Para. conno: ole Fondo ns ofond catia, 08 adtriada portguczed dadua conbesida rolutancia. por tida quanto. à naclona) vira! pias foco a 
São astos o outros detalhe bosipro. ponderar, Emêl. parscendo que tes o nataisaononmic, a Fr 8 sompro comploxas wtjam. por. vôzoa tados cora corta leváso 0 precipitação, somo o Can unit, aa qua não lo: preoados trabalhos. cufostos da, muitas a 08 fab 
Portagal ontarivt supor lhos stivesso Eosarvado o desgosto do verem 08 prod 
tos | similares  cotrangoiros. aebltrarh imvoto favorecidos om doteimonto. do Progualão na abc paclones Emo o siaãos vêlon pol pecas. quo qubro O Wado o Enpou dom E, cento, vajeigr: Tejo despacho, d8 exportação o uacco| 
nacional 6 onorado cout do seguintes da. poros; : 
Mio 08 polar (Vaso do 850 por key 

00,7 » por BO; po 
1 

Selios e emolumentos 00; por k* Som, 

EX 
a total, BOLO, 

Pormittída a importação livro do direi. ton, do ooo” onttapalro 0 Quo iesuia int qu o oco Vrtugo Ibrcado o operários porta Eaonoê: fes garanto Bor tes Destamsa fo agrava iva a Enab entraieaPostrdra [gone a snclonal, COR 48 Indo 
portuguas não pagasso as suas contribo)-. 
(ções ao Estado é estas não revortossem a | fipar a aoononsia tidas Nndidas dita matunora, são aojpro sonteaproducentos d em al uso eta 
ado ue. o ta o dam lor do uz, o eo do tecido da juta ou a eram ESMSA ira ioanto vinda aparenta porquanto Roaenojnagio au para sai border tea o cores a mun gasdatio” medo nda og gr concorsencia 00 à cata go Eae plidgueno OigadosBendos paga do os BS por to Eno dação 
"omg a Brincipo o 806 nos allandegag do goto Indo ou dabeca outroogl avi ponho gostas Ho boiada 
da 2) “fo ficando de Fospoctfvamento redu 
BOA, A batando destas 

posam, om média, 450 jgramunas pelo quo fucilmonte so inforo| Jjtsnto, & imesquinhia a proteoção conco- lida A industria nacional o o quanto 6 in: 
fgnificanto tamogm a dif 

qué geralmente comporta ao actualmosto volo à bagate a 25800 ha de cestamento Cau. ombaraços o ter do pagar m saco, dada a hipothoso da industria mociodal aproveitar os banoã- cios da diferonça. pantal o que é prob matico. Não serão cortamento essas $02; quo divididos polas 4 artobas de cacau Bresantoi um opravamonto do S05 por arruba om seja S0008 por kilo quo rio produzir à ruina da cultura do cada! Pora Angola. o dé ida tuas oxtra-| ordiunrio. O saco que so Cmprega para café pusa am média 
borracha 480 iram 
por SUZ 

darato, 
tão pequens pars a fúduetria n lupede a sha Importação na colonns à o não é a diforenç do $U2, o 8082 cm lilo de «acido quo dá! uargou: ao fabricanto nooional pábm au É rir grandos Incros now tamo pondo repre” santa, encargo. quo agrave ainda que 6. vemento o commetcianto ou agribultor! das colonias. Dos quo não axista, do far oto, benalício pars aê colonias, que vanta” com ha pois em diticuliar a vida da io- ustria da. mottopolo, coliocando-a ná, dura contingoncia. do” ter quo dispo dos sous serviços: contos do operitios empregados, nggravando ajnda mola à, cê procagi sittação das clase jabo- já 
Fios | 
O probloca apresenta ainda outros 

peçtos do prejuizo para a economia naoi eh pois toda a encara fabricado na polo 5 emboroada. gm. navios puttugocads al [como tal o froto Lago em mooda port [fuera o não om ouro, ócino. sucede Gom a sacaria entrongeira, Não é tambem pegas 

ls, [Flo um ezoliveróino, 

nstriads não 80 Po a- [5% 

ar ro 

“o mais vasto 6 sem duvida o mais yenti. 

na.a yerto quo esta-jnd 
om freiês nos caminhos 
gas com o trânsporia oa seua prodactos, dinheiro que fica iuarbom no pair. n 

a todos os agricolt 
não 56 fizos 

osso 
não esquecer quo à motropolo concedo 
uima protecção de 5 0/0 a todos 08 pro- ductos queas colonias produzam o 6! vortam para o paiz, som límito do pro 
ducção, com oxcopção do asaucar, para 0 gualha um gnantitativo fixo, Ota 80 à] metropoio concede ás colonias ma tão| ata proteoção, não sorá justo quo, por gua, vaz, a industrla nacional lhes mereça al-| [gumis compensações? Como admibti pois qua lh uejam oorcondas às já oz 

A 

TO di galera earopi, “om pica mor mação taco estrabiaito, Paiundo, Tratar combinados, da couhesimentos directos to 

paizes estão nfosto momonto rodeando da maxima proteo-| são e dos mafores cuidados na eua nstrino o o dou commorcio; quando 
todos os puixos está sendo objacto da cs tudo à proparação para o coinbato econo- 

çã 

jensa em .estabolocar no. a 
to mo protejam à mottopois O o abro cobaia alia 
fatura concorronch úlomã, ontro nós fa eilito-e.m antrado: do peodAotos ostras: 
ru Proyoito no para.o Estado 

artlonlaros 6 om mosaso 40 
ração quo virá à aprovols| 

po ido; podendo mai ani ta expliio, o xo am tola bonvioç ia us ela aulatá no anismamarona o pon serado do V Mox de iodo à paola votação do dacrato nº 28 da DO -do oveinbro de 101 6 bar asa à anal: HR da moeagim, quo. na dont intimo no bansaram anlvogaardando ão ju ou aliando aco ma, asso nymêcçia, qua Elo pacífica: 
jonto tom dQio, Bom pro o soa Iaborioso| 

ra 

do] 
de 

or 

P, doforimento 
VR. 

Sásbos, 24 do julho do 1916, 

Sorte Brande! 
pt 

84, Rua da Assumpção, 88 (Proximo! 
d Rua do-uro) 

«SE 

oo 
im 
so 

9664 + +. > 200800 
Proxima. oxtraoção a 11 do, oor-| 

tanto 
12.000$00 

Dosde já á venda: Bilhot 6840, 
vigosimos a $92, assim como cauto-| 
tag de todos os proços. 

Esta casa já tom á venda bilhotos 
até ao mes do outubro, lotorias ordi 

im para a Grande] 
Loteria Patriotica a realisar a O do| 
outubro. 

to 

Premio maior 

B$O.000$400) 
Bilhetes a 200$00, quadragosi- 

mos a b$00, 

Grande Loteria do Maial 
a 22 de dezombro 

240.000$%00 - 
Dosdo já ávondo, bilhotos à 100800, 

quadragosimos a 2$50 
Pelo correio mais $7,6 centavos. 
Podidos a 

D. E. Gouveia & Silva, SUCORSSOR 
Manuel Alves da Silva Neves 
84, Rua da Assumpção, 86 

(Proximo é rua,do Ouro) 

“Conselho de guerra, 
Uma estreia sensacional no Cinema 

Condes 
Dantro todos os salõos cinematographi-| cos de Lisboa destaca-se » Cinema Condes, 

) 

ado do todos, o quo, na quadra. cantou. sr quo vamos atravesasndo, constitua Jum torto motivo do preferencia para o publico. Mas não ato apenas cotas as únicas vantagono, que o Condes póda proclamar. Os «Bimê» exibidos no” seu amplo abctan» distingu gosto que presidiu 4 du 
aloea 8 teudonto & imabter intactos os ewitimos creditos da E : ojo, por exemplo, estreia-se in am scosácional O, sonedio de queer (Clri arcial) verdadeiro Imonamento da arto cinouatographica, drama repassado “dê [emoção 6 do sentimento que o publico ao por certo rocabar Got O agrado com ano Jo) recebido já sra. — ' 

Alêm de outras policolas.osplendidas,| a inda parto do Progematio de Roja o delicioso Chlim» Fogo oculto, quo congti ino ogunlmento- uma, autentica” obra a arto, 
Casa dos Espartilhos 
'gantas Mattos & C.º-R, do.Quro, 139 

aú 

Ce 

eo 
rs 

lho. prossgulu na linha de 
Fleury que os alemães alagaram duran 

am amomentanenmente esta 
o lendo de à evaouar devido à violen:| 

ram 08 vaporos suacos «Oscar 
lang» o «Brors o 0 vapor filandoz 
«Stanto», Ignora-so a sorte das tri- 
pslações. Os vaporos dicigiam-so a 

[ximo domingo, Fovertondo 
das ontrados Gm favor da Sociedade da 

osrhei particularmente a quem.os des 

À Hrande guaIA 
Mo reef 
lucta prosegue encarniçada em, 

muitos pontos 
tentar PARIS, &-Communicação official das] Sono momento prexente o frete mati-| 15 horas tino não podo ser computado por moti-) Ng marijem dircila do Meuss a Data- 

ioumont.! 
toda n noite com grande encarniça- 

jmento, sendo repellidos com grandes; 
perdas. para o 
contra-ataques 
eloctivos nas proximidades da fortifie: 

imigo varios dos seus, 
alisados com grandes 

do Thiaumont. Os francezes tom 
fortifien. 

ck do bombardcamento, trazendo com- 

artilharia osteve muito netiva, No 
Vosges 'os nllemáes fizeram sobre Cha 
else um atanuo que fot gisporso am 

do abodar as, nossas linhas, 
À noite decorred calma nas-rostantes 

frentes do batalha — (Havus). 
Contra a neutralidade 

brazileira 
RIO DE JANEIRO, 4,—A Liga, 

favor dos alliados, tove, hontem, uma 
união magna, om commomoração| 

ão segundo annivorsario da, declara- 
gão. 
ano vao por onviada ao dr, 

Euorra, Approvou uma moção 
Wancos- u Bras, prosidonto da Republica, 

sollicitando a revogação do actual 
dooroto, sobre. noutralidado o à sua 
oubati ção por outro inspirado n 
mulas oxpostas polo senador Ruy 

Barbosa. —(Amoricana). 

Substituindo os pro- 
ductos allemães. 

SAO PAULO, 4.0 governo au- 
otorisou a fabricação do sulphato du- 

o do aluminio o potas io para pu- 
rifcar as agins da cidade, produoto quo até agora era importado du Allo. 

Às instalações da fabrica 
E oustarão cofres do Estado do S, Vendida hjo-na cusa Ennho, RR mad do 500 contos-do| 

D.E, Gouveia & Silvalima. commissão par» 
SUCORSSQR lamentar brazileira 

Manuel Alves da Silva Novos na Europa 
RIO DE JANEIRO, 40 publi! 
rócebou com onthusingmo a - ideia 

nçada pola impronsa da capital. do 
enviar 4 Prança o a Portugal, uma omissão parlamentar, na. mosma 

oceasião da projeotada visita do 9 
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om roolano uma ponto para Villajoa o quo já foi ministro, dormo no bi 

As escadarias, os co! 
gabinete do trabalho, tudo é amplo, | formam em granadas, 

o, 9 uma Sociodado do Proa 
jo Portugal, o existo um Auto- dos 

Por isso, quando a noito dosce, é 
sombra envolve a rogião ondo tormi- 

um sonho por sobro todas 
xias do caminho. Antos do Samora|começam a scintillar na trov 

mos visto é em qualquer paiz. todas as «élapes» atmvez das. quaos | canhões luctam lanto para a victo- 
dores, os [os simples blocas de ferro so trans-jsta final o São (ão utois como os 

soldados quo estão ras trinciieinas. 
E En assciado, esplendido, cheio do luz 6| Primeiramente as grandes deposi-]|" Estas palavras fizeramnos recon 

jo [dar o grito patrotico de Cliaries! 
O edifício é enormio e apesar dos jermazenados os blocos de ferro já|Humbert, nas | columnas «de Le! 

[seus 10 andares e das 1.000 reparti-|cortados nas devidas dimensões. | Journal e n 
(ções em lodo o ministerio não ha/D'este deposito o Serro vas para os|tionsm. E toda ja Prança, ouviu o 
um unico continuo. Tudo garotas fornos. À hífícina é negra o homens |sen appélio ertarioso, o, como & 

O Re parti ah mo no bilgos seus 10 a 15 ainos desembara- |negros é suados passam como som-| França, à Inglaterra e à Russia. — 

sma Repartição do)raquo, sobro umacimplos camada dobcagas. e ladinas que 6 um gosto bras por toda a parte. Os fornos) São necessarias munições, mu. 
us soldados, |Vêlas. s ficam à um dos lados e os frisos das [tas munições, porque esta guorma 

Que os continuos dos nússos mi-l portas brilham em linhas brancas, não é apenas a lncta do soldado con. 

nisterios nos perdoem mas sempre | faiscantes na négrura das paredes. |tra o soldado, ed cão, ue ont 

v que nós temos de ie ahi ém Portugal] Quando abrem os fornos para re-jtra o estado maior: 6a lucta da of 

na a élope dlesto dia, 6 18 fobia qualquer repartição cahimas de tina o blooo de ferco fgnco o tuli-Jfícina;contra a bíticina. 

Des ganors, des muni- 

ouraias um teocho de oito ilome-|obu constaliado, qu procuro tambem [lê Muito mal. impressionafios, -A Manto, toda a célicina se ilumina em. Para-so; venoér nas lrincheiras 6 

Wa do: oxtonsão; diria oito al dopois do porcoribr dom Nanuol For jisioria dos continuos são, velhos, Mtons deericos. e dinbolioos. reóiso” preparar antes q victoria 

bieadinhas, Olho pára o contador. TO|reica toda a oxtensá linha dos biva-|oPe&os, cJarrotas quo dormem.) Grandes lenazas do form sujeitam nas fabricas. 

úhora! E uma vortigom. Dopoi 
o, onde nos dotomos o 
nsavol do almoço, 6 Salval 

Wtalisador|6m. discussões políticas ou puerili-lpos o partsm pelo meio. horas do somio. 

tonta o um kilomotros, Bom 
Almoirim, com as 6uas (do 4:0 repou: 

mods “ordadas db” ielanolico!Drosão, que mos ão nlalma bór 
choupos, e-Alpiarça, o Chamusca, loravol futalidado, porém, ns hosj 
nro horas ubsis do! caminho em netas da povoação do vo instalou |SColis lb as quo envergam simples.) dor 

mos no Arripiado, junto ponto mi-Jo Estado-M 
Litar, Minutos dopoi: 

a morto; 

Ni que, om rsunto cd pasar algo leem «O Seculos ou se entreteem jo bloco nas prensas que do trez gol.) Dista guerra o operario saho 
tão glorioso como o soldado. A of. 

ol lados inuteis. Aqui no «ninistry of) E' esta a alma da granada ondefficina o 4 osseima dão-s0 us mãos 
da mosum Harley maroar conto o ol mmmitiond, us raparigas cão extra- o None coiocará-o esplasivo des-| pars Nbertar a Patria s cada qual 

Cdnsoladora à ia ordinariamente activas o zelozas. Jtruidoc que, rebentando, lt de ar-|nó seu. posta é egualmente feras. 
g Portoncem & duas calhegorins; as |remessar toi» “aquesite Lerro-em énil] -Aquollês "qui viverem: «após a] 

quo vestem 4 maneira dos Boy-| pedaços, semeando pelo campo ajguema verifidario como olia tom 
sido profundamento niveladora o] 

avinhado mento uma grande Dina de côr], Na officina seguinte o biooo tasco|como ella reprtisenta um passo gi 

o pano aj E Ns io inha aa No”, a nc: eo es 
dor eo rolumos "om “meio do|ilsponivol. Ofiotacon-nos amb ensor-), Visilamos esto ministerio porque lem torno de um tíxo e uma, lamina jdemineraticos, 
aoam pamonto, a ostond 

. Está dososto. Não como da prim 
vêr que o vi, no dia da parada mi 

litar do Montalvo, À solidão, 
mais dosoladora ainda. E! o osquelo-|minado ponto do 
to do um acumpai R 
nossa frouto, são milhares do, travaa-|to do qual vão dosflar, proseguindo NOS arredores do Londres t Hack-|raes. 

poção do mo 1 Lao ma dhS bom 4 informando-nos de que na 485. agua do sabão cahe constantemen- 

Codo, afim de mo collocar om doter-Feportição do «ministry of muni-|to sobre » ailio que v corta, o à fita 
Moltionsu Mr. Selwyn Grant nos daria |deigade que 0 aço arranoa da su- 

to quo surgo na| Estado-Moior me foi indicado, o jun-| UMa auclorisação para visilarmos )períicie do ferro exóla-so em espi- Avenda Is Antilhas 

a 10 cauto do um sobrado, |Noje, logo de manhã, recebemos deldo aço delgada e penetranto vao Edmundo Porto 
áureo, finalmente, com a preocoa-/Mr. Edfullerton Carhegio uma Car-|mordendo o ferso. Um jacto do) (ir ema E srs E SANTOS 

Bia miza é bons aposentos 

qas-do madeira quo a lona deixou dejna sua marcha ofensiva, os divorsos|NºY Marshes National Projectilo Fa-| O bloco quo ainda ha pouco 6 
Event, é o osdavor da ophomoralolemontos da divisão a horas matho-[Clory. cujas esplendides o emplnsitava sujo é negro cilo agora br- lnamarquezas 
cidude militar, cuja ossada nua, eal-|maticamento profixas, instailações surgiram do colo ape-lhante é liso como um espelho. Ve-) WASHINGTON, 5-0 er. Lan-| 

Citada polo sol, so oxhibo teistomen- HERMANO NEVES  |54s, ha perto do um ano. riticamsso todas as. modidas e con-[uing, ministro dos nogocios estran-] 
to À beira dos caminhos Levantoa-sé A: porta do ministerio lemos do|venientomento calibrado o bloco [geiros o o miniftro plenipotonciario 
a feira; iram pare| » preencher um boletim indicando o |pessa a novas machinas que o ali [da Dinamarca, eiguaram hontom o 

nb minto pondo, Vêr noticiari nome, naturalidade, profissão é mo-|zam interiormente. catao polo qual são cedidas aos Ea- 
Alguem estêndo o braç: r noticiario rada; o nomo-da pessoa com que| Passa ainda por mil é uma ltuns. [tados Unidos, por 25 milhões do do! 

simon iNbea, | diverso  JEsiso” Br é ii“ aro gi fi ro 
] o) a IT Quando a auctorisação voltou su- [corpo contral, tendo em volta uma rali k . À iq na 8º e 4.º paginas), Gini e atri ora qua Corto o aço que devo ajuntar nas = q 

ju repartição 435º lestrias do canhão o que la pouco 
jinhal. O motor recomeça a sua! etor-| Mr. Selwyn Grant 6 um cavalhei-Jera um' Simples bloco do ferro pó-| hd 

na 9 mlonotona canção, as srvoros o 08 vo extremamente cortez. Não estáldeso considerar agora quasi uma 
|só, tem a seu lado um vfficial in-|granada completa. Pelas officinas, q 
PM GTA CISÃO Da RO | ca da fa ra Hiicianos 

1 que nas devela linha ferrea onde rodam vagone- 

=D bivacaram?. 
Não & 
Vegamonte com a mão aberta n'um 

dofinido,indioa o horisonto do| 

inuros cortom volozmonto para tras, 
envoltos ns lónga osira, do pó qua atéz que logo de 
nos acompanho, Aqui o além, á boiral E 
da ostrada, deparatm-se-nos às divor- Em tr dos feridos hcompanhar na visita à 
“as formações do trom de combato; reformados tenente J. E. Mobcrly--é este o seu |purram vagarosamente. 
5 ambulancias, com a sua bandoira) SÃO PAULO, 5-—A. artista fran-| nonre-fala Iguma coisa francez,) Vamos vêr ainda as cosas das 

lars, ouro, as Antilhas” dinamorque-| 
(Hlavas). 

ta à fabrica. O tes, que homens negros o sujos em. ns 
Os exercicios realisados hoje, com a! 

dranea ondo ou dois braços ubros do|xo Juanita Erezia obtavo, um grandojum pouco menos do que nós inglez, |mackinas o as officinas de aprendi [assistendia do 7 ministro da guerra 

Juma cruz imprimem uma nota piodo-anccosso na conforoncia re: [mas lá nos entendemos ; tanto mais |zagem do operarios, 
inturas, os carros do muni 

portou a maroha nº o 
Nas“ do longo da estrada. iatormina-croações sobre o ministro Millorand.] Recebido o cuivo conducto sahi-jlho dar o maximo do vantagens 

tados nesta cidado, om beneficio[quo não havia de que ter reocios) Tudo é perfeito. Vista u fabrica |, Reslionso bojo nos terno Ga 
dos soldados reformados, depois da|pois na fabrica nos aguardava um | passemos ús cosinhes o vo Tefeito- Jum exercicio 

dos" os 'cainione automuveis, Do pa-lguerra, por incapacidade physioa mo- engenheiro quo por tor estado nolriv, E conveniente dizer, desdo já, jmedicos milicia 
lóstra com modicos amigos informo-|tivada por ferimentos no campo de) Doazil dirigindo a instalação dos Ique os inglezes ao pensarem em ti- contra na Escolk 

7 ip |batalha, Entro 08 numoros  apreson-|carros clecíricos do Rernambuco, |rar do oporario o maximo do ren. |insguoção tl 
tados, morocam monção espociil duas falava o poriuguez na ponfeição. . |dimento pensaram tambem logo em |  A'sGhoras o 

hosdidos ento à Rinadora e a A à 
da tdrisa quo so qo fupeciona nto do Bengala tela o compigiam a sua 

fais, 

eljunto da agro 
|, coberto de da Dos-| (Americana), mos do ministerio. A* porta aguar-| commodida: Se fnstractores 

o a Pu a ; ARE 
Toutamo as suas impeensões. O sol. US Salesianos po! tendo uma mulher ao volante. Qua. = Maior Correia dos Santo, Todo o pessoal 
do pão anolhos o do mais rosiston) EUOZOS O AS CIEAN-  |si todos os «chaulfcurs» dos carros ç “stava montado & acompanhado do ordo 
to qua so pódo imaginar. ças dos paizes em [io ministerio das munições são mu-| Por um preço dininulo o governo aerea 
tom havido onsos do insolação? E Iheres, o que não nos admirou por.)forneco de comer aos operarias quo tração o ar Norton de Mattos, ilustre 
Não opparesea ainda nenhum, guerra que ané em Londres livenos oece-|o desejem. E não só comida, mais às acsaspanhado do esa 

Ay ambulanoias não -tom vindo go-|  BELLO HOKRIZONTI 
aão am ou outro soldado com os pós|DE MINAS GERAES) 5 ) 
estropiados ou ligeiras indisposições|Sianos portuguozes organizam festas) Olhando O carro quo nos deve jdem viver com suas famílias. 

lo apparolho digostive. infantis, nos arredores da cidado, om | conduzir ficários pensando no nu-| Ao todo a Hacknoy Marches Ni 
Gecorro-mo, most k : 

oxao ou doze annos, quando o keron-|tas dos diversos peizos om guerta-ldo automoveis que cs inglezes de-|dez mil operarios (8.000 homens 

grin gormanio caso com a prindo (Americana), ea, er no cerviç 
4a Qucilia do Mocklomburgo, ou vi uni! Este que 6 um «F 
da Untoccden Lindos otra DG rs ão do parla ministerio das munições o tem es-|comem na fabrica póde 
mados sob os ardores do sol bastos| INENtO portugueze 
soldados allemios. Só u'esss dia ro-| a colonia do Bio | |trancs v seguinte: « 
gista Borlim solecentos ca, RIO DE JANEIRO, 5. —A colonia| Murátions E. 108-32m, 
sos do insolação. Os nossos homens! portagueza espera com interosso as/é Vulgar encontrar antomover 15 shillings por semana. 
Tnautsem portanto, sob este ponto do| Reclasaçõos ds govorno na proxima |llates com 0 numero cento e tam) Como o leitor verifi 
vista, incontestavel suporioridada so-|rounio do congresso do dia 7 dojls (2 
bro os repatados guerreiros teutõos. corra d'este meio de ini 

Abi vao, com offeito, a infantaria dos os secviços da guerra, generos são de primeira ordem o 
portugueza, ocsupando à ostrada n'u : A Pisseio é absoluto, 
mo extonsão de alguns Kilomotros;) Escola de Guerra a + As horas de trabalho são 10 

envolto om pormanonto nuvem — 
pooira avermolhada que dá aos'u! 
formos cinzentos a côr da terra, mi 
motismo idosl do incontroversa utili 
dado nos dias incartos da campanha. polo rogimen decretado em 4 d'abrilnosso carmo atravessa as rues tris-| Vas almogar 6 retoma o trabalho 
Adi ostão ossos soldados aduiravois, ultimo. | 

Realisa-so úmontiã, polas 16 horas,| Sahinos do 1 
ka corimonia da inauguração dos no-)samos. a «Ci 

(ESTADO |sião de ver tu t2ulher invadindo to- Jainda nos arredores da fabrica ca- [ajude 
—Os salo-| das as profissões. [sas completas e mobitadas onde pó-| 

tante, quo ha benofcio das eroanças dos roservis-|mero extraordinarismento colassal|tional Projectil Factory conta uns den à montagem dos 

erviço do exereilo. — |2.000 mulheros), ganhando uma mo. feitas por mei 
pertence ao [dia de 5 «hillings por dia, Quando | tas representadas por signaes. 

em ter almo- |irocções que tihham -a dar nos sena 
oriplo no vidro da frente a lettras|ço e jantar por um shilling, & que-jbordinsdos no taso de so dar uma hypo- 

inistey. of] rendo à casa que o estado lhes pro- |titso de combats, analoga é quo ara indi. 
em Paris |porciona ferão de pagar por cla, 

cos 
tes é amiseraveis do um bairro ope-|1,5, para 0 lrgar 4 6,5 em quo sine jcios 

«, coronel modico Julio 
os diga serviços do saude, 

"Procedeu-se à distribuição dos medicos 
jos dois partidos, que roprosentavam| 

as, brigudas mxias Das quges co proco- 
soccortos, [ambulancias o postos” de transportes “o clfaridos, às ligações antro os postos eram o le maqueiros 6 as forma. 

Os modicos rhdigiram as ordcus o ins- 

(ada nas divereds ordeos de us” so lhes cdletnibaia vo mociento do] 
exercicio e sobfe as quaes se orientavam. oa” o opcrario para a escolha dus diversas faneçõer. 

o que prova à utilidade tem toda 4 vantagem em utiksar es. | O, dE ministro de guerra bartáni inte. ecionamento do exerci. 
porto para to.|lis instaltações, tento mais que Os cio, visitou as várias fastaliaçõos dos dois 

º 
“àºs 18 horas fermicaram os exercícios, 

[reunindo os alutucos na Amadora com cs| 
Clcous instructorés, onde se realisoa um, 

o tambem muito gonvenientemen- Jairiogo do daspédida. 
(evio o ulzavos- [te dividida. O primeiro (urno do vpe-| Às vantogens resultantes d'ostes tcaba- 

gm negra, hutnida e |rarios entra fara a oficina às 7,5|lhos praticos anbordiandos a ama hype. 
'vos cursos reduzidos estabelecidos) movimentada. Dentro em pouco ojda manhã trabalhando até ús 12,5. cão do campanha, ão imporiantisaicica 

por isso é do provar quo todos. medi” Tanharm feoquentos provas do exerci. 
di, paro ass seram Cncorpo 

merchando om cadonois, a quem o| À ossa cotimonia assisto 0 gr. pro-frario. Pura estes lados Londres é)jantar. E E 
sol, a fadiga o 0 pó da carcoteiva são |sidonto da Ropublica, muito feia e muito pouco asseinda. | Um novo tuo entra nas píficioas | = mem 

ida bastante e dopois|és 5,6, trabalhando toda a noite, impotontos: para dostrait o otorno) Querem Andarhos air 
bon amor, trocando ditos alegres | Voe LAND TO Ge Dererabai te um plano campo seguimos po-| As siachinas não parem «, cons-| Santos Mat & CR, do Ourn. 19% 

Casa dos Espartilhos 
] 

TERRAS DE PORTUGAL 

ESTREMOZ 
Dr 

O castello, a torre de menagem, 
aspectos da villa 

ESTREMOZ, 1 una tesrajte, Não forgm nunoa const 
encia do tradições fidalgas e de ro-JE: rica em marmoros, como. 
Icordaçãos hisloricas, sta, (4 seustos templos desta região, A 
abitantes, dizer cs chronistas, die. |fica-lhe na rectuguarda. E ao 
tinguiram-Se sempre pela sua bra-fpara o noste, separada della 
vuro nas guerma contra a Mespa-jnas por uma estreita travessa, 
inha. Montes Cliros, onde o, Mar. pata-seno um outro templo quê: ques de Mariuiva € o conde. deltraz 4 lembrança €s egrejinhas, 
Schomberg derrotaram, em 17 deJFlandres, muito baixas, com 
julho do 1685-251 antos, fel.os halsuas varandas golicas de dupla 
ouco—os iuvusores, feanam q al-jcolumnas é com as suas torres, 
tar brilhantonente de que tera-jlissimas, terminando em agulhi 

pra eram aqueles, ques por es) varandinha pequenina (o ro 
po viviam por esta vegião. Mon. d'esta somisarruinada egrejinhá d 

tes.Cinros,a curta distanci de Estre-[OnsfMllo do Estremoz é, posi 
moz, de Borba e do Villa Viçosa, é[mente, uma esplendida maráv 
a err: more, que por al/Mas como ella está despre: 
[so encontram era juzigos «bundan-|abandotrada, como olha está suf; O 
líssimos. Ha-os de todas as côres, conspurcada por toda a espocigy day 
[dosde O jaspe que parece uma pasJimmundiciel E" afinal, à sing, UM 
lu de neve, solidificada para sem-ldita dps coisas bellas d'esto. pai 
re, até ao negro aveludado, que]:)3 homens ou us desprezam Oh 86; 
em, a dar-lhe vida uma, pervelia)vilependian,. E! isto que está a fas 

y 
macieza, peofunda « perturbadora. |zer.se a este templo tão lindo, Onf 
[como a! dos olhos castos de certas [certamente Santa Izabel reg. 
mulheres da Andaluzia. E has ain-orou o pediu que a paz reinasso; pa. 
'da  matizados, polieromos, emarche [im sempre entre os homens, ques 
lados. com todeis us cores combiua-|devoravam como fóras. E faz-se is. 
(das, brancos naiados de negro, nº |to com o tssentimento nem eu, agi, 
gros sraiados de sangue, toda de quem e sancoionado pela indife. 
Isymphonia alacro de c6r e de luz, |rença criminosa de quantos gl crio 
jardendo em pedra, oantando em pº-Jmo tinham 0 dever de evitar. 

 soundo "Como b bronte fino, c) "Pussemos adcante, À forro dk ggó- 
brilhando como as raras pedras jnagem continua a attrahirano, q/:5+ 
preciosas licitarme, a deslumbrar-me a 

Mal me levanto e mal trago o al-[purera sem egual das guas 
moço, princípio a errar pela villa, jolegantissimas. No palacio a que:elk 
sósinho, 4 ventura, conforme é meu la cervo como que de guarda; ay 
Feustume. Vou direito á cinta . das |gada, está? instalado um o 
lnuralhas. saio pela porta do nas: metralhadoras, E" um soldado que 
gente, percorro tum pedaço de es-/mo serve de guia um algas 
trada e fico-me tempos sem fim'a|gareln, que mo fala muifo da, sta 
ver numa eira distante subir como torra, da sua Estoy, ondo Ma, diá 
Juma nuvem d'oiro q poeira densa elle, um jardim e um palacio, mo. 
das moinhos, Uia ceguinho pede, de naviliasos, dignos “de serem habk 
olhos estoirados e cabeça crguida tados por principes, Subimos go, pris 
para o ceu, dezreisinhos a quem [meiro pavimento, E” mm calão, Gu 
passa. Uma pobre mãe ainda hova ja abobada, de delicadas nervinép 
desliza pela pocira, cercada de fisustenta sém esforço a imraçãso 
lhos desonlços e quasi nus, camojmole de alvenaria. Ha ali um, lívro 
so fosse q estatua da dor a queim ti. para os visitantes, com uma oolyme 
lvessem dado vida, q tim de a obri. na em cada pagina destinada & Car 
Igarem a perc ara da um deixar photograpitadas as 
lexemplo das suas" improssõos, As cotsus que lá 
(Volto. pai [se voem, Santo Deus! Subo do se. 
Inuo a percorrer a linha das velhas |gundo pavimento, o espreito polms 
muralhas do tempo da guerra da|seleiras dos rendilhados varandins, 
Independencia. Lá em-cima; coroan-/Á paysagem diluese já em quam 
do toda a villa » dominando.a,. ojchas, empastando-se, Comprimíng 
Casténto nicalicane: Nun cita jet, Nuiniiando-te.reem-na 
(da estrada, onde andam obras elpernius é récolho à torre. A subi 
uma grande fabrica de moagens|continua. Chego ao cirado suparigr 
jalarga as suas intallações, detenho.[O meu guia não deixa de me falam, 
imo por minulos «a contemplar par-[de Estoy, é eu, mergulhando, à 
to da villa. A casaria branoa ful-Jolhar na vastidão do horisonte 
[gura, batida pelo sol lindo e pouco [se descolora, «m circulo, a ay 
quente. Esso bairro de. Estremoz |pés, relembro certos panorama 
poisa nºina colina do fraca elova-[Se descorinam do alto da serra; 
ção, que vem morrer n'uma varzea Monchique e tenho (a illusão do, 
oguoniria, atravessada por tum r-|são undus grandes fomo monta 

iro o rélalhada em canteiros de (as serranias que borram, pará; d 
horta áiçosá e fresca. norte e pira o poente, a paysagõm 

Principo a trepar o morro ande|lriste quê a torre magniica dorm. 
isa a velha fortaleza desumantela- Ê 

ja. À Estremoz antiga ficava ali, |, É fico para ali não sei quanto 
nsaquetio emonticulo, quo a Nainhy [EMO Depois, o cansaço de adigi- 
Santa Izabel engrarideceu a car vem, Doscubro manchas claras, 
sua Dondade e que D. Diniz embete|pintalgando de branco, os lerrim 
su com à phantasia nobilissitm do|onginquos. São us villas do [EUA 
[seu extuberanto gosto artistico.) eira, Marvão, Altor o Arraiolos, 
Chego junto das muralhas do bur-|bortalegre e é Evora Monte o al 
go primitivo. Paro n'um largo, «o uideias sem conta, quo poisam pi 
al Vea dar Poetas estratis e |los montados e pelas serranias, 
reclitinias, como o são quasi todas io bandos de cegonhas, toma 
ts das, povoações alembejanas. Jun K Di iai peido 
to d'unma porta, na qual vem mor-| Lino. loino q ria esodda daria varanda aut|frontaro no Castello o sento-me, pl. 
ssima, secam ao sol tirosissimas longo, Lempo, tum muro baixo, 4 

Dilhas de rubro barro regional. Pe-jsombra dum aloêndro, a conter 
netro no Castello, por um arco bai.|biar 'a egrejinha da nlba Loro w; dá 
OO Ra pos Poa | varanda rendilhado, A meu ado, Gio 
[canoanam na negrutu do granito os poldrinhum «oidados. quo, lug 
buracos largos por onde corriam as U€ so veridem, que rolam ps roscas traba A esquera una [Como Iuciadoros, uprestando-se 
casa interessantissima. Janelias go. |rô UM combute de circo. Abalo. 
minadus, — opfimamento -. cunser-|50, 9, Chstello por caminho, 0 
vadas. Restos Esplendidos do passa. Aquele por que n'olle entrei, Ae Jar 
do. Qualquer coisa de tradição o de Nellis de cadeia, Os presos 
lenida, que me encanta e me próga SSmol, Às orias des casos ly 
juo chão, para que nom um unico Moss, VEomas ellos — osteni 
detalhe rosto velho palacio, que de [jinda ns primitivas portas, 
atuo teem poupado? e pesso das [It anulhêres. Na ruela suja, 

e Esitomor, dslêndeso ra pla) E uid Es és Pi 
o do ao cercada de, hortas verdes,” da” 
fioa um largo terreiro. Do ques, de sobreitus, de montada: | 
lqnerão, crgtcse a torre do mena. | É, Medidr. que mo dirijo para é vi 
[gem do Castelo « palacio que foi ha-| uyio% º lavada, fulguranto da 
Ditação de D. Diniz, AR morreram pu ate qr n sont ode, esto 
ja Rainha Santa e D. Pedro 1 Em/ pos Ve Morrer de lodo entre na, 
írento duas egrejas. Uma, que é algo Viçosas arvores do frudt 
matriz, magnificamente conserva.) “e Vitosas arvores de dructo..à 
da. Faltuni-lhe os forrões da fren ADELINO MENDES: 

A INTERVENÇÃO DE PORTUGAL 
— eme 

Notas diplomaticas conhecidas 
As relações com a nossa alliada n'estes. 

dois annos de guerra 
A sessão do Congresso. da proxi- dofaza dos mais altos intoregsos 

ma sógunda foica doyo tor uma con-|nossa nacionalidade, Queremos rês 
sidoravel importancia para a marcha cordar as principaes Clapes maron 
da nossa política extorna, defnindo- pela marcha da guorra no nosso paik. 
se com rigor 0 novo aspectó da nos-|A 7 de agosto de 1914, o gr. pEgsje 
sa intorvonção militar na guerra. Pe-|dento do ministerio do então, baj 
ss declarações do sr. Briand, corro-eiovado so mais alto onrgo da Reg 
doradas mais tardo polos governos blica, leu no parlamento esta notar 
das outras nações alliadas, a gaorra 
contra a Allemanha considera-so bojo 
como feita n'ema unica frente, Nºos 
momento, os soldados portoguêtes 
estão na freute da betalho, comba-| 
(tendo na Africa oriental com a gua 
tradicional bravara. Às declarações 
ministerises que vão ser faitas na so-|1 
(ganda foira dostinam-so, por osrto, 
procisar as condições da nossa inter- |“ o 
venção nos campos da Europa, d sc= Sato de Sta” nesta goias 

0 
ernaofons! do concordis 6d 

eardo nom s sua velha allisda 8 para! volmanto os votos do vanersado chefe 



eme 4 qm AVAPIALO OLHANDO O FUTURO 

Brancosepretos 
Ra : 

- Como a emigração d'estes merece ao Es- 
fado mais inferesse do que a d'aquelles 

“Is à Diz não 005 Surpretienda desapeirechados! 
— era 

Poor quo a dos pretos, inoompara- 
rolmonto peor, porque ara em abso- 
to descurada, estava sendo a 
xo dos omigrantos portuguezes m 
Sropolitonos antos do rebentar a guor- 
ta 6 continoaria dopois d'ella a sel-o| 
"o não nos eapacitassemos de que o 
governo d'wm pais ó-coisa bom di 
versa da direação d'om bando on 
Wum partido o de que 03 interessos| 
da gollo vidado não podem codor 
tios à eliontella ou dá familia 
polibis 

'eoncoder a brancos o que 84 
disponsa a nogros, assistir a estes o 
despiozar totalmento aquollos, com: 
xo bivossem uns importanto valor e] 
nadi'valessom os outros, abona poa 
do li compotencia dos homens do Fs- 
tadé quo assim collocam a metropote, 
sobjésto ponto de vista, num plano 
infapior em volação da colonias. 

 assistonoia ao emigrante, que, 
ntó hoje, entro nós, ainda não passou] 
d'uthd aspiração, quo na Italia cons-| 
titoo uu sorviço admiravolmonto or- 

isado, procisa de transtormar-so| 
uia protioua roalidado, assim que 

lerihjvo a guorra, não só por motivos 
do ordgm social o humanitaria, quo 
nos olhos do todos ostão patontos 
mas tombom por motivos do, ordem 
esonomica, porque corresponde a do- 
frauikarios cofros da nação o abando- 
no à quo so voto qualquer das suas 
grandos ou poquonas fontos do ri- 

com effeito, a fechar 
toimosamonte 09 olhos Á luminosa 
.ovidencia dos factos não roconhecer 
uop-cogulamontada a emigração e] 

sed agonto o proprio Estudo, as 
roobitás pmblio: 
ro pRiú'fortona parti 

Toiebl fuerara com vemelhante pro- 
vidio 
ai Dprtoguozos da motropole, em- 

quant ds difivaldados proveniontes 
a gorgo não vioram obstar ao geu 

exodovwnnual do muitos milharos do 
individios para o Brasil, ombarca- 
vast fo mois das vezes, ao a 

iisjamontos condemnaveis, 
tos lsoninos e oom fraguendia 

Jusorios o som garantias] 
do copocio alguma -—a authontio: 
oravatura branca, em que os podoros| 
publicos affoctavam não reparar, A 

o corrento omigratoria, provo-| 
invullicioncia do trabalho 

romjliorador na motropolo o tambom 
polágonio aventureiro do nosso po 
vos yão decorto rogtabr 
do soltar a normalida« 

“Bpriu, porém, incompróhos 
—ni'nos cançaromos do o dizar— 
qué osso rostabolocimanto so produ- 
sisfóinas oircomstancias antorioros, 
roilbiiuando o Estado a votar a um 
dofântoavol dosamparo, a uma revol 
tanfa doouria, a um oriminoso dos 

prozo a sorto do miifaros do fami 
lias sobre a qual lho aumpria atten- 
tamento velar, 

Peor do quo os protos—dissomos. [Poor do quo om Africa, E sustonta- tuol-o, | facilmento o provamos, 
Para 8. Thomó está regulado, d'um 

modo insophismavel, a omigração do trabalhador indigons. O Estado dis ponsa-lhe toda a protecção official. O mesmo azonteos com o emigranto do 
las minas do Rand. Aoautellar-)ho a 
óxistencia, garantir-lhe o futuro, asso-| 
gurar-iho o regresso ao golo natal — 

is outras tantas preoconpações do 
istado affiemadas numa legislação 

[embora imcomplota ouja obser inoombo a om funcionalismo idonco| 
promover o róalisar. 
Guardudas as dovidas distancias, o [quo so tom foito que se assomolhis à tal relativamente aos motropolitanos 

quo ombarcam para o Brasil é busca 
do trabalho, om cata de fortuna? Como 
so cuida aqui o lá do obstar á Inefli-| 
joacia da sna resolução o do seu dos- locamento? Em quo consiste o auxilio 

alta o Estado para qa não| 
sulto estoril, quando não tambom 

[contraproduconto, o sou passo? Como 
o procura prendor É mão-patria O 
(que, uma vez longa d 
jamealhas dinheiro ou adqui 
na? Em que, n'uma palavrs 
mo a assistencia que, perto ou longe, lho proporciona 6 quass0s fructos| 
[que o thasouro 6 à communidado co-| 

não! . 
À “proclamação da Republica tal- 

quasi em branco so-. 

to alçapromoa (s ominonoias do 
odor, Soria uma falsa o repugnante 
lisonja dizer o contrario. Pois bem. 
Quo a paz, quo aasignalará transtor- 
mações mundiaos, om todos os carn- 
pos do pensamento o da aotividado, 
não nos surprebonda em conjunotaral 
logual, aportos, Prop: desde já. Entro os Igrandos o gravos problomas que te- nos. a solucionar, o dg emigração 6 

im dos primaoiaes, Com ell 
loga tumbom o da navogação para o 
Brasil, Estudemol. imoltaneamen-| to. para quo no momento opportano os factos “não contradigam às noss 
fundamentadas esperanças o a 
nova seja, na vordado, aquillo que de- 19 
eee e 

Tstado com o sontimovto colicotivo do 
Congresso o do povo portogues, 

À 18 de soismbro, o Governo, da 
prosidoncia do imosmo illustro ho- 
moi: publico, enviava aos jornaos a 
sogointo nota oflici 

minto da Tnglsterra procuram Jogted, ota a cavo, O ar prisldento do 
migiglstio, oxpronioimento para, lho ai. galftar da parto do Sir. Edvard Grey a Bonijlola entisfução do governo inyles| Peistixa, d” poltca atari que fem eita actual conjantnra, o governo pro: 
gidião polo e. dr, Bernatái£o Machado] Congratolando ae ao tm com) 2 Re paia força fito do 

a oral da opínião publica porta-| spola E pinião publica p 
str 
Traz somanas dopois, a 10 de ontu- 

brôjaIngiatorca onviava a Portugal 
um tbemorandum solicitando, oi 
nois da allianoa quo liga os dois 
vol, á partida do uma expedição mi 
tok! para França, dovondo seguir 

ro a3 forças do artilharia. No] 
do novembro, em nova ro- 

união -extraordinaria do Congresso, o 
xovárno apresonton a goguinto nois, 
sodigida do aocordo com o gabinete] 
der 

Do prinolpio da puosta Portugal aflitifou oxpontaneamonto quo estava proiépto, como allfudo da Gran-Brota 9 todo o concurso, O gover- 

convi 
to o governo portagaez a contribuir 
facto, consonate entro ambos so estipu lagse) vom a eua cooperação uilitar, , dois go 

a netos do iniereek 

ata modo, o Ta os 
untenção tanto 
do uma o de ontsa, 

dO do março do anno corrente 
os 

da Allomanha. Na exposição feita 
lo sr, ministro dos negocios oxtran- 
goiros figurava a nota da Ingiatorra pejjndo “a requisição dos navios al 
iomães surtos em portos portaguezos. Essa exposição é do theor seguinte: 
gado resultado serias difficuldades| oio “da. presonto escasger É p co dloviabios, dficoldados 

ação. 
Royg inioistro de 8, 
modo governo do 8, M, rerno do, Republica, om no) 

instar com o| 

importancia para o estado das [relações entro Portugal e a Inglater-| ra. Confindamonto osporamos quo a| nova nota ingloza, quo vao ser sor da soguada foira, será, como todas as| outras, honcosa para o nome glorioso| da nossa torra, k A? sossão do Congresso nasistirão| o sr. presidonto da Ropublioa e os| mbros do corpo diplomatico. 

T Moreira do Ô & Gt! 
Commissbos- Exportação Conservas alimenticas do sardinhas o ohicharros sm azolto o tomate 

Sardinhas em sal moura e prensadas Vinhos do Alto Douro 
Figos, Amendoas, Chocolates, etc. Exportadores para Africa, estrangeiro, 

e Brazil 
76, 2.º, Rua Po a End. tolographico: Tamareira-Lishoa TELEPHONE 15 

Tapetes de Arrayolos 
tomno 

tr e pita dt oco dt o er, fiat 
oo nad es 
logos Portagaeeos, a PESE a asp qu ão, a rã aan 

[nadoros o amado 

Festas associativas 
Academia Recreio A Ha úme hã, ás 21 horas, ttm Sarau, que prometto Iser magnífico, o bofio. 

A questão 

[concelho do Barreiro ostiveram hojo con- ferenciando com o sr. governador oívil 

Weites dois anmos do guorra são 
esbem og documentos conhecidos dé| 

sobra a falta do asanoar, Tambem sobre o noso assum pi isroncion com o chefe do districto 0 ar. [Jeronymo Mortins, socio da firma do mesmo nome, 

Moçambique. que “ag trabalhar para jaão 

logrou| de 

Uma exposição no proximo ou- 

Em novembro proximo: realísa-so no| 

À Somimisiso composta polos directo ros da «Terra Portuguaza» o por membros, da direoão da Associação de Arehcojo-| [gos Portaguezes tem recobido inumeras, [adesões Dara esto certamen, contando já [com a representação | de maitos coliceio-| 

das subsistencias 
Vina comissão do peguoãos commer- ciantes do Lisboa o 6 administrador do 

INTERESSES RZGIONAES 

À linha do Val do Vouga 
Reclamações dignas de serem 

attendidas 
r de =X Capilals-eTem à] Sr. dliros 

a, “o Qulras. imporianias servidas peia ma do Val Vimos Boje mais uma vez 59 e Mor dos povos OS ; es que, qua cstabrlecido o Sérviçã de despachos no apeadeiro de Tranés, hcibbata, mão» abandone si ponto assumo, visto que es. o sendo tamento prejudirados “o com rercio e a industria das sets foeguenias ue em roprssentação dos, Podeiea par Bicos peiiram o estabelecimento do ho ão Ferviço de despachos n'esos apender ro mpanhi está obigada À aeb E Campo le se Inzer justiça a este povos; que não podem estar é mens de doa “JD cngenheiro — consular dá 
0 sr. Fernando de Sousa, segunilo nos aifinnan, que] anto. fôr al cousa na compa- 

nhia do Valle dô Vouga, nada se fará ho apeadeiro de Travanica-Macinhata. Parece que alto proposito, "pois no 
imna Jinha de resguardo que a commis: de engenheiros que Vistoriou a Ir [nha obrigoa à companhia à callocar ali visto o apeadeiro ser considerado. comg de todo o serviço, é ossa linha fol levar, tada hn cerca de 3 mezes, «sem auclor. snção da fiscalisação do” governos Torna-se urgente que 0 sr. ministro! do trabalho penha cobro a tal abuso, [como preciso é que o. sr. Antonio Ma! a da Salva obrigue a Cormpenmi. não [só a collocar a fin im Enedialamente, como a estabelecer. 6 aee. viço de despachos, medida que dará isalistação às reci “dos povos. do| numerosas froguezias, Diversas oerrmis- sões tcem percarrido a imprensa e pro. ourado as instancios superiores pedin| [do o melhoramento “a que -nos ácaba- [mos de. reterir e ainda “fazendo ver q, necessidade que ha dos “comboios de Vale do Vouga terem li com os] correios npanhia Portugueza, en jAveiro, de, para Lisboa, O ge servirá, polo arenosos povos entro Mioho da ladeira. Oliveira de Azemeis é Alberga- Iria-a-Veihn, servindo do mesmo modo jos Industrises «te Iaclicinios do Valle de Cambra e o povosem Geral, "aquela 
O serviço do correio tambem muito lucrará cóm ns ligações em Aveiro, de, pama S. Jofo da Madeira, pois aciual- [mento O serviço do correio está peor 

rar Estarroja 'ou Ovar. Exnquanto justiça não (Or feita aos] povos que acabamos de cilar, os natu- Paes d'áquelia importante região, con. d Púgnar para corsofuir q] desejado melhoramento, . pensando em na proxima raunião do Congresso, pro- gurarem 49 representantes do geu eire.| Jo e districto para os auxilianem nas| das justas reclamações —De v. eic.—). revive Vania 
N PEQUENAS VOTICIAS 

Por pada so tor provsdo contra alles, Dojo mandados” em liberdado "os auínco Iragatoiros presos ha” dias sol a accusação do teçom arrojado uma bomba| opte, ui, gun cl quo retardo 

eu 
ode? para esta a ins, de ara “moro lua: fofenda: O cadavde fixomovido rara E 

Despeniando-se (ama janeila) 
Na enfermeria n.º8 do hospital do Dos- torro, den hojo entrada Izaura Mario da| Soncoição, moradora né ros do Arso, do Carvalho, 222, 2º, que astando 8 eston- 

coberçor À jauejia da eua rei 

rocor o hospital da 8, Jusé, ortio o ntudico de [serviço verificou que alia apresentava, fractara do cranoo, sondo o sea ostado considerado grave, 

a, de vorão de 1916 

Salão Dog 47 ss pes 1.º ás 21--2.ºás 22 314) 
O grande suocorso da actaalidado—A emi- niind L 

Stella Margarita 
Outro randlaço tuoesaso TÁ Ineigão cou 

(Carmen Vicente 
E senirmão JULIAN 

Estroia dos fesicjados aorobatas porta. 

OS HERMINIOS 
Bélos fimo — Magelfioo, programma 

Salão Foz pelo magnifico programmna o| poe ser o atito de Tubos Quoimelites| Bondições reana para ospostácaios 
Na epocha calmosa 

Não rosta davido que 5 um bello pro- gtacncno. Bons numeros, adinirave 
enthosiasimam. Honte do Carmen Vicbota 

eu genero Musa vo fáar carcoira do Carmo uma oxponi-/ “Toja ama nova ostreio, a dos acrobatas oguenes «Os Horrminiorm, quo vão a Bor tolioa ouros do forças todmbinadas. Não faltem hoje, 

Situação da praça 
CAMBIOS.—O mercado fochou ds so. eníbies cotações: 

x 
558] 
sal 
ist 
80 

L 1842 ips — 
[lábras. cervo 76 a820 
Agiodoouto. | 1º 46 SS 
BOLSA As inseripções oiiectnscam-. 

Assont, Comp. 

E a = “olvigações dBStado:T 019, 1905, 9675 e gen. E Exietoas: 1. serio, ti 5, com solo, E 
[e Quão SUS4O; Companhia Na- soul dos Onisbos do Fereo 1860 oro, conpa, EE: beria 2555; entes Otoni Lg rigações: Pretiato 600 94850 05 “Lã, 450, Companhia Nacioos 
(2, 688, Norio o Lavi 2º goes SSSO Caminhos” do Perto do Benguela, 46; 

Casa dos Espartilhos| 
gantos Mattos & CR. do Ouro, 133) 

do, gos ado, em feito em dbiigncia pa-jo 

ações de tados, 

Emayz de acoordo com a sup lrn 
[são da Cruzada das Mulheres Portu as, aquela, localidades São ca o saido, pres domingos 5h, ta Ch née» hd cinema, resciendo Br 
rara, à Cruzada. 

À raia guera 
Mo frente Inez 

Violentos combates em terra e| 
no ar 

PARIS, 5. (Communicação of 
[des 15 horas). — Na linha do Somme a 
noite decorrou calma. Entre o Avre| 
[o o Aisne os francezos disporsaram 
varias patrulhas allomãs o fizoram 
prisionoiros. 
Na margem direita do Mouso o ca- 

nhoneio foi violento no sector do 
Thiaumont-Fleury, ondo os allomãos,| 
[com furiosos contra-ataques, tent 
[ram éxpulsar os francozes do entrin- 
choiramento do Thiaumont, q* 
tes continuam mantendo firmey 
A lucta durou desde hontem ús 21 
horas até de manhã, soffrendo os allo-| 
mães À pag perdas, sendo Ni 
em todas as tontativas sem obterem a 
menor vântagem. 
O combate proseguia tambem ro- 

Inhido na aldeia-do Fleury sem alto- 
ração aprôciavol. 

Nos rostantos seotôrea da margem |[7 
direita bouvo lucta intormittento de) 
artilharia. 
Tm Pont-d-Mgaason os aliomães 8- 

[reram ataquos contra as posições 
franeszas da floresta do Saoq, 08 quaes| 
foram frustrados pelo fogo das nos- 

5 metralhadoras, 
Na linha francesa do Sommo as es- 

quadrilhas trancezas do osça doram 
17 combates, 

Dois apparelhos allemães, que fo- 
m gravomente atingidos, cabiram a 

suas linhas. 
io do Verdun foram tam- 

batidos dois aviões allomãos.— 
s) 
Um tele

gram
ma 

de Jorg
e 

V aos chefe
s 

dos alliados 
LONDRES, 5.0 rei Jorge en- 

viou o telegramma seguinte nos so-| 
beranos o chefes dos paizos allia- 
dos: nNo dia 3 de agosto à mei 
noite d'oste dia, segundo anniver- 
sario do começo da grande lucta, 
mk qual o meu paiz o os seus valen- 
les ulliados estão empenhados, de- 
pe transmilfir-vos a expressão da 

inha resolução inabalavel do pro- 
seguir a guerra até que os nossos 

forços combinados nos tenham 
conduzido ao fim para a obtenção 
do qual pegamos em armas jnntos. 

-| Estou convencido que de accordo 
comigo Vós cats resolvido à pro- 
coder de maneira que os sacrifícios 
tão nobremante feitos pelas nossas. 
valentes iropes não tenham sido fei- 
tos em vão e que us liberdados pe. 
los. quaas combatem esjam plena- 
meio obtidas o garantidas» (Ha. 
vas) 
O destino que os alle- 
mães dão aos civis 

inimigos 
LONDRES, 6.—Nas trinta o qua-| 

tro povoações tomadas pslos exorei. tos anglo-francozos. não foi anoontra- 
(do um unico habitante. Os allomães 
haviamenos levado. to; 
novos, para os trabalhos 
outros regiões ocoupadas e para fa 
brisas que estaboloooram,-(6,) 

À favor dos filhos dos mobili- 
sados 

Promovida, pela Associação Popular! je Beneticancia do Pes pm 5. Christovam o ga, Continua amanhã, no atrio)À poa dra dee? pd fe DE 5 E ama e Juma banda de musica o das $1 às 2 pola irouçe musioal Freilas, Gary) do ão faz, parte 0 profossor de guitar 
jual executará as Syos 

Para os feridos da guerra 
Os emprezarios do cinema da Paíete, srs. - Maximiano Ferrtira o Augusto 

Para os filhos dos soldados 
mortos 

01º sargento rotor 
tos, cabo Bastos do 8 do daneiro, 
jviou do Quelimane, é ordoá do 
[nisto das colonias, à importancia do 
40800, destinada ata filhos dos soldados 

ridguezes que morram em defesa du 
ria, 

Museu Raphael Bordallo Pi- 
nheiro 

Como dissómos, estará. âmanhã pa- 
tonte ao publico esto museu, no Cam- 

Grando, 882, revertendo 
las entradas dm favor da bsnom 

Sociedade da Cruz Vormelha. 
Na noticia a proposito do mus 

hontem dmos, 
sou fôra legado à cidado do Lishoa pe- 
o ar. Cras Magalhãos. Por um la 
typographico, aliás facil do corrigir, 
Ano Hgudo, Fica assim feita à rest” 

ficação, 

NOTAS DIVERSAS 
A aesigaatara presidencial reslison-e ias 17 horas o meia, no palacio de Es! cs: Coma de comame, o Foverso reosia spoi ob a presidência do obs do Es íado, —Regresss esta noito à Lisboa o sr. [ministro da marinha. —O sr. ministro das fianças estovo dn jrauto a tardo em canforoncia oom O seu [collega dos estrangeiros, Por vsso motivo 

er. presidente de 
fal a Fespecliva pasta gom os desroços paz ra a sesignatora presidancial Jovada psi nisteria, Or. Ea 
a qse Atos Pop St 

Junior, Victorino [Ce 
Artvio Túlbiro, Antonio dos San- 

ilip 
rie. Neal, Joaquim Ve 
Carlos Roltrão Seabra, 

rvalho, João Carrin. 
Eton Simões da Costa, José Augus- 
fo do Carmo, Mario” Ferreira Ca- 

as Castanheira Vian- 
a, José Caldas Barraho, Adolpho 

Lospoido, Eu Pires ' dos San. 

acer: 

ue les 
corto de 
professoras das escolas vein aocontuar que, onquanto ne cora onservaro o ee o do Só 

à aspirantes 
WE milicianos 

'Na proxima Sed m do exercito: 
62 aspirantesde infantaria, 31 
da administração militar, 27 

|" de artilharia de campauha, 
18 de engenharia e 9 de ca- 

vallaria. 
Concluiram o cijrso da Escoja 

Iapaloria de 
nh proxim 

SAO 

nos, Lopes 
Coreia, Jo: 

não Boavidi Ivorio Gomos, 
ctor Bi) 
tonio 
nholtz, 
Baplista F 

og Peros, Marto Dins Trigo, 
pe Alístão € 
lez “Caroço, 
Julio Cosa Ca 

bral, Pedro Al 

tos, Joaquim da 

res Baptista, Luckano Vaz Pereira, 
Mario Oliveira Cósto. João Basilig 
Rosa, Francisco Castro Cunha, Ma- 
ne] Rodriguas Dias Juniar, Fran- 
500 Souras Victor, Miguel Henrt. 

7 vaneisco Gonveia. 
Soaquim Baixado, Bazilio, Esovos, 
Luiz Padinha de astro, Maul Ca: 
Jtans Duarte, David Netto, Pedro 
Cervahtes, Mario Lopes do Camo, 

mio da Silva, Peti Saudo, To) 

da Silva, 

Clemente Rodriguês, Manso Pe; 
trello, Herculano Se 

Administração militar 

varo Bo! 
Moura, Alves Caetano, L 
sio d'Almeida, 
[mentel, Altrodo 
Cordeiro, Alíredo 

o 

Cardoso, Eamro de 
Rodriguos Capeda, 
Soeiro Cagvalho, Ferteira dos San- 
los, Aníonio Agostinho, Antonio 
Falcão do Campos, Antonio — dos 
Santos, Fernando de Oliveira, Fer. 
mandes Leitão, Sengio 5; 

Artilharia acampanha 
Sra; José da Sila Dias, Roy Sa. 

ragoça, Antonio Sântos Nunes, An. 
lonio Manuel Báptista, João delf; 
Araujo, José Vaz 

Leal, Henrique 
Antopio Vicente, 

“Villaça, João 
Anlofio Correja, Jay 

Barreiros, Manuel] Oliveira Mir 
da, Pedro Avelino) Joyce, Eduar Goncalves, José Lbpos dos S 

Pioneiros 
Srs.: Francisco | Pedroso, Lopes ft Fernandes, Henrique Forbes Besta, 

ui. redo O"Dori José de Jesus Pires, [Sou Affonso Lucas, Amaral € Albnquer: 
ue, Florêncio Cannas, À. Pires de Corvalho Junior, Seguro Perméra, 

o Bastos, »| Luiz Trancoso Leolio do Rego, 
Francisco Macedo Santos, José Ta. 

Julio do Mirands, Henrique 

rvalho 
Anselmo Ferreira 

vares Aragão, Artur Meirelies 
-[nior, Armando Estevam da Silva, Antônio Branco Cabral, 

Cavallaria 
Sra.: Mario Mendes, Jacinto de Moura, Oliveira Coelho, Rainito Pe- reira Nunes, Emílio “Augusto de! Carvalho, Romeu Ajux Duro, Jorg Augusto José do) da Silva Carvalho, 

Couto, Joaquim Fernandes, 

Industria que se procuia 
matas 

mos com esto titulo, ri 
ta do és. P. Marques El 
ta de ospaço o polo adeantado [quo nos fol entregue 46 Amanha podero. mos poblioar. 

Uma colsa entretanto pos 
te às dai Srmas que citámos, mus alada à outras, 

elo 
das Tsenlas Moveis): 

A sua rennião desta noite 
|Justas aspirações que os srs. ds, isces Atonso Costa-e Pedro Mar- 

tins devem attender 
Na Associação dos: Caixeiros do Lie. boa realisa-e6 esta noite uma reunido [do professores des Espolas fim estadar os meios “Gy clter seja dado o snbeidio do forias| de eonescuir que não vá por deantoo a 6 escudos nos voncimentos das 

fomininas. Con- 
Conservar o sãa ordenado 

POTÊNGAI rnstaiações complataa do tratamento Lota confortavol 
As thermas da Felgueira e: 

Indicações: No sheumatismo, nas afl 
paizes quentes, do figado, 

[syphilis, como auxiliar do tratam 

seus esforços o a vantagem do s 
thodo s do regímien imposto pela 
gue oreon as Bco! 

aos. milicianos 
de serão promovia 

Bi Ordem. 
2 de infantaria, ão militar, 27 dê 

18 de cm 

souro os pobres | 

prover de rovedio à situação entica dos 
nº 

tonio Cunha Santos, Horacio Antuc 
jongalvas, João Manuel 

Silpostro Rodrigues, 
Paulo Bandeira Coelho, Mario No: 

WOliveira, | Julio. Pereira de 
nlonio | Bandeira. Peixo. 

to, José Gonçalves, Joho Pinto da 
Alberto “Cape ita Manuel 

Frosão e Joagaim Rapioando Coilas doa de suas fas Velloso Salzado, o Mano de Maio Cora aum ilha orgo o genro o sr. dr, Riowrdo Jorgo, 
Stº, 

da como ningoom q o da obra or quo 

reduzir os vífeitos da cam 
fanatphadetiamo hoje mal 

ECHOS +90» 
& NOTICIAS 

Francizo 

todo o concelho de Cintra o 
noivos, portencontes, Bspelona!ieportane ão, gos do gor vjasto de fanaíic 
loxcelicncias de bondade e cariuhoro ato: to para co todos. Jelerimonos 4 er iva. Neves, Gus. ia da Cruz a Silva e Sosê Cones lavo Adolpho Gouveia, Alfredo de 

França Dorin Nobrega, José Anto- 
ava [oia do lavei, José Gomes dk Silva é Ab do syiapathico o bondoso Ludgero € Bira que to ro Íraão ioperintendo ca direcpã 08 A Capital cem toy d 

o Silva, tia da nolvo 
usa Guimarães 

Alipio Mendonça, . Barreio| 
Albino Alfredo Moz, Al- 
mio d'Almeida, Carlos de 

Dioni. 
ter “Cid, Loren 

Santos, Alberio sm Cunha Pi Na corbeille dos noivos viam-s6 as so. es, Reis [gui 
iros, José Adria. 

po Peguito Rebello, Atcacio Silva, 
Santos Marcello, Joaquim José Lei 
thó, Secundino Domínigues, Estaves) Gis prata; Diogo da Cunbs teirê de ervas aula, eetojo tonto Juarto Ku pro 18. Berodio Santos, a do ouro; oo Cowea da So o “6 pedrinho. do, noivo, am tes; Maria Luiza thom 

a vovo, uu agnol dom bri lhantes ao noivo; Ludgero Gomes da Bi noiva, brinca vom bri es; João, Mnasel a, Fr a bom para reieatos, Joto Pedro da Bijvei. 
ra Gomee, estojo para toliotto em prata; cho, clgarceita um ranoleco Canuto teire, Herculano 

Queimado, Luiz Atuiar) Arthur da 
Silva, José da Molja Junior, Gusta- 
$º Cabral, Adolpho BurnayNendos 

freira do Passos, 
ano Dantas, 
Tavora, Car: 

crystal o prata; omprega: Prata; emprega, 

o Silvoira Gomes, serviço de cha do 
[yão; Rodrigo Gomes da Eilva 0 espota 
[duas palmatcrias om prata 
[Rosario Nuner, dam ars 
[Bercardino Guices da Silva Jaior, ui 

Manuel. Tacerda 
Costa, Munucl 

anta, um toilette 7) aa es, um toilette om prata 

om org talo um preto do Sovres; Joaquim de| 
la costura cora moles; 

Conceição Gowes da Silva, 
la “com Cantão do prata; 
icento, caneta o faca di 

para pó do arcos om 
uma oolhor para 

Bersardino Moscatel, garra(a do 
para toilotta e serviço da toi 
oio José Subtal, fgravata com altineto do] 
Joaro; Maria Bemvis 
[Thomaz, tma palmatoria do prata; dal 
inão do noivo, ertojo de toilol 
[raga; db avó do noivo 
[cordio de oiro (gsil 
[nardigo da Silva, a 
duas alucfadus” bordad 

ar camisas du noite; Ireuo Celos 
Jomes, um curpoto do eeda; e do 
o noivo aos Boivos, rica mubiila do 

Passou po dia 2 do gorreute o 
cario natalício de 5, 
—O er. dr. Lauro Moller, ministro dos [py 

igeiros do Brazi 
sado em Treocê Lia 5 
lazondo uma cura de ropunso, —Chegoa a Marselha, do regresso do| 
[Eespto, o duque de Wostnfuster, 

“Assistonoja'elaganto à matince de hon- 
(toi: Baronesa de Paços de Sousa, D. Pá 

Tavares Lobo da Siivei 
Maria Gebriaila Goulart, sal: 

filha D. Amelia, D. Margs: 
Bra; 

galhães Doningões, 
moiseiles Fornandes Braga € 

ols que 

ccição Trago, da Cras e do son marido o er. Alberto Porcir da Cras, servindo padrinhos do noophito, emo do anseio 1 
fria Teabel Breesa 

ld=, ontras com tguses obrigações E PE rs das Es 

o 81916 etnia 

ULTIMAS 
Vin ser promovidos 

[ 

TICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA ((inms- 
|Beira Alta) a mais pittoresca e admiavel estação de cura em 

m as veconmendadas pelo saudô 
so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na sua nume- 

ica 
õ09 do polle, art mo, nas duens do estonngo, do intostino, bronchitos, na merenri 

Cascaos tevo a eua adolivrances m do Fuxo masor D. Virginia Vioira do Meito de renhas, esposa do ar. Jomé Talio de los e Silva, Mãe o filho encons trago bom, 
PARTIDAS P CheGADAS ad Et tam para Hepioho ar Baronesa S. Geraldo, filha n obrinho, 

ra a Granja o sr, dr; Anto- 2, Granja o er dr; Anto 
raw a Lisboa os gra, Predenico. 

lo Magalhães, Partiram po 

* D. Iuabel Ramos! 
Ea ogressa bravamente du od Bertha de Ortigão RaowiPk! & om Cintra à sra condessa da Guarda, 

Ver noficiario 

diverso 

na terceira e 

quarta paginas 
Presidencia da Republica 

Esteve hoje no paço de Bol sonferenciando com o ar. prosidans de ia Nepuibtca, 0.66: dr. Bro Cao macho, que já alt estivera antes hontem, 
À cura das 

Poenças de pelle 
PELO DERMOGENOL aria Loiza 'Miomaz, ta uva, POr parto do noivo seu. PHARMACIA QU) 

Rua Anáraie, 36 

“EXPOSIÇÃO DE AQUARELLAS 

URNA DRE EA 
Na pr 

ox postas. 
o, 
vouas aguarollas arigi 
[do Sovua, expressamente foitas para illustrarom o volumo do Sonetos ds 
Julio Dantas, que a 
lançou no moreado é que tom tido ura. ozito axteaordis 

READ 
Com conhecimontos péatls e franco, algnasa prades do pretondo colloca ão em qual 
Da referencias. Dirigtr ne á Tabacaria Eloganto, R, de Ouro. 

Liquidando uma ve- 

xima soganda foira sorko 
livraria J. Rodrignos 

lu rua do Ouro, us vinto priino- 
os de Alborto 

ogma Hyraria 

jar 
dor parte, 

lha rixa 
Homem com o cranco fracturado 

(aver, ue 14 ane fot ses pat Penicli o nocheiro foto de Somsa, de 3 annos, fino de Joaquin de Sousa € eira Maria, einpregundo-se na co do Jost Maria d'Úliveira, onde estava como cocheiro Jesd Frantis” ndido, Duranto algum tempo vives 
as ram" na melhor barmonia, mes bn rg! [pos tangaranrsa ecodo 0 Sousa des jo + indo empregar-se para. crsa de Thomaz do Nacclinento, O Sousa foi hontom encarregado do evo ema, gera coum peixe a Penha. ia volta, e do passar n'um gitio col gldo pelo nome de Nogsg Senhora, dg dear embontados, O, Jogá Francisco Candido a ur seu Jemão nome Joaquim Candido, de cada um lados da estrada. Os dois subiram-iha o, camono, e apetrejaramno de al mareira quo 0 Sousa cal Accudindo varias Tisboa dando hoj Cemfeado oca de Jog Gar rasta a ao) neo, de ambos 08 tados. Derois df era ação do tevparo Angreseok” a ento mária em Estado Benco salistatoio, 

A Prestamista 

5, foi removido 

PE 
Baptista & C.* 

Binheiro sobre penhores 
Juro desde [0/0 

Rua do Jardim do Rogeior, 18,12 

Internado allemão que segue 

pa ea 
e foi aguardado no Caes do 
adjunto da policia Jo Porto de Jj 
que O nosipanhou. su bro, vento cl e depois à cs fino de derso do Raio, a so Hori 

[socio da firma alemá Marous & ng. 
se alemão fora com outros 

[do para 5. Miguel, mos tomo 
completou os 45 unhos do cdade 
[reu para seguir para | 
deferido o seu pedido. Seguiu no rapido do Madetd, 

a, 

DONSA DE BBAA 
À. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transacções em fandos pablicos, 

tando tais ota 
Rua Augusta, 24 

Teologia 579-— End. tel. Corrotosivo 



=4 A CAPITAL I =. 
OCOLATE, CACAUS, BOMBONS, ROPS, AMENDOAS E CAFES 

MEDALHA DE HONRA E IR T dE «> [MEDALHA DE OURO : 

Exposição Panemda-Pacifico a EL SR Sociedade de Geographia de Lisboa 
mais importante fabrica do genero em Portugal 

dino PORT EDUCAÇÃO PRSIÇA apa 

“em 

o 

mana quo entra os) 
da »teâniso, do «jt- 
ai a los de Careavel. 

QUARTO precisa-s; 
com urgencia, proxi: 

os, Tvem estado muito anicmados. Par só rocusara vender carvioaquomo MO dO regimento dê inscripção O torneio ja solicitava, vondendo-o apenas a detormi- N os SP ' creio à Curebvalio senha no dia 10 ipa o que Cnh letão does: cavallaria 4. Carta, a 
fanco-lh || gra Gyrmnastica em 8. João do Estoril |ponroarvoacia va puro Soh A Graça di jOBta redacção a Ei 'GL, 

Começou bontei no salão dos Banhos qui” sendo Bass, juizo e porto ar iber. ató ás 11 da manhã: Cartaz de ámanhã Lor nºA Capital, : quanto são modestos e despídcs dojda Poça, a cineso do professor Arthur | antonio” Lopes da ergadi do Capo ia vaidades, * MES No emtanto dislhe-hoi quo a noti- sia não ostá complota, porqu o pro. fesogr Caro, nos «matohe» quo realiza 

[Santos com grande bumero do creanças, 
dos dois caxom. 
Às sonhoras dae 

tos gyianaetas com as ánas toilattos claras, 
dão grando animação a esta claeso a qual) 

Novo. O juizamento r 
una segunda feira. 

| —Por preco Alberto Nunes Barra, mo. 
adorno largo das Olarias, 00, 9º, a podi- 

se no proxir Investigações secraias: 
Vigilancia de possoas, ct; Pófiia ticutêr. Agoncia Iovostitadora Ena ret 96, se Lisbon. 

na proxima socção do «Sports o Eiucação Physica», sén: 
cionass artigos sobro «recorda» 

Os alemães no Somme 
fajnilias dos pequeni.| REPUBLICA — At 2145— 

da E As ultimas operações no iheatro estabelecidos. no eatrangeiro,Jom Paris só joga ao quadro, amquanto| else mars Rasduntado vosião cal Sead eiarieo, Ogsftisos, rúsidento né ras R adrENtDa — Ab Bib As À loocidental permitiram Eid somo a ne o quo So poe: no Saloa Vi loptiuos romuitados tirados. pejos cena do ortént” o is buciado a usa SIMÕES FERREIRA ENA 020,0 0:2250-Mará À [que os allamães oppõm is tropas fran- 'gncux foi om jogo livre, oxistinc larmnos. jo, 50 cscndos, na compra de Um 0E'| sDjrector do Diapenterio da ai ÍStaRaIE 
Up do-anglo-belgas 122 divisões, repre- Fiança Vas Preparar OS SEUS Bim uma diflrença tão grando que sol gyrnasio Club Portuquoz ão o tros medalhas do latão quo dizia s0-|ouo Inbersulssoe Praca dadpitstamolo, APO sentando a grando máioria dos seus] polo comparar à quo ha entro a noi o'do Posto da À o o dia, LLO-A's 20,90 62290- 

evita) soldados (Assembleia geral). -E/ hoje; pelas 21] foxorcitos. E pe pe eapçeno na er | Por ostas linhas confessa-sa agrade gue se Foglisa à assombica . [Doenças dos pumõss o do angra asado, depois da gampa» varias informaçõos sobre ae [5/4 pot? Hnbes confessa. [rogo Gai, pera appedração dá conter n rh eo a de RR ee rulumido optos naciondes do aetucl ua, Leuio Polos, atmitador do pro o do Enc seen“ cardio-vasoutar — o sou adversario oriental fóta de com di, quo tem calado domo! ; qui Venda à Terrenos | civicá Gerat "o 1 1 collocaram-s6 na +] os na publicação, por ligoi- é 5 1 'elenhone iria lircos & Musichalls pus seiseacm aeee dofneira eo To, jntomimodo o dando do Noticias enda de terrenos P. do Adecco SE BODAS ag E as para as linhas occidentasr. portivo, Ea NA AMADORA Quando, em junho ultimo, os rus- 
sos ronovaram a offonsiva, os alle- 
mães apenas puderam enviar quatro 

isõos da frento occidontal em au 
xilio dos austriaco: 

Assim, a acção simultanea dos al- 
liados impede o inimigo de transpor- 
tar tropas d'uma freuto para outra, 

EnTOS. 
indo Terráse, Cinema Con 

iympia, «malindeso diarias e essões 4 noite; Suciedado Promotora 
insirucção, em Alcantara, sessões ds| 

apiinlas-feiras. sabbados e dómingos. ANIMATOGRAPHOS E VARIEDADI Salão Foz, Chantceler, Império e Poly 

À fita do Penetra 

Rotas do dia, 
O Sporting Club de Portugal vi- 

sita a Amadora 
Vas réalisar-so: mais uma festa do confratornisação inter-cinbs na Ama- dora. Está marcada para ámanhã. Mo. tivaa a visita do Sporting Club de 

fa nie dent ein | Esp apoia jure os tenso nd da de Sans jo epa ido aa tas ao e dução do, pia esta A Ati se efEmasõe odiar, ma amido, ETR 

Entre nós E Mercantil 
Lisa 

No dia 12 áiesto mez o Atheneu Com- 
mercial de Lisboa vao prestar howena-| 
jg9a 6 nm dos nossos melhores athiatas, 

o posos o lucia, 

Companhias Roi- 
sotã inatitoida uma 
nnalmente, por equi- 

pes de Inta, entro os associados. 

Chaby, incarnando o Penotra, cc: 
plioador “do fitas cinomatographicas 
no todas as noitos divorto duranto 

dos minutos os espectadores do 1930», 
no thoatro Apollo; xovoloa hontem ao| 

Ao mesmo tempo, 0 desgasto dos, 
offostivos allomãos 6 grave. Entro os 
altimos — prisioneiros encontrem-so 
muitos homens declarados anterior- 
mosto inutois, ompregados do fabri 

Portugal com o sea grupo do tennis. fas jquo sustantarão tia sério do <mátobes» amistosos com os lanniatas) doa Recreios Desportivos, a prestimo. sa colloctividade quo constituo o 19co de intensa. propaganda dos progressos, 

ar 
jao mestre quanta admiração sentom pelo, 

Os treinos para esta prova teôm estado| 
dos. É porque todos deseja coope: 
Posta josta homenagem para mbstrar| 

sea valor phisico é soientifco, é quo os | 
tec vísto embaraç: 

Festas associativas 
ACADEMIA RECREATIVA DE 1/5 04 Promovida pela! Commtissão admi: strativa, Da SraDa, PScha emo Reggalo o ontrega do 

las faz o Ele-. 
elicidado o 
Electricidade 

inisadores 
dos na constiuicão das, «equipes em ga Cruz Vermeibas (e a” comédia «O 16 são encorporados Iuctadorea “ogfbhenisiadors. seguindo-se baile. 

lha e quo a de1915 está nos depositos 
da rectaguarda para cobrir as baixas 
quando iôr nocessario, y 
O corrospondento do «Daily Ne-| 

wa Rotterdam cominunicou ao| 
|sou jorual o seguinte: É 

«Sob o ponto de vista da resisten- 
a batalha, do  Sommo attingia a| 

sua phaso critica e ba motivo para 

Excoteiros do Portugal-—Grupo n.º 29 
Teom continnado, 

grande alegria eitamento, ss aulas 
do cagrima, signalagom, soccortos a feri- 

fosm-so notado que 
” bastantes propostas, 

mystorio do antoétisimo côr dá, rosa» c 
tovo um oxito só compáravel ao dos 
episodios anteriores, As grandes casas 
productoras. do «films»- políciaes con. 
iossam a inforioridade do sou engenho 
comparado ao quo so manifesta nas 
sucessivas póripecias da «fita» do 
Apollo, 
O proximo opisodio, quo se estroará| na proxima somana intitula-so «O hy- 

: ) iços auxiliares, te. ; Tatão rostos à ternas ca qo tia o primei vs o] eo gorros aula at, ão aba o SEMSE colhe: 6 erpronimado va — peuhores ao aim coa dnelação mn E ota, arenito episodio da aventuras Reoolisados os ematchs», ia . ea da Jungndire; o provo à Caianoat” do Dona “oreina Iatitaanecco class do 1917 está na front do Data um masa OS cmichas, eetaa-o ir Champagne de Lamego ão 6 catdoiras Ingleses ds Babcoel: 8º Wi caracter intimo, no pávilhão do campo, ão «foot-ball» dos mesmos Reeroios, Ro qual aêsistom os tenistas dos dois elubs, as respestivas direeçõos o alguns inti” mos. 
À festa vao ter, seguramente, o ca. [sctor do abacInta sincoridado bei cortamonte,- decorrer com alegeia. E! ano, com a Amadora, todos os clube| manteom as mais leats o mais excol- 

66x, à prior as quo JA it entuiçdo ee maroo “ltmo, chia ni teses do 16 peso or canta da teinlo romena Pesto nBataial ter si4b cequisiada peão 
[Governo Ingita. sá Sosa cuida doyom trabalha por il ragom articial por rs da voNtiaspras forem eacofimendados cre juta deci A, Jato é antes da guapes, À voa Hs foro da oigio EI Eaboplnttmento nocomarto quo des 

São avisados todos os mutuarios 
ão que o resgato é ontrega dos diver-| 
sos penhores-por ellos constituidos se] 
faz, na sédo do Banco (rua Nova da 
Amparo, 17, 1.º) a partir do dia 7 do 
corrente até ao dia 3 do proximo moz 
de setembro, das 11 ás 1ô, horas, me- 
diante a entrega da cautela, capital 6| 

CAVES DA BAPOZEIRA 
Reservas de finissimas qualidades 
Atvenda em toilas às confeitarias e 

mercearias 
DEPOSITARIO EM LISBOA 

Arthur Benarús 
Hojo, sabbado, deverá estar o grapo| todo “reunido ds 23 horas, no lodst de se a á credo ventiladores fonccionca, pois, de chnteA “opotomo aviador». crêr que, a não sor quo, om poucosilentes relações de lagem. E] concentração do todos os grapos com juros vencidos ató á data da sentença | Ventiladores f 1 f és caiê dias venham reforços da ifentoorion-lcom a Amadora, com 09 irrequioto|Uádo um LbOS GU O o pp O E NT cur rrai|Soclaratoria da falloncia (6 de agosto [sorsabat pego, isto à 140 hagorda Noficias tl, não poderão augmentar o mari |Recrojos Desportivos, dirigidos por) AO aapçodo " Parúrio P é Poço do Sorralem. 4. 8 (de 1914). res. Z º Antônio Entre nós 

Entrou em ensatos no Apollo o qua- dro novo da revista «1916, Intitula-so +O bazar dos disparates» o o seonario 
do completa novidado é do sconogra- nho, Lia Salvador. O guoda roupa, 

'mo do forças que so oppoem agora és 
nossas tropas, k 

«Justamente, pouco antes da terri-| 
vel carnificina quo foi para os alle- 
mães a contra-ofensiva, pdo com- 
monicar a enviatura do mais do tro- 

Correia, to. dos gostara do confrateraisar. 

Os «sports» athicticos do Sport -- Lisboa e Bemfica 
Iniciam-so amanhã, no campo de 

PUBLICAÇÕES NELERDAS 
N 

no as Compinhico, 
«dômaroles, di | 
necessaria anotos 
dos relecidas.vona. ai rotidos po póre: | 

Finelmento, seguindo a indicaçães: s. Bxe o Sr Miniitco da, Bei 
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Yerroira codeu na proxima opoca, a| S ndo de um rogi né coord rn 1 propio Pod E ie alto patrocinio junto it dis pró Nacional Li ndo age odiado ls, a ea “A Onpltats Lisboa, 6 do agosto do 1010. Jau apenas da Bite o outro A empresa caploralora do Thgs.|ris para onchns os vasos qu as tor. dog exercicio É Ja aÉÃe rea do Santo Martha 4 Pal, Vendo nos fecrcis Desportivos às] O administrador da falencia | dj es à Abi o la fio joden 2a opotha de inverno sorájriveis baixas deixaram, mas não fil joio Bs soetoforasio do, ceponts são Condo Hodondo, continua aberiaa Amadora TO MOTOS O] Aioro deSoca Lina |uadoro shogeram “camoço hos s Motia, Nasvimonto Limitada. 1 do) POSSiVel observar grandes movimen- al elicos que o Sport Lisboa o Bem [inectinção ds cecotsiros nos vagas a a aaa fasuação. —Vicanto  Amnoso está teabalhando hos do tropas. E o 1) OBINA A MULHER dE contratos cbeiga Sitio Poa do cestumossegionos da) «Os qmicos do quo ha noticia no) glam cigons qolics co mossintoa a oo paidh senetocio sopreso a : E a ns ol tolo Sara go E j ultimos dias não procediam da Allo-|Portugal, como Cabeça Ramos, que) dº PropaRaM como já tinham eido coudemnadas FEts sor open nabo manha, mas aponas representava conacéni hor o erconin ic aii Desportos do Bemfca, ço SE DOMINA O HOMEM lo sim plosmonte mudanças. trânsforen- 
oias ao longo da mesma fronto ocei- 
dental. 
| «Aproveitow'so um grando numero 
do canhõos para reduzir a esmagado-| 
ra superioridade da artilharia inglo- 
na. 
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Armazem 

terreno vedado 

escudos 

Seguros sobre a vida humána 
o contra aoidentos no trabalho, incondios warias. 

805188 
| escudos 

aritimas 

ORTI VIA VET ES 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

DYNAMITES “Diversas, caixa de 35 Kilos, 
CAE, otizas do 100 
RASTILHO! 

—Lima Mayor & O rua da Pra, 50. Pole 046 Rodtiguta lioto 6 Pinhô, tua do Ala ea 

imendas do 
4 Es 

AGENTES | No 
a 

Tão effioazes como as me ho- 
res aguas mineraes bebidas 

na origem 
Baata dissolver n'uam litro de agua 

ut pacote do Lithinés do dr, Guetla 
obtor justantanoamonto uma 

principals 
mento coui vinho, ao qua! dá um 
aabor agradabilisaitho, 

Lithinés do dr. Gustin 

Rins, Bexiga, figado, Estoma- 
go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 litros de agua mi- 
neral por 500 rêis 

At vonda om todos us phars 
o nos daporitos gorses: Lisbs 

ati 15 m 19. Borba: Jau 
Cutlarias, 

Credito 
Companhia 

Predial Por é 
Né para Lisboa, é 1 hora. Telephone EG? (Central Precisa-se alugar á| 

beira do Tejo com uma, 
(superficie de 2.000 me- 
tros quadrados. Carta, 

tuguea 

AZULEJOS & 

Por 
MUNDIAL 
rio o seguro de 

à MERIEDIA E. 

SEDE EMLISBOA 
95, Rua Garrett, 

Tel: 4084 
Telegrapho. MUNDIAL 

ia--Seguro- de mobiliario 
por cada 100800 de valor, ústo é pelo que se pagava só. pelo risco de fogo A 

ra. ntwuna 36 apolice os riscos de INCENDIO e ROUBO, E' tão necessae 
JO UBO como o do FOGO, 

OMPANHIA DE SEGUROS 
Capital: 500.000$000 

Reserva em 1915: 102,007847,1 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Pinto da Fonseca & Irmão 
Praça da Liberdade, 138 

á Agencia d'annuúncios, 
Bna Aurea, 30, €. 5. 

58, Bua d' Assumpção 
Concurso para admissão de um 
Por tor vagado o logar do avaliador da Caixa Economica desto Monto pio, abro- 

16 concurso, pel 
para o preonchis 

Mannol Wrancisco. 
“Todas as possoas 

direito a im poga: 
avaliador 

ata dias, 
io d'aquello cargo. 
Os osciarooimentos 

Uompanhia destro 
contar 
tandid: Lisboa, 29 do jalh 

- Pela Compa 
o 

Limitada 

do praso de 5. 

o do 1946, 
V. Governador 

SLBINA 
À marca 

para o cabelo. 
eleirêira 

Rua do Norte, 

5 19804 

q 

Sociedade Enonyma de Respon- 

fenceram por dispolição testamentaria do] 
ulgarem com te averbamento do poção Rd pertata o governados da 

Gato da, publicação  d'esto nuecio, sob pana 44 não serem dopois. 

(áss) Julio Faria Machado Vi 

A melhor tintura instantanea 

franceza, para o cabelo ou barba. E' à 
unica gue não suja a roupa nem a pele, 

ficando o cabelo macio e formoso. Pré 
melhores finfuras 

Vende-se na Sai 

As 

gm 

A AGUA 

CADAS SANTAS” 
De CARVALHELHOS 

Eómada fo refolções o tri delas, Ilmpa o tim, fl 

«Altamento diavetica- Tntalivel cm todas aa docnços da mello 
PEGO O IATRO Drecnirevo 

oepentano cena Dxtoumnos no Bona MARIO DE LIMA NETTO | DOADO, CANVALHO INRAGK Bb dd dn o eia e do Ms 7 
a o ed mano ca tado, e a cep Acção pa 

DEPOSITARIO GERAL DEPOSITARE OSNO PORTO 

Mario de Lima Netto Dourado, Carvalho & Irmãos 
E. de S, Julião, 12, 1º P.da Liberdade, 188 

Telephone 246 Central Telephone 1941 

Tambemse venda a copo garrafas 6 garrafãos, nas hoas asas d'aguas 
pharmacias e restaurantas. 

u ms von xi e 

vinte a premia deportação foi l-/nez nomendo para aquello district, 
a quem revoltou b quo alí encon. 

para o cul; os mouha-flevados pelo caminho que já lraviam estavam já ha anuitas e: 
dito concentmdos nas proximida. porcorvido, para £e juntatem aos lesse caminho para à 
dha foram ocupar o sou logar « O]seus concidadãos mos descrlos da 
nome de Zeilun foi mus 

foram vistos por 
Tapho O sou cxodo. 

Em professor suixso d'uma cida- 
e do Cilícia viu pas. 

Silos uns após outros, em grupos. 
Tam cm condições niseraveis—os. 
“farrapido o fanintos, porque não| 

roparar áli-| 
mênto e veluntio, o exirustos pela 
eua, descida das montanhas q pé. 

“Vlhós & veltias cohiam peto comi. 

de da pl 

tinham tido tempo do 

nho; lavia croancas quast núas 
tréniondo do frio, 
“iamos armstando, a popula 
miisulinana or apalhica o não É 
tentativa alguma para minorar 
«ia tório e os armenios locaes eram. 
Amfiodidas do o fazerem peta mal. 
dade das ancloridudas. 

Da planicio do Cilicia foram man. 
aádos pelo cominho do forro do Ba- 

nd pora outra dirceção, Mota f 
to, aftavossando o Taurus, 
Stltania, no cantro do grando de-Jnas que reftectiam o calor de cida 
sério “central salgado au Analolia, | recanto. 

Chegarant ahi ao desimparo,| Os exilados estavam anortos de 
nóm, dimento, nom sbrigo, o nú 
lafido homens valido: 

jo para 
Suleimantu. Os exilados do Zeitun 

nuita gente du- 

os gendarmes 

'elles foram mandados para o nor 
para. 

uma loculidudo desolada chamada 

trou, e finalmenté foram de novo 

eram apen sudeste. 
Esses outros exilados, que dis. 

de “principio havitm sido mandas 
(dos em direcção sudeste, - começa 
ram a passar poi Aleppo a 19 do 
abril o foram d'ahi enviados pura 
Der-el-Zor, capital duma provin. 
cia no baixo curso do Euphraios, 
a seis dias de jornada do Aleppo. 
“Base ultimo o mai 

io da jorrada d 
Cripto, num diario d'um missionti 
rio ailomão, Sehivester 
que; na primaverq de 1915, 
sava essa estradal em di 

A doportaç 

e 
ão 
a | 
a 

outros. Uma 
que estava n 
dos, lhada e estavam ex 

artustandose — Daldadamento 
tos 00 sul ou 

em 
procura duma pouca da sombra 
para 05 abrigar do intolenavel ca. 
tor. Entre Der-eliZor e Aleppo on- 
contruu um comboio depois d'ou 
tro em marcha. À estrada-ou tu 
los à vereda-—cotria atravez dum 
planalto pedregoso, cheio de ravi- 

do 

sedo e 0 Euphr 
Kilometros 

cia, ditas 

O principal 5 

a vanguarda 
procissão que isffluiu a Der-el-Zor 
do norte o do noroeste durante 
mezes seguintas do anno de 19] 

do Zeitun foi segu 
du pela das cidudes e aldeias dos 
montanhas que 9 cereavam, 

as os melhodas adopta-| 
iam, dos postos. 

provincias do norte 
e do nordeste. 

Nus citadas elevações 
christãos o musulmanos viviam em 
relações amigaveis « as orde 
das “pelas unctoridades 
uai egual consternação a uns € 

senhor 

igento  protestanto an 
to à sua ausencia, 
dades mantinham somuro a 

ma d'oss 
rove como wm chefe dos 
quo eeatumava ir á cid quando em quando pari fazor 

pras, se irritou quando ouviu G:zer 
que 9 seu anclhor amigo aranenio iu 
ser deportado e declarou que nunca 

is voltaria « um logar onde tal 
illania era coromotlidn. 

cordole musuLoano| 
aa cidade tomou à seu cargo oliar 3 

propriedade e pelos i 

|comiaunidade musulris 
tantes de java viver com os sera c 

s|s0 do Ceaie em lvd 
imperio ollon 

som 

nome, que 
provincia e fica perto | 
oriental do grande lago 
mesmo nar, está cly 
dações qa historia « 

 da-icidadels d 
câtsaram| 

rochedos, «q 
mente da 

cleia do inscripores 
dos reis Lrar 
nara ahi 

o 
(Marati 
de 

“ combater: 
moricanta, | 

nei do pi e ar 
(e tuuralhas 
|curos da cidadelia, e 
dade smuralhadas fica 1 
rochedo, 

leresses 
reento 

as (za porque 
», onde christãos 

am p progra 

P yor.xur TISIONIA DA GRANDE GUERAA vu 

aquellos que ali chegavam 
davam à morrer, Os h 
Zeitun que 0 missionario allemi 

que dase. 

in da 

praia Lerior do 
recon - 

aa A sua 
e so et. 
húcie, está 
niformes 
que rei- 

e fá a lin- 
com ts 

pa- 

ia para prover à Esquerda, est ção do que à deporlação era ape. nos, armenias, turvos e 
as das fm te para lhes m uás lemporaria o quo os exilados zem os seus negocios: 1 

hubmbros no ex Um ancião aj xollariam. corr-s do-eeculo decirmo 1 
nhicm direito a um sb; vazia que tona Os habitantes mustlmanos dedo 9 siilão Mabmnd castijá verno, mas este não só lhes não [o ineio do en de cias aldeias vizinhas dosafiaran/kurdos o Abdul-Hasráll não ha- dava casa como lhes nãu duva ali-[imcus da coutitivá do rev. Sclwes- vs gendarmes e não quizecem dei. [via ainda desfeito a obra do sei mento, mem veslmatio, o aindalter Mohrins, coreu a eucheta de oguir Os seus visinhos urme- antecessor, a cidado 
protúbia que qualquer, auxilio lresjegua tepida e dpscorada o voltou ica, só cedendo à força depois de para leste, na planicio- 
disse enviado pola comunidade [cam os olhos inarjados de lagrimas os lêrem defendido durante tres ma-| Novas Duirres do ano 

rincit de Konia, armênia da 7 
Exinustos coa estuvam e brans.] 

Serides com tal rudeza dus engs/dr. Rohrback pára colonizar as 
amoblanhas  Lmperadas para wm| proximidades do [ciminho de ferro 
clima a que não estavam habituados |de Bagdad, 
e tloentio, m às durias cada |! ' Cilíciana, os fanaticos do 
dia. Sultania era officiulinent União o Mais larde, a sua tuação (oi um 
Yoitco melhorada devido fs recla-| 
matõos fitas por um offirial alba. 

ju agradecer o presente. 
“Tal era o fmodb como 

Turcos exceutav 
Jovens 

m o projecto do 

minada «colonia fagricolas, mus pa 
renlidado tanto Sultania como, Der 
elZor eram vistos comitorios, onda 

1 
rórso lh 

ves. Nieséos dstrictos montanho 
sos o decreto do governo foi consi-! 
ilerado como mn iriexplicavel acto | 
de máldaile, como um 1m 

idade. 
-Nas- grandes cidades da: planicie 

ião o rogrtsso que estavam far 
sendo pressão sobre 
se inicmar a carnificina 

w varie vespeitave? da 

tarcos, alguns grmeni 
d'gndas 45 rracionalida 
vara, «o long 

ca 
dispersos de casas so 

Comitólo cheios do arvores. Eral 

das grafdos 
das que sahiam da cidállo, grupos 

evantaram 
om espaçaos jardins, bem 

iu alguns 
dera e 

regados 
a 

Jardime—Aikesdan 
rãos lhe clsamavara—e ke gosemo pira 

Mara à op-jnhãs os negociantes 
arme- 

ais ma- 
o arme 

nãos de Van sabiam, à favalio ou. 

NOVA COMPANHIA NACIONAL DE HOJGER 
Sociadado anonyima do responsabilidado Imitadi 

abricas vapor de mos 
chas biscoitos 

da trigo, doscasquo do seros, massas ali Tisboa, Coimbra, Kabragas, Sacavom Por 
o, caixas ou sacoos—Fa. BR 

ríina, fina 
tux 

2,25 034 qual o bolachas ospociaos 
para exportação-- Cerones o legumes 

Preços sem competencia 
Tolegrapho: FARINHAS--Telephones: Administração 4224; Expediente 4222; 

Thesouraria 4223 
Codigos A. B.C, 4.º e 5.º edições e Ribeiro , 

ORIPTORIO 
ISBOA o Tabaco, 82 — Li 

Fabrico imunda! c6 nos Grandes Armazens da Calçado, 1% da Palma, 
280, a 290.8, do Bomformoso, 4 & 18 (om fronto do Golisca do Lia: 
den) Botas pura homem à 3810! Sapatos para acuhora a 18400 
Um colossal soriimento em fodos os generos 

para homem senhora e creança 
Telephone; Ho te 149-— 3, 8. Gandeias 

ada do dr. Queiroz 
Experimentada ba mais de 40 annos, para curar 

empigens o outras oenças de pelle 
Vende-se nas Prinolpaos Phargacias, — Doposita Geral: 
Pharmacia ROSA & VIEGAS 

2. de S. Vicente, 31 e 23-LISBOA 
Cuidado com os falsificadores! Sé é vordadeira 

a que tivar & avssa maroa ragistads. 



.vºo, 

AL. 
- DIARID REPUBLICANO DA NOITE 

RMT: Fetecção 

Direcção e proprisdade de Manuel Guimarães 
Camillo Sousa e Almeida 
Administração, do Norte, 5,Le 

Telostonsa meo 
lan 

feragotatag. GAPITAL 
tua do Morta! 

Otáciaa do inprossão—7), Rus da Boal Pri emas 

- Rscssão de dmanhã 
* A sossão do imanhã, no parlamen- 
to pertsgues, é aguardada polo p 
intoivo com 0 mais vivo o profundo| 
intorosse, Chegúmos ao fim -d'uro] 
longo prologo na magna quostão da 
“guerra. Esso prologo durou dois 
nos, o dois annos cheios de incerte- 
tas, do espoctativas enervantos, de] 
dndocioõos que, por vozes, iaa pon- 
to om risco o brio da nossa pateia, 
sonão a propria nucioralidado porta- 
quero, 

Quando so dou a declaração do] 
gaotru, nós escrovomos n'ostus moo- 
mas columues que, quaosquer que 
fissom as consingencias quo olla nos 
rescevasee, osso facto dava no pais 
“uma consação de desafogo, Para quo 
eeso dosafogo soja comploto, roquer- 

- 26 so indiquo o futuro, 
so dufina o prosente, mas 

da quo so esclareça o passado. 
Doado o inicio da conflagração ou- 

ropeia quo Portngal, tanto polos sous 
is i nacionaos como, 

polas suas inilludivois ayimpathias, 
aºolla assumiu uma attitudo que no- 
nhum ucontocimento, por mais gravo 
+ improsisto, podoria ossencialmon-| 
te modificar, Nos primeiros dias do 
agosto a nossa aliada rocommondava-| 
aos que não doclarassozos a noutra: 
lidade, como do po 
dosignio do nosso govorao 9 profun- 
da resolução nacional. À sossão do 7 
do agosto de 1914 dofiniu bom olara-| 
monto a attitudo do goyorno, do par- 
lumento o do povo de Portugal 

Hlouvo quem so oquivoasso sobre 
o coractor info phismavol dá situação? 
Explorações , politicas rvitaim 
dosso oquivoco para a munifostação 
do attitudos quo não so integeavam| 
no sontimentq nucional? Houvo oseil- 
iações na mosca «política? O dusfaoho 
quo a dossão do amanhã trará a esto 
longo poriodo quo tantas agitação: 
produsiu o tantos”sobrosaltos cansou] 
tom do significar a torminação abgolu- 
ta de todos os equivosos ou mal cn- 
tondidos que em firtudo da quostão| 
da guorra-go goraram, 

Portugal nunca foi noutral, o pór| 
nunoa gor neutral foram atacadas ns 
nossas forças na Afriom, corrou ga 
4guo portuguei, e por fim dopois de já, 
o"tor dorramado som nos doclorar a] 
uorra; a Allemanhatacabou por nol-m 
oolarar, upindo 4 beutalidado a por- 

fidio, I 
Tim guorra ostaprios com a Alloma- 

uha no ponto dá tdrra om quo com os 
sous filhos podomos rompor ho 
dados. E agora, como alliados da In- 
glatorra, a iromos combater na-Pran- 
qa, ondo os inglozos so batom com 05 
oxorcitos do kuisor quo invadiram, 
essa nobro torta, sua alliada no con- 
Aicto aotual, 

“A maroha da quostko da guerta, em 
Portugal, tom, n'ostos sous topicos] 
culminantes, o aspocto, duma soquon 
cia logica; Nas tanto a doturpou o ea- 
xnctor dos fetos que essa logica tom 
do sor corroborada com a vordado dos) 
factos, O paiz tom o diroito do sabor 
como tudo so passou, Como foi quo os] 
governos trataram, nas gua diffaron- 
tos physes da questão da guorra, d| 
como é que so chogou, omfim, a cata 
aisuação definida, logica e istocusa-| 
vel, 

Que os soldados de Portugal, mat- 
ehundo para os compos de batalha, 
não deixem atraz do si nem a sombra 
dusia duvida em relução á diguida-| 
de, & loaldado da atitudo do sou paiz, 
doido os primoiros dias da guorra, 
Que a nação saiba que nunca nin-| 
guom ponsow, advogando a intorvon- 
ção na guerra, senho em honra” o no-| 
mo da Patria, o cm augmontar-lho q ig a futuro, [19 ! EP a dae 0804 fio Nas masicbras do (PIS focoo notai contra lorpedeiro” austeiaca no: alto 

alt 
Ninguom dosojos a guerra, Oxalá 

touvesso sido possivo! acrodal-a, ovi 
tando 4 humanidado um dos ma 
tos flagelios que a tom pangi 
Josoncadoada à guorra, o 

folhetim CAPITAL 

Patria é Reli 
tm Q t 

A «iopublicas do quinta foira 
stanseroveu, com palavras muito dos-| 
sanevodoras para 05 meus fracos mo- 
ritos do publicista, uma parto duto 
astizo que, com esto titulo, no Jornal 
do Commercio do Rio de Juneiro tivo! 
ensojo do inserir rocontomonte. Agr: 
doço ossas palavras, o agradoço 0% 
teausoriprão, mas paremitta-mo a Zº 
pnbliza quo acompanho, 
monto cow algamas 
repato necessarias 

Não oraio que fosso assa a 
dd Iteprblica, mas, afigura so-mo 
aiiu «6 podo prostar a uma má ater. 
protaço 6 subtítulo oom quo o iltus- 

ão do partido pvolucionisia 
aueisaon essa transeripção e no pala- 
vras que ontondou antopôr-llo. Com 
affoito, quo escrovou a Repiblica? Eu 

quo diz o ar. Mayor Garção, am! 
govoduetor d'O Mundo o. articu 
u!4 Capital, ua imprensa broxilei 
1 lor esto subtitulo, não podor; 
pôr quo eu só na impronca bras 

loifa tosha manifestado, agora, o a 
to da assis:encia toliziosa aos! 

qãal 

) 

é [oumstancias, Quahão da campanh 

|mado, com o desassómbro em quo,| 

quasi toda a Eatopa, o so alguma na- 
ção a ella «o tom podido oximir, ossa 
ução não tom dido, nom. podi 
fnonhama das ligadas por uma al 
ça aos paizos que, dosdo o inicio da 
[conflagração, h'ella ontraram com to- 
das ns suas enargias o todos os sous] 
rocursos 

duos como aos pos, 
vós impõo-so a coragem, a frmoza,| 
para arcar com eituaçõõs, que embor, 
ra não oroadas por allos, na eus frôn. 
to so lovantam impondo-lho 
evavos resoluções, Portugal ostá n'es 
to caso. Não fog 'a guerra, mas toi 
do entrar na guorra, porquo o sou, 
dovor n isso o lova. Etrará na guer- 
ca com o horoisato' quo em todas 88 
jouas luctas bistoricas tom domons- 
tado. Estrará na guorça cabondo 
quo é paca ollo uma quostão do-vi: 
ou do morto, e esto pansamento, p 
notrando no amago da consciencia, 
publies, não consonto mais nonhum 
oquivoco, não admito nonhuma do- 
so:ção, não tolora nenhuma, É 
coinunhão nacional, quo so 05! 
ceu —para vencer. ou moerer ! 

(o NOTEL GENTRAL, E SANTOS 
y ja meza e bons aposentos 

dep 
FIGURAS DA GUERRA 

Sir David Beatty 
Os ospocialiatas om matoria naval 

discutirão par muito tompo ainda as 
coudições o os resultados, tão ricos de 
ensinamentos, da batolha. da Jutlan- 
dia. Uma figura das mais intorossan- 
tos domina osse glorioso opisodio da 
lgrando guerra: 6 do vice-almiranto) 
sir David Boatty, quo commandava a 
Iscgunda caquadra do cruzadoros de] 
tadalha .o ão qual o rolatorio de aie 
John «Tollicoo attribuia com genndo) 
arto à honra do dia GL. do maio, No| 

Eorresnônciant, Mlios contagr à air 
Davi 
lhueto. 
O illnatro marinheiro, quo ae cobria 

do «gloria. o quo so rovolou como tum 
chofs do tomigoramonto nudacioso e ro 
soluto, eponas tem 45 anuos de odada. 
E! doorigom irlanteza, filho do off 
gial; “oftrou nú mávipha coino cadots| 
aos trezoiannos, Penouto em 4899, Lo 

arrara folicidado do so distinguir 
'ama erro do 'onorações difficaie, 

foi notavolmonto sorvido polas cit. 
do 

1896 contra os. mahdistas, lord Kit- 
chenor podira o concurao de algumas 
[canhoneiras que doviam subir o Nilo 
e npoiur com a aua artilharia a mar. 
(eba do exoroito. O tonento  Boatty foi 
nomeado immodiato do commandanto 
da fotilha o quando o seu chefs o 
«commandor» Collovilo foi forido, as 
[sumiu o comimando o, oxercou-o com 
uma tal decisto que o mantiveram 
raquel logar até o “im da campa- 
nha. 

Beatty, com ofivito, consebuiu que, 
as suas Canhonoirtas transpuzessom ag 
icataractas do Nilo o destraís: 
talmonto us baterias, dos Dorvighos, 
Pacilitou tambem a oxpodição do Khar- 
tum. À sua boa ostrella quiz quo em, 
1900 fosso «commandór» a bordo do 
conraçado Barfleur, nda maros da Chi- 
na, quado rebonton a insurreição dos 
boxors, Tondo desembarcado com 200 marinheiros, tomon parto na dofeza do 
Tien "Peiu, Por duds vezcs concunit 08 
“seus homons ao útaquo á'uma bator 
chinoza o forido duas vezoes não dei- 
[xot: por isso do so matitor no Goa poste. Foi por esso facto promovido a capi- tão o às honras sucsedoram-co rapida. mente: ajudanto do, campo do roi 
fiduardo VIL, «flag officer», contra. jalmiranto em 1910, o socrotario naval do primeiro lord do almizantado em 

Bontty uma esplendida ai. 

pelo arrojo das susó ideias tnctione, no constituiram objecto do muitak criticas vivas; poi i 

espirito repa- 
to quo alguom 

possa supõe a Republica Porta- [guoza tão intolerante, quo ombora 
mantendo o caractor hontral do Es. tado em imatoria rolígios, de forma| 
alguma protonda privar as 
cioncias. quo o requeiram, do todo 
o conforto ospiritual? 
Ko grando jornal fluminenso, do| quo mo honro do ser collaborador, ou tivo já ocessito do oxprimir idoias, idonticas; tas não 6 «6 poranto o pa: bico brasileiro que as tenho proola- 

blic 

tanto no tempo da raquarchia, como no tempo da Ropublica, tacho dei 
lido as minhas idoias, 

s Gu orradas, tas 
lo sincoves, Penhó-o 
publico portugues, toi 
todas as occisiõos, el 
scimoro 

oito poranéa o 
ho-o feito om, 
esporo fazol-o 

quanto mo fôr dado ma 
terna, oq proforir uma 

“| E 
Comosei s minha pe jorralistioa| 

Fui roda 
(Pais, da Lan- 
or João Cha-| 
utria, primoi 

etor da Marselhesa, do 
terna, do quo ora diro: 
gas; fui vodactor d'4 H 

[tannica, impedindo a "059! 

cons: | gé 

ido 

to por esses asrojos quo sir David 
Boatty. nosignalon a gua neção nas ba- 
talhos navacs de Heligoland, Doggor 
Bank o Juttiandia. 
A qua corte- essa sorto que colioca sopra, o vice-almitanto Lcatty ondo ollo poi afirmar o sou valór-quis 

que desampenhasso o papol principal, 
visto sor propondorante o sou comman 
do, nas troz batalhas navaos quo asgo-| 
guraraum a supremacia da csquadra bri- 

ira allomã do romper-o bloquoio.* = Na bafalha do 28 do agosto do 4944] om fronte: do Holigóload, air David 
Roatty niottou resolutamente “os” dou [oruzadorôs do trabálho ns aguas ao-| 
mondas do minas e pércorridas por eub- 
marinos o ao cabo do duas horas, ton do destruido o Maigs,.o Ariadaa a 0] 

 Totiroa-se com à sua coquadra 
[sora tor perdido uma única unidade, 
Quando ilha do 24 de janeiro do, 
(1915, no digo Des Bank, 
ama Tormidivelêaça ás forças dlloits,| aus tinham quatro milhas “do “ctançã 
'sobro ollo; mas, achando-so o almiran-| 
ta à borito do Lion, que fôra attingido| 
a vante o affrouxára à marcha, teve de! 
[passar para bordo do Allach, afim do| lsançar os gos oeucadores do batalha inçados 'om perseguição dos. navios 
allemãsa, Quando és dpanhon, doubo) 
qu ir Archibad Moore, quo commán-| 

duranto à eua curta ausencia, de-| ca ordom À sua coqundra do. rorbgoe 6 
fogo. Conheco-so o papol posssal do gir! 
David Boatty a batalha da Jatlandia, [onde por uma das mais arrojadas ma 
pasta ente di monto a testa] a linha inimiga, obrigando-a a apoiar. ao no nordesto, quando a esquádra dos cêuzagados inglesas chogava a toda al 
velocidade, 

Foto gtando mazinheiro é um ho- 
mom muitissimo ologanto, tendo a pai-| 
|xão do sport 9 dos cavalles, Miler ro-| 
foro a asi proposito uma aneedota 
que dá uma commovonte nota do tor-| 
nara a cego homem apparentomonto 
'rado, Sir David Beatty casou om 1901 [comi ama amorioana, tuas Tel Mas- 
[shall Fiold. Quando ostá em casa, o al- miiranto tora o costumo de, findo o jao- 
tar, erguer um brinde «aos boilos] 
olhos do: ar Ueatty». Quando anda! 
lembareado, é um filhinho quo o gubs: 
titas nfosst homonagom o quo, gravo- 
monto, cada noite, lovánta o copo om 
sonra' doa bollos-clhos do gua 

A infancia pordegueza em A, Panlo 
SAO PAULO, 6 —Fundos-sa nfos-| 

ta cidado a Sociedade Sportiva da Ia- 
fancia Portuguoza. —(Amoricana). 

Um projecto contra a, 
«lista negra» 

RIO DE JANEIRO, 6. —Foi apro- 
contado no parlamento um. projocto| 
contra. a «lista nogra». 4 

“Como a maioria dos doputados 6 
(contraria ao dito projosto, não houve] 
numero suflicionto para o funociona-| 
mento da camara, nem na soxta-foira,| 
4, nom kontem, sabbado 5. 

Provavelmonto o projocto será ro- tisado (Americana), 
As relações commer- 

* ciaes do Brazil com 
os alliados 

RECIEE (PERNAMBUCO), 6, O barão Casaforte, prosidonto da Às: sociação Commoroial, fog hontom, na 
|sódo desta aggromiabão, uma confe- oia, mostrando a nocógsidado do| 
o tornarem mais estroitas as vanta-| 

jjosas rolações commorciaos do Brasil com os povos aliados, principalmon-| 
to coin Portugal. —( Americana). 

Contra-torpedeivo 
austriaco torpedeado 

ARIS, Gli submarino stafh det fazendo fr a pique uia 
contra torpedeiro, ausiriaco to Adiaido Meta, biaco copmcndmli a 
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fundadores do Mundo, o sou 
daotor, sob a dirooção d'esso moa| querido companhoiro o amigo, - du ranto mais do quatorso annos. Nunca as minhas opiniõos, om matoria roli- giosa, foram impugnadas aa mal vis- tas nas reduoçõos d'essos jornzos, vro pensador foi sempre França Bor- 

ello respoitou i ng, n'oaso como en raspoitei sempre as d'ello. Digo isto para honra da imprensa ropublicana, 
(tantas vozos accusada d'um sootaris 
mo foros, d'uma intolerancia bratal 
no ponto do vista religioso. E já no Mundo ou tiyo onsejo, n'uma longa! polomica com um littorato do Porto, 
aflicmar o que na realidado sou: Jum espiritualista chriseão, 

Nossa crorça mo consorvo, como a consarvo é consorvarei a minha És na liberdade, cuja formula mais per (foito, adequada ao nosso tempo, é| 
ppara mir Mendo, disse-o n'Á Capital, Gigo-o o/mou artigo,  incorto no Jornal do| 

à da Republica. Disso-o no 
dil-o-hei sompre, em tods a parto o! por todas as Iórmas, como quem tem 
a noção precisa o imporiosa da sinoo- 
vidado da pensamonto, o entondo, 
mo Paul-Louis Concior o entendi 
quo a pablicidado do ponsamento é| ro dirigida polo dr. Jo| ô Bonovidos, 

donois por França B ses; fai um) 
RE 
| 

não 86 um direito, mas um devar, 
Não 39 julgão, pois, como da [ór-h 

Rip. portuguez. 

E quo não sorte, o comparticipar das suas ane, abdica da sua crença na alma humo-!gastias- é para mi | a, nom encontrou ainda moral mais! 
| belia, nom mais pura, nom mai 

co-|troohos, Tod: 

Questões d'essino 

Quadros da Historia 

de Portugal . 
Por Chagas Franco e João 

a Soares 

Ilustrações de Gameiro 
6 Alberto de Sousa 

Um humorista da Gallia dotinia 0] 
frances: um sujeito condecorado, que 
fignora à goographia,; Poderiarsão definir 

et Gattalheiro que. text, 
muita pena. que se abolissem ds condi 
osrações o que ignora a historia di sua 
lerra.e So querom ver um portuguca 
airupalhado. é baleribe no hombro, 

lie estiver no Rocio céalorade 
mento discutindo politica internacional 

peeguniardho á - queima.toupo :— 
sãos. (oram, por sua ardem, 05 rei 

de Portugal?» Veto:heis no mésmo em. 
daraço d'aqueite director do «Bois Sa. 
ré», que leva a peça inteira á busca dei 
quer lho saiba indicar 06 noínes das, 
move musas. ' 
Não é porque a História patria se não| 

[ensine nos coliios à Iyceus. Nenhum 
de nós chega á muioridado o possuo) 
[carta do curso sem ter sido iniciado nal 
gordura de D. Sancho 11, nas postensões 
de D. Antonio, Prior do Cralo e nus des 
venburas conjugaes de D. João VI. Mas| 
esse ensino da Historia, baseado mais 
do quilquer outro sobre a meiioria, 

|quetios quadros, 

pintores sº prdetam catsr de documen. 
os exaelos, « vórdade da archil-clura, 

fantasia o iammanha prot gene ir o) myStrio do passído, que quit devemos aqeeiiata coma ua evocação decumon sda. ; De Alfonso Hehriques até nos nesses ai, à Iistoria de Foriaual passa ma 
urpredendav nos sua nas aracdenishioes arpect teias de. oveações essas oii” tricro mas; e algumas dns aguarclas org os são vencia obras care eli Vionte na cbrte de D. Manvelo, ds R Gamriro, é «Fernão Vasques falando ao 

posao, te Altorio de Sosa, são que drinhos deiciosos. dignos dê quem os  anuio [superiores na. finira da composição ad im a que eram de fimados.” 05 miar portaguezes teem obro” bo estrangeiros, que <onhenatads | o oero do cariihoso tcabado, à pro: cura do detalhe, fue ineressarão, não 
Só às creancas “a. que são destirndos, has todos os artistas que as vejam. o ot sera ae o Lib agora, apparecido representa Gin atrojo em Gridiquer “Caso, mas. principalmente ma. ensea. de crise: que vamos! alraves. ando. E um negocio em que à cdiior mpregon alguns! pares de milhares del éciios e, sabida a retulancia que es sas aventuras inspiram no nosso meio Bnvemas telictar ps auclors e os arte les de lerem sablio inspirar aos cofres etitrians uma. eympathia tão commu micalivo, ; 
Dentro alguna mens ns escolas del Peaga enfia “a suas parsdo comeas. quadros. do Chagas. Pranto é Joho Soares, E como se reune um ma. erial de ensino a uma obra dart, é caso para, lastemdrmos o estarmos das softre do mal por que enfermasa os en: 

sinos d'outras sicencias : esquico com a] 
rapidez do Felampago o, desde que as 
obrigações da nossa vida nos não for: 
cem “a reirescar” de quando: em quando 
lcssa memoria, infiel como tudo quanto 
é feminino, esvacãe nas sombras, do| 
passado de" parceria com os INeoremas| com as leif da phya 

as de sintaxe o cóm o] 
vocabulario estrangeiro que nos pro-| 
pinaram nas eras felizes dos bancos dag 
oscotas. - 

De ha muito que, hascados no princi 
plo indiscutível” que mais difficilmeênto 
De esquéce “aquillo que se vê do que 6 
qua 5º decora, os pedagogistas esté 
Beiros recommendam, como subsídiá d 
ensino das varias seiencias, 6s quadros) 
expostas nas paredes das autás, sefvin| 
do” de gravuras á explicação on 4 expó- 
sição do mestre, Da alta vantagem d'es 
e systbmi posso eu seé um exemplo. 
Talvez não hája. vinte portuguezes, iguel 
possam, como cu explicar a Nistoriá da 
Joanna” dtAro gu 
principaes . Não enpponte 
jo meu tempo Das bibiiolheoas a profun. 
dar as aventuras da Pucella de Orlésns. 
|O caso é simpl 
quando tu era pequenino, om uma du 
zia do pratos de sobramesa, tendo cada 
um no fundo um episodio da vida da 
celebre hervina, desde quando guardava 
os seus cordeirinhos, alé ao dia: de ser, 
É tanta vez tenho comido a minha fru- 
ela sobre as desventuras-da salvadora 
(da França que podem perguntarnvas 
de traz para deante. Não falho uma... 

So em quultas das nossos escolas 
abundam os, quadros moraes moraes, 
[escusado será. dizilo-gomo auxiliares 
da zoologia, da bolanica, não havia 
exemplar de inigialiva portugucz. Cabe 
a Chagos Franco e à João Soaros, à 
gloria de terom tido 4 ideia de reduzir 
à. lisloria de Portuga! x oito quadros, 
correspondendo cada tm a um cyolo 
existencia. nacional. Traçaram os dois 
professores, que são duas pessoas. cru. 
ditas, o plano da abra, Dois arlísias a 
executaram: Roque Ganciro e Alberto 
do Sousa, Todos sabem que Gameiro é 
o. nosso - primeiro aguarcitista, Vestido 
de briche, na pacata Amadora, cercado, 
dos- seus filhos, que herdaram com o 
[sangus-0 lalefio paterno, cile vão 
[zendo, modestamente c sem à 
pretensão uma obra que pe 
lo sm caracter 2 pori 
guer, pelo primor deiinilivo da sua fa. 
[hura. Alberlo de Sousa cada dia. 
dencia os seus meritos. E 
/º um trabalhador, apaixonado pelas coi.| 
'cas nossas e pelos trabalhos de reco! 
Htuição lstorica: Com taes executores 
ob Scar 

por que A Rs apresentou o 
mou artigo alguem de imá fé podori 
inforir, quo ou fallo, n'osto ou n'ou- 
tros assamptos; ao publico brasileiro 
(do nma fórma diferente d'equella, 
por quo fallo ao publico portugues, 
[So eu um dia tivosso a fraqueza de 
não communicar ao público do meu 
paiz o meu pensamento ou ing visto 
;na impossibilidade do o exprimir, 
não o formalacia poranto qualquer 
outro publico, nom mesmo aquello 
quo, por afinidades de raça o elos de 
afecto inquebeantavel, podemos ro-| 
ipotar irmão. Para mim não ha liber-| 
dado quo não seja a da minha patria. 
Com ola sorei cidadão, com eila 
rei osoravo, Nunca mo oximiro 

mit tão nobilitanto 
Como 6 pará mim jbi loco acompe 

A Republica não ivanserevea todo o| 

Commercio, do Rio-de Janeiro, o que 
annunoia ter foito soussção entro a] 
nossa colonia. Transorevou alguns, 

devo doolarar que o| 
facto da tranecripção não ser comple 

jp. dogs phases! maos guia, doad, pintos ly 

Obsequiarem mé, A 

'queimads par ordem do bispo Cauohon.! 

Secol do estudo da geographia, da hislorig. cxercícios de signblcirds 

ia [di 

lgno, paracita o 

faixas infantis hojo libertos. Felizns pe: 
quenos,- que; sent difficuldade, vão fi 
xar agora a História Portugucta! Essa| 
sorto não. tivemos nós e, por isso, tu 
tantos palriotas quo suppõem que D. 
isabel, rainha catta, usava sata trava” 
inha “o confundem “Alkacer Kibie “com 
Aleaçer do Sal. 

'ANDRE BRUN. 

lanchar bem e cear melhor? Vão é Argentina, f. 1.º do Dezombro. 75 

pede, 2.» 

dnsteução Militar  Proparatura! 
As provas findes da Sociedade 

nºs Es 
ais |de fogos do tyceu Pe- a, ae 65. dia dos aliados dado do Nnitar Pre- rilória n.º 5, cuja 66d É sl regimen 
io de infantaria 16, onde forinou pelas horas sob q coimmando do tenente oronel Malheiros, seguindo para, o re 
ferido Iyoeu. | 'Nas bancadas v 
Ti detegaçã mintãr é delega Andes com Sd e Pelas 16 horas, 

se representantes 
toridades, elemento 
s de todas ns Socic-| 
n Lisboa. 
tando o vasto campal 

“do numeroba. assistencia, ini! 
1g provas pela marcha ém com. 

Uinencia "ao som dg um ordinario execur 

TERRAS DE PORTUGAL 

Villa Viçosa 
O aníigo feudo da 

E 

Gasa de Bragança 
conserva ainda fodo o seu caraçier 

“ primitivo 

VILLA VIÇO a bisinria, e) 
6 certo, que da serenas) 
[ma Cuca de Bray que 9 Mix 
oria não diz 2 4 1h Sn rn É que cia ferracinta poema, Franhonte. recarlação uma Colina “a 
circumdada de montados de olivaes, de 
terras fe da. hoje 
lodo à om caracier reccluido e antigo, 
meio. anachrônica o meio frndoczo, co 
mo uma dana ensarmenda, habitada, 
à eras « a agua tonta, que persistir] 
em não deixar de unar a ste ampliest 

de letão, de selim preto soçt 
gante, Vilia Vizash ourpretendo pelo sf 
Iencio quasi seyauletal Gas atas ruas 
metas, Dicsediia que é una ferra habi 
fada ot espectros c que, pola gua Cssa.. 
ria alva de neve, só imoram sombras. 
À saudade devo ter feita a seu ninho de 
amargura na terra que tai Corte da & 
renissima Casa de Bragança. Ella lemos. 
parece cn todos as rosas que se en 
Genie petas ruas adivinha so nos olha. 
res que nos espreiam do interior dos 
oslabedecimentos e respira-so com csto 
ar calido que nes vao olé do fim dos 
pulmões, para nol.os deixar mais ssecos 
que Iroricos de arvorss derrubadas há 
dezenas de annos, 
E domingo. O hotel cam que me hos. 

pedo foi, cónio q de Esteciade, colar do 
Tumilio avastada o fidalga No quarto 
quo mo distribuem, tia um tro 
rio que deve scr us documenta da nr 
tiga opulencia do palacete, No leelo da casa de jantar um grande brazão pior 
tudo à antiga, UA a quem chega a im pressão do que, real 
veu gente com remotas 
pois do dor sulfocante Uma grande praça cm 
rampa. Cá cm cin, ama cjreja por acabar. Foi pertença dis Jesuitas & avr 
viu de capeila real, Preleudo lá entrar, 'mas uma velha rabujenta, que me faz 
Hembrar certas enegeras que 86 5e ou 
oontfam em terres do Hespanha, apezar 
de estar de posse da clave, não me abre” 
a porta. E" que não ostá para dr dar) 
cóm os ossos na cadeia. E porque? Nem 
eita. O nho mem cu. Em compensação, 
desço um porco «depois do me desch: 
[vencilhar d'uma ehusma de garotos, 
que práom estmota e query, por força, ue ru agja coixeiro viajando para tc 
conduzirem a» maitas do cslalelecimen 
to, entro numa pequenina cgreja que 
[me fica à direita e que mo deslumbra 
om a riqueza dos seus anulejos, E! à 
Miscricordia. E col a torreira do so! que 
me causa aliuciiaçães, na uz do incea. 
dio que queius 6 caioina tudo, con 
nuo percorrendo a povoação c vou dar. 

erguminhos 

tado, pela banda de infantaria 16 quo 
abrilhantou a Seguidamento 95 alistados executa: 
ram varios exercicios na ordem unida €| 
dispersa, lodos om muita precisão 
Garbo militar. | Roalisnuoo — dopois 

mpastica sueca. osgrima dio baloniia 
o exclisia, Jogos de estafetas. 

telegraphistas, 
rmar'e do desarmar tRaqueiros e de tendas. Es SE 

A parto-do proé a que mal 
periou. à aliancãs| da ssislecia toi 
que constava de cérridus de obslaculos, 
calos cra comprintento, corridas de ve.| locidade, satios 0º 
“ouslaculos por 
lracção, dando os 
talthões que a as 

corridas de 
levelistas é lucta Te 
rapazes alguns lram- 
sistencia — sublinhava, com gargalhada 

1 ao final dos prdy «torso elogiados ps furos soldado: sê exercidos 
À disltibuição dá premios será oppor. paiment=” óita, tido cs Snesmos? do otfenecidos  peiô miniicris "da guerra camara tmtuleipal, Inspecção, desintan: faria da 15 áivisid, Fraternidade. NH la, dicção a, Sociclndo, six inções, ias Ca Le p dm atoções e particulares: De manhã “> aliados da 1.º esco ottoeiaram uma; docrida de bycicletas, Sendo a percurso Gintra o Lisboa À festa! forminou dapois das 20 
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for.m as inatru-| 
a forma como os fu- 
orlaram em todos 0s| 

Sem queres, à cinta de mura 

to, dominando à villa nova e às campos 
em redor. Entra-se por um asco Iuixo 
e dos primeiros tempos da monarca. 
Ao lado fica O eCarrucenoe—uma torre] 
acaotinpada com uma capita em pira 
mide e com sinos nos campanantos, Ha. 
via alé um sino encrme, o raiar de Por. 
tugal. O Marquez de Carracera, om 
1065, feto em estílhas. D'ahi, o nome 
por que é conhreido hoje o lorreão, 
Penetro na "Atmedinar, E" o recinto 

da villa ant 
o6es, Um grando largo, cota uma gran 
de cgreja ao fundo. O mto é rovestido 
de maraares brancos o preças, forr 
do tdrilhos, Entro, À cgraja Lam 

es naves, tustentulas por columnas 
doricas. Eareco irmã gemea da de 
ta Maria, do Sob 
mal vast 

iscimos azulejos polichrmos, que 
são dos melhores exislentos em Port 
gal. Eu, pulo menos, a vi nenca 
nem mais po feio, nem to Pecm come 

Fareoo que fon collocades 
allas paredes que os osleu 

o parto, do. 
jo Non tos! 

se encontrar abé 
A egre. 

a penso quo a assi | 
iosa jdovo ser dispon- 

ada 308 soldados om campanha, lia 
roforiá-mo aos padiros quo, em Pran- 
(es, om uumero [do 6.000, entrando 
nfesto numoro at alguns bispos, po- 
(garam n'ama ospéogarda para defen-| 
jdor a sus patria, o que, rogrossando| 
ds peleja, orguom um crucifizo para, 
o apresontar aos spas irmãos em fá, o 
como olles luctadoros da mosma cau!| 
sa. E ou dizia: «Isto vô o soldado da 
Ecança, erento—e 6 uia sou irmão, 
(ão armas qão lho apresenta esse cri 
cifixo sagrado; é ollo que lho falla, 
no meio das toituras da agonia, 
das bostitudes do lou; e ello o am- 
para na trincheira, quo porventura o 
ocolhou de sob da granadas, Como! 

di-nhal-a nos suas vontaras, na sus ex-'ostá longo a idóa do padre indi ima do que a do apostolo da Galileia. !paneão livro o soberana, pocrita, que do, 
sou apostolado só fez am mio do vi-| 
da farta, descançada. O que ostá na| 
frente d'aquello moribundo ô o ho-| 
'mom do [é insuspoita o candi 
atresta som Os Soué actos a sua 
ção sublime, — 6 o ovangelista, 6 o 
apostolo.» [ 
O que ou peuso da assistoncia re! 

giosa nos campos do batalha, o prin 
cipalmento por parto do Estados quel 
são neutrós em matoria religiosa, é 

ts não afecta aousivolmento a sigui isto. Não oreio na absoluta nocossida- fcação exacta d'assa artigo. Simplos-)do do eseos Estados violarom as suas 
mente, um oq “dfesgos trechos 

igiosa, tornando funccio 
marios do Estado miuisteos do qual 
(quer religião, Para as consolações da 
8, antro 08 porigos do toda a ospe- 
cio, ontro cs da porcugaição, mesmo, 
os “apostolos -chriatãos. areisoavam a 
vido. Nanca paesou pola idén a esses 
apostolos que para ospalharom ag 
bonçãos divinas lhes fosso indispon- 
Savel corom reconhegidos polo Eista-j 
do, estipendindos polo Estado, hon- 
rados o. collocados numa citação! 
provitogiada feio Fistado, o muito 

por um Estado quo ollos sou-| 
bossem que não compartilhara dae 
suas crenças, À 

º i 
| Para acudic ao sofirimonto dos! 

'sous irmãos om fé, para os aniniar 0| 
estimular, osses apostolos sahiam das, 
catacumbas, ondo so rofugiavam do 
persoguições crudolissimas, affton-, 
tando os mais horrivois supplioios. 

Não os dotinha o terror nom a di 
tanoia; não iadagavam coquer 66 po- 
doriam chogar, dilaceran o os pós 
doscalços em aspezas een ias, até on- 
do a sua proconça ora nocossazia oq 
requerida, Partiam, com um olarão de) 
boatitudo no olhar, o nunca a sua pa- 
lavra era tão fervorocs, ungida de) 
tanto amor o sublimidado, como quan-| 
do, esqfisoando-so dos sons goffri- 
montas, arrostaudo a morto o os 

1 

o ma 

roprias: leis, efe a sua neu vonaios, vadiam docramar um bal 

um jdo D. Fermundo e toi reedificado v 

Ins, pura Leiriy, 

impo-| 

pr ali vi.) 
moço, endo. Muito scl, Ca! 

E vam ter 

Eoar chcio do tradie | 

de Vila Vicosa, calda com a nação a ri da | João VI em 1818, O (amplo ver Gê q | 

E) constilom tom tradicção, teem | fnlam-nos do passado. À egreja ga Gde (cão, guardadas as devidas progo- 

Aves Tambem conf esplendor, As pedras é 

[ções é para Villa Vicosa 9 que O Cop vento de Christo é fura Tuomar o 6 seu Caso, dy recime, um snchistão tranquilo tem und que me servo de clceromi. Cpo: mos, À egreja aménça ruína, 6 de Ger monumento nacional o À não foz cuco doll. Não ha, sequas, Giga taue tcalar 08 telhados... 
— Mudaram os tempos—acerescenta o 

pebre tomem. D'antes, sim, é que não 
fallava dinheiro para coisa nenhuma, | Pain. so altares como aquellos, dá de "mariano Javrados, que essi hoje tortas. Os rele ad é diso: Nr dia de destino” CRP clestrmbramento, Vinha toda a qffiçia- 
lidade de grande uniforme, assiglie & 
festa da Padroeira, Agora, nem um qó cá põe 08 Pê Nem. asa: Out (a 
past A Ordem já não exisle e o maga do parece ter <squenido para sda E a lamuria continua assim, aegto tom tepassado do tido Gude 
gos minutos. Véjo O resto da qureja— dum caraio de Pau, santo, o tas e prt io que va fortuna, é & caindo "qua tag ma. mera de Marddoro des ao beltas que contieço, Chego a uma janele «que dá para 06 campos, ainda pias Italgados axnu c além poha alias megas. jo “e, qe ae dabultadoros cr 
005 dia o osfacelar, O hócigante É Tsttno. Tecla gor dera fundo, O. snchitão ogontasno a ot Varias Pevoações, semóaia velo dio 
lação da terra rosequida e nua. st o toi nto e copie a cholia dela passagem Quast onte sa, envolta numa doce neblina azulada, vie de BA o oo mi no decampudo iongindão: que oi trigo; mal sabe resistir 4 violencia ára- 
na vel do sol, x 

eino do eGarracenos bale compas- 
sadamente as dias horas. Saio da Era media. O tem Vito do brota q, Pa pao a Cor ua, Mi, 
de corrida, dar uma vista d'olhos.;pola gov do” Agreinhos Os seua mada Pos Sto Peecogos, E uma copa da 
Tranlioon dos duques de Bragança, alh E delícia Bea oops fila, duo para O largo s6 Vo tai fechadas, como e sem -respiradoros dum sur-ufago 

dlossal, completamento isolado dg qx- ior, Pretendo entrar no palacio inga não mo deixara. A visita de cslranhos 
ao solar dós Braganças é complotámem- ci prin, Asi o amami ama 
mulhensinha embiocada que faz depor 
tetra e que, para não me deixar de todo 
descontente, re vae dizendo que lá dop- dom CE tuo como de Suns mgegtaçãs fe altezas fescam esperadas “drum” Mg, mento para 6 culçõro E Vila. Vigoso O lilo- um bugs 
adarmocido, imergulhado na mudoras ao patio Que não vai TR es 

ADELINO MENDES —— 6 

A tibutação do jogo no Bh 
| RIO DE JANEIRO, 6, A im 
“pronsa comenta favoravolmonto O 
projecto apresontado no parlamento polo sonador Trico Coelho, sobro a 
tributação do jogo, 

Segundo a maioria dos jornqem, o imposto indicado, rolativomente geapa 
dovo prodi ma roooita cal 1 para o thesouro nasional, dora 

coraçõos quo o rmgl 
nie mavam o d'ollo obtinha uma 

esção daleissima, 
ba cacordotes om Portugal, o, ou croio quo 05 ha om grando nuiág 

digno do nome do epostolos, allad 
não podem ponsar sonão om aocogce seja como fôr, para o ponto onda 
mas qua presumats om risco dp 86 porder Acoresoo quo esses sacérdo- 

tes, sondo espiritos elovados, nllo podem. deixar do sor tambom pareios tas. Ministrur a assistencia rolígi aos seus irauãos 6 um grando des ão o ó monos luotar pola pabtid, coro ellos luctam oldndog 
m.08 soldados da patria. Contantemanta unom ostos dois oultos nos suas pags dicas, o não ha senão motivo para ag lonvar por isso, So porvontura-não cxomplificassom oom actos nobros 

sincoridado das suas palavras, + 
todo e qualquer ponsamonto roger 
vado so não reconhocesse ausente do 
ou intimo, o gou conso Er ad doizaria de ser officar, porquo daixgs Fria do sor puro, coro a propria dau- 

trina que sagea o eou ministoria, 



0 exercito | 
€ a armada 

Olficios trocados entra o sr. diretor 
: la Escola de Guerra e 0 com- 

mandante da divisão naval 
é A g 
“À proposito da inauguração dos 

onesas colusidos da Escola do Guor- 
Fa, do qua damos noticia n'outro lo- 
gar, foram trocados oficios entra os 
rs, gonoral Moraos Sarmento, diro- 

stor da Escola do Guerra o capitão 
do fragata Leotto do Rego, comman- 
Ganto da divisão naval, quo bom de- 
inoiibiram o patríotico espirito que 
nec ra duas. corporações, Bases 
afficios constanh da Ordom afixada 
hojo na Escola de guerra e quo va: 
mos roproduzir: 

AO sr. commaudanto da Olvisio naval 

“abono Venho, Cm. Me proprlo nome 
a no do pesual superior e alumnos desta 
Escola, agradecer o oíficio que v. ex.* hou 
tem mo dirigiu 0 no qual, em Cale 
estabelecimento do “meu 
nar muito, Joni tdos os que 
“Gm todos 08 tempos se tem procurado 
niggta Mscola. afitrmar a indispensavel 

'a Armada e o Exercito. Seria não 
gra vemonto Injusto, mas antl-mateiot 

eb proceder por outro modo, por quo na 
ja das “ulorias nacionaes conquista- 

Saseiio, ma no contincute 
unos dominios ultramarin 
xoy do Armada er 
w alto a Bandeira da Patria o oltere 
do di generosamente, eu Nolocausto, O 

io os eua. valentes. marinheiros 
ora, grave o delicado, que a Nação 

potumucra. esta. atravossando, esta 
drima será alma. mais desveiadamento af 
firmada o Dropagada por quantos mresta 
Eeola. exercomos a. missão. educado 
som a 16 viva de que à generosa, mocl 
dade, quo à escutar, To dará decerto aco. 
tfgrinto no sea. cspitito culto o no seu 
«dragão nobilisimo. XE, Dar 
Dto mvesta, patriotica cruza 
Mo «dou conhecimento nos 
nado; em Ordem da Escol 
vovo sfíleio do v. exe, Algo do ser co. 
melão “Dor cils, não somente pelo quo 
Aechqurose tom para esta Escola, mas pela den ão md Ce 
“elo quo ressoslmente mo dia resmel 

to"ipôsso assegurar à v, ex%, quo esso dl 
ploma:smo commoveu, não tó pelos moti- 
TOS expostos, mas porque & convieção imi- 
mbhoquo a politica patríotica a seguir, 
que jmais ongrandecerá O pai o affir- 

lação da Republica, 6 a. 
ão 50 destazer as rivalída- 
mas abrandar a intensi- 

(bg 'das. paixões, chamando todos os cl- 
os a sacrificar no altar da Patria, 

esidovanetos quo tio dividida trazem 
nossas tocledade. 
“Sado 6 Ernernidade-Lisdoa, 5 de agos 

aár 

no 08 AoIO. 
Ji Estevão do Moraes Sarmento, gene- 

ral do divisão. 

«jeneral commundante tem a maior 
ção em dar conhecimento q. todos “Eua subordinados da roca de cor- 

misgfindoncia. quo, teve com q ar. Com: malidanto da Divisão Naval de Deteza q 
insiftteção, que é do Licor seguinte: 

«xo st. commandanto da divisão| 
aval, MO 10 BEBIDO. À 1 
ão “dos cursos reduzidos drosta Es. 
cola, para ansistir À qual eu j4 tive a 
honra de convidar v ex.4, tem uni 

; kilicação patrlotica o militar a que 
convem dar O mnlor relevo, para, que 
“6h alumnos «compreendam que à ar- 

“fondo tambem segue com interesso o] 
tu aproveitamento o dheipilna, “TNesto sentido 
ipossoa do v. ex.+ 
dffielaos sob na 
“quo so eftectua pelas 10 horas d 
corrente, assererando que. multo so 

6 que Dem, demonstrará. que MODOS oi defensores da Patr estã «perfeitamente unidos em tudo quanto Tepresemtar a, Sua gloriticação, não “Adimittindo entro st rivalidades seja 
“de que natureza forem. Saude e Pra: « Aernidade. TAsbos, 2 do agosto do 16, comandante "1096 Rsterdo do Mo: 
“ass Sarmento, genaral da divido EP. Sorviço da” República, Bymo “gr. 
NO SOM, Divisão Naval do, Defeza. é] Instrucção, Tenho à Bogra de Aeensar AA TcEDção da nota de + cr apre o De à responder que Gra já meu 
pesoeaito Jaseeimo necinpanhar pa Gommandantes. o. outros offlciaes. na| inauguração dos cursos dA Escola do) Guerra Que tera logar no” proximo Et “amo” eu como os meus subordina “005. temos feito todos Cs estorços para same “o male estreito entendimento “Bxista” antro. os" ditesentes. ramos da Tamllia multar é do tal nos orgulha: 
mos: tendo por anti patriotica o <rl “minosa a Cbra de todos aqueles que, aobretudo na hora Uravo quo atraves 
“Sho, tantam cavar dlzanias o mutua - dnseontlança entro as corporações mit” tares Por felizes nos daremos to porven. tura, como 6 do esperar, A noica, Dre adiça “nessa festa. pudor contribuir Dara quo do espirito dos Jovens cade esmas tlciaes de amtania -desapra meça por completo qualquer sombra do rezentimento, se 6 que, Exist, pelo «Jato do entro “4300. marinitelroa "da mada terom apparocido um ou ou o, Dem pocos, que lhes. taltassem devido "respeito, Dor. Serem mal comportados ou “sugestionados por] eaturas. interesadas em” cimentar seoraias, precisamente mo. momento “em que. screlto € Marina estreta. “mento unidos se estão preparando pa. 
7a 05 mals duros deveres Saude e” Fraternidade. Lisboa, 4 de Jrosto de 196, Tive 6 ExBo fonts “eneral. commandanto “da” Eseota di Ouprra. O commaudanto da divisão naval, Jagmio Daniel Ltoitg do" fu ri 

Sbinbro n'ecta Escola durante” a sua! 
5. existencia, toi altismada a indis- 

pensubilidade da mais perfeita união en. 
treçtodos oc quo votam s existencia 4 
detiia da Patria, não fazendo distineção| 
entr a Armada o O Exercito. Seria não 
só “gravemente injusto mas antl-patrot!- 
co, procedimento diverso, porque na isto "3, das glorias maclondes, conquistadas no “Dar ou na terra, no continente ou tos- dominios. ultramárines, Jamais dei xou de ser vista à Armada, erguendo bem alto a bandeira da Patria, oferecendo 
lho gencrosamento, em holocausto, o san. gue “dos seus valentes marinheiros. Nai hora gravo é delicada, uuo à Na. ção; portugueza esta “ atravéssando, na uno os sens Drios foram vltrajados por] Uma “grande potencia, csta doutrina de verá: ser mais desvelidamente atrlrmada, 6 Dropagada por quantos ma Escola, do| Guerra exercem a missão tducadora, com a 16 viva do que à gencrosa mocidado| awe a escutar lhe dará sclecto acolhimen to no seu espirito culto o nO seu cora. cão nobilisitm Por. tudo o exposto o general compran danto da Bseota tem a confiança plous do quo o affocíuoso oficio assiguado per Jo sr. commandanto da aivisho  nayas, Drocedentemento transeripto morecera é AppIaveo dé quantos o lerem € de quo 0! 

+ viços 

corpo de alumnos, procurará em (odas 
as circumstancias cimêntar a mais com 
pleta união entre a Arimada c o Exercito, 
demonstrando no seu procedimento a masi, 
perícita consideração belos masiuheiros, 
fieis e ansteroa cúmpridores da Gisciplt-| 
na, e procurando Ega ao Dom caminho| 
pelos mais adequaílos processos de modo- ação Mr cs radar cora 
Sa intelligencia ou por defeito do consti- tulção mental, procurem aggraval-ios, ne 
gando-hes à consideração que a let Jhes| 
assegura e promovendo assim inconselen- 

& agravamento das dificeis etr- 
cumistancias presentes 

A presente ordem, ubpois do lida será, [ttfixada durante oito dias em jogar bem acessivel do. Internatã. 
O, Cmandame, Josh serão do ato paes Sarmento, 

gua da Fonte 
de Sula 

Bussaco 
Optima para convatescantes, a a dabilitados, ú micos| 

A carne consui 
mez findo 

abatidos no matadouro 

set E dt; ES vita 105 o peso limpo 5 

adoltas pesendo em. vive 
125 e em limpe 6701 

traumaticas 3, 
jabdomiaul “o 
bereniose "1, magreza 
iasão tragmatica 1. 
abatidos 
alehiohe) 

tivo das inutilizações 

O rentre de Lishoa 

o 11144098 Kilos o om limpo 

noizos perando ui mpo 159548 kitor. Foram inntilisadas 85 roura bovinas 
[om limpo 545; 1 vitella posando em vivo 
peso limpo de 65 Kilos, motivo das ingtili- ações, veues bovina adultas go inderceiono 18 hyiroonio É ntaris a rooimia À, sarstoporidioso 

abcensos zoa cavidade) E rasica 3, pitliãa taber sloras, 1; carneiros Por” motivo 
os PB o ieteriosa 

No matadouro do gado suino foram, 
a abastecimento dos diversos, 
210 suinos pesando em viva 

1:10 fios. Fora innbiiados 8 porco 
pesando em vivo 785 6 am limpo 614, Mo- or motivo de ta»| 
bercnlose 1, eysticeroeo 6 e icterioca 1. 

durante Ú 
O “Amb, prompt 

à mar 
'As experiencias je realisadas 

decorrem muito bem-—Aifir-—| 
mações patrioticas 

Pelas 10,15, o vapor Alemésjo (ex. Viermarei)' começa a afastar-se lenta- jmento da mural do Posto do Desin- 
feeção, á qual tem estado amarrado, 
(para recobor as indispansavois ropara- 
ões, A bordo ha a anciedade propria momento. Serão. as expocsencina lcoroadas de exito, ou, apesar da pori- 

cia o habilidade do a guez| 

para abasteoi mento dos talhos municipacs o parti-| 
oulares 2:481 rees bovioas adultas pe- 

o peso vivo de] 
1 6 16092 car. 

o. TÉA5O Kilos « 
caraeitos com o] 

ar motivo| 
entarite à 

R melhor de mesa 
6 centavos (50 réia) o litro 

Nº venda em toda a parte 

Uma industria 
em perigo 

Publicamos a seguir Juma carta do ar. 
LlP. Marques Ribeiro actres da questão, 

da sacaria. "Mespeitando muito as api 
mlbes do 3, Marques Ribeiro, não ros 
peitamos menos as mokas. Sobro os ser. visos do sr, Almeida tbeiro quando mt 

das eolonias. pénsamos de modo 
»| diverso. Esses, serviços, em nosso enten 

der, foram puramento negativos, quer dt- 
2er devem antes classificarse do desser. 

Neste messão assumpio dos sac- 
cos, 0 st. Almeida Ribeiro mostrôu quan. 
to alo o quanto pesa: O artigo 1º do 
decreto de %O de novembro de 1913 constk 
tue um pocma de manha saloia, Esse ar. 
tigo classifica de «objectos cu mercado. 

- [rias Indispensaveis à preparação ou acon- 
dieianamento dos productos a exportar 
aquilo a que nas pautas aduaneiras se 

ainda, queremos fazer 
entendemos que não sé Podem nem de 
vem prejudicar as centenas o atá mmilh 
res de operarios portuguezes quo se 06; 
[cupam na industria da saccaria. 
Seguo a cartas, 
Sr. redactor do «A lapitals —Procuro sembro quo liso mé 6] pesivei, fugir à explicações pela. Imprensa, BAGS 0. Belo valor quo dou ás coluinnás do um Jor. nal que, seguramente, não foram. faltas Dara “Mas so discutirem assumptos de nteresto. pardlentar mas - tambem. elo muito apreço em que tenho O imtu Bro- 

prio tempo o trabalho 'que me nã A “vagar para divagações. das O artigo Que! v. er pubjicar hon tem na. Drlmeira pagina do seu Jornal, sob a ovigrapho atsustados Se arrulos, uma, industria 4 que mo Pão perito o fnimo deixar Passar em Jujgado sem 0 meu mato ve hecmenta pestasto. Votar. redactor fot absolutamente to albriado na ta Dou f6, En conheço à quesião de que so trata 

== A 

frande Variedade 

Não Ha duvida que 
fado o muito 
cada numa 
tinta o cant 

ltarra conhocom. 
[uma enchento ámanhã 

Carmen Vicenta a o! 

(tinuar ae ço fal 

u irmão, é admi 

no seu trabalho 
Feito com facilidade, 
so sabo que so 
[mos 
tes, 

Rea Pa 
o do 1.º batabido dl 

o sintomo com sufflciento capacidade to-| 
chnica para à discutir A apreciar. 

O docreto no 21, de 90 de novembro| 
89.98 VUMNOISO ENIO) Ten O aque C16% op tá levantando urômento. d'aquenes, 
que honra o ministro! quo O asigna. 
6 sr. Almeida Ribeiro quando ministro 

das colontas empregou o melhor do seu 
esforço em fomentar a Industria o Agrk-| 
cultura das Colonia» Pprtuguczas. 
O decreto am questão foi uma das mo. 

asdas de valor tomadas n'esso centido o 
não ha, julgo ou, quem, tendo estado em Africa “estos ultimos tres annos, possa, com verdade, por Isto dm duvida. 
À sacearia: estrangeira ha multlesimos| 

annos que era enviada rara a Africa por tugueza. 
“Todos O sabem. Mas, na ideia do alt. 

viar os chamados generis pobres 
ga onbemo das despezas que faziam e 
quast os Impossibilitavã de. concorrer 
com os seus congeneres do origem estran- 
gelra, consegulu-o fazes Daratear O cus. 
to olevadissimo dos' fretes do . caminho 
de ferro; diminulramso de 40 0/0 Gs fre. 
Navexação e auctorisowfe Dolo tal decre: 
to a importação temporaria o livra do dl. 
reitos de todos os artigos necéssarios 4 
(embalagem ou acondicionamento dos gs meros destinados «á exportação. 

“A” exportação» motose bem, 
esse decreto fol por assim dizer uma] 

concessão do «Iraw-hacks para esses] 
tigos que, como a saccaria de que se ti ta, pagavam 6 pagam ainda, os seus dirul- 
tos de importação que sã6 depois retri 
Uuldos quando so exportam Os Generos 
Para os quaes haviam sido utilizados. 

Está claro que toda à cacearia estran- 
nias, que não slrra pára exportar gens Tos, não gosa d'esta concessão O Paga os seus Alreltos. respectivos, 
Exclusivo do concessão não « Nouve 
Não foram as duas tlsmas referidas “o| 

sou jornal as unicas a aproveitar os be 
mefícios Waquelle decreto. 
Multas outras casas d'Africa 6 algumas 

antes d'aquellas “pediram o obtiveram 
essas, regalas, E no seu numero do hoje 
na secção do «Informaçõeso, O jornal. 0] «Seculo- vem corroborar esta minha af. 
tirmativa Informando que o sr. ministr) 
das colontas actual ácalia do deferir am 
pedido, cemolhante d'uma casa, que cita, do Anéola. 

Já Vê, sr. redactor, que, propositada 
mente o de animo levo, toi v. enganado quando o informaram quo 0 decreto re ferido só aproveitava às duas casas a q 
v alindo. 
Quanto ao perigo do que venha a ssx| 

arrulnada q industria “da saccaria. em 
Portugal em virtudo d'quello decreto, não 
o creia v. E" Infantil tal récelo. 
Maito antes do decreto, 1á o Ulsse € 

plto-o, so mandavam enormes quant 
des do saecaria estrangeira para as nos 
sas cotontas o durante muito tempo air. 
da teremos necescidado de continuar 4 
pagar no estrangeiro Osse tributo, Inte lizmento. 
Digam muito embora, os que n'Isto tl. 

verem interesses, quo fabricação da 
saccaria nacional é sufficiente para O 
consumo da. metropole e das colonias que 
nós repatiremos 0 comnósco todos os ne 
gociantes de Africa, que; tal asserção não é verdadeira j As centenas da milhares de sacos que 
vamos buscar Inglaterra alnda que 1]. 
les nos custassem mais caros, de que os nacionaes, que não custam, não podero mos deixar de continuar à comprar or quo às fabricas do nosso palz não nol-os podem fornecer. Tudo quanto à fabri-a- 
$ão nacional produz pouço mais chega do que para o consumo da imetropole, O q vao para as colosias 6 uma pequena >ar cella d'aquillo quo as colonias conso. mem. 

Sustar pols os Denaticice que trouxs para a vida colonial aquelle decivto é contribute para uma málobra que v. não ha-do querer anolar comia sua publicida. do 6 que nenhum ministro ha-do querer Seguranvento patrocinar vom à sá al. 

a jus. O er. geved inda A. cerimenia, Tello tos servido dir ME pe Lee caro na Glegama reigentia UR te “a PEN |" Projectaram-se Na de caracter militar) E Alvaro do Sousa. embora [erquegdo do este om primoroso «junch», fornecido pao assistindo muitos soldados Ysquelie gra-|por alto, 04 explicações do, Jó aja discurso dheio Ei quaes terão num cinema veis. Foi pecessario fabricar a valvula fandamente patrioi D. Maria Iaabel coltonto meio lo oduesção,, À! média é à valvala do alta Preta “que estamos atra [Pereira Coullono. D. Láura Ferreira Pin- inangocol evitam muitos vorancantgs AA O a Ao o Figueira P E 
eta Peço cu appiasca quo aÃ da ameno, aláa do tr do so pro, Não sis pero 8 Edna ças onvaral iolcinttva mentos. Nos Jatervai:Icodar a reparáçies anxilinres Pora so gate (dos oo ahor comssitarda peca] Oiera Peião, los a banda mititer do grapo executoa [conseguir executar trabalho tão difi-|geana, proferida polo illastro com-| Deus de Arevedo, D. Izabel Maria AGrãS peça musicaes entro alias. il, todos, absolutamento todos con-|mandanto da Escois de Guerra. (de Sequeira. D. Maria da Madre do Deus ções allindas, q06 à aeeis jsorroram: o sou colloga ar. Tolo Josó| Basta dizer que ala oi bis das maio| Figueira rviro o Castro Constancio, nos pão posa fanocionar| Diniz, de quom Alvaro Sousa fas eloquanio ja a da, Quatro, quo) Arevodo Coniho de Campos, D- Mar o Magia dê Brtaridado um odlorog elogio, penso da ação orjratoia o to jm, o, Dm gue o io corsa Di Mo, mit grupo isa de ATE Ne [gundo da Pardo vb atniro do Meio de se 

a:jAssociação do Registo 

DAG ê 
CASA FUNDADA EM 1881 

Sortido Colossal 
To-—Rua dos Retrazeiros — 

LISBOA 

Fados acompanhados à guitarra 
js fala, do coração do portngues fado o mi oleo quando to. 

por um bello. ar: 
por uma cantora de 

[cador do guitarra como é o colobro Po- 
rolino, que todos 08 amadores da gui 

cor 
não 6 facil assim roúnir dois, Ertíntas para cantas os nossas fados. 

ites, ha a apletis ta! noi o tanto como. conpletist como "Euiarida em conjunto com 
o 08 Horaínios, são dosnerobatas por 

guezes 09 mulis correctos 
ab além do diff 

Nos espootaculos de hoje à moite já, 
presentam ostos mos. 

tas e são certas duas enchen- 

Na Trafaria 

6 commandanjo, am cinematogra-| [ho ex “que se demotatroa Habilidmo 

o fez cosas reparações nítia so con. 
rá? 

Decorrem minutos em quo, quer os 
ne estão a bordo, quer 0s qus no caca 
io Posto acoropanham os movimentos 

do navio, sentem uma commoção indi- 
zivel, 

Depois, o Alemtejo aslasta-so mais é 
mais o já um pouco distanto da terra, 
pára, a fim de, por um requinte do 
jamabilidade, quo agradecormos, mandar! 
beta buscas é sopriialanto do 
H 

Fintramos a bordo. Os rostos estto 
Isorridentes. Todos os quo cooporaram 
'para dar um desmentido solemno (| 
Sfirmagivas dos allemães o ds suss ce 

| peranças do que tornariam innavega- 
veis os barcos requisitados so desva- 
|neceram como fumo. O Alembçjo navega 

em Legues 

8 

a musica quo, 

[muúito, incumbido de ir ao Fuyal bus- 
(car a barca allemã Maz, hojo Flôres,| 
fambem julgada Inmavegavels gocm é portanto, | 

Pes o ácompa- 
jos primeiros e mais indi dade am “alo Índia apletista o bai-[Condertos, a trouxo em 6 dg à Lio- deixará de con-| oa de force. 
Mas a bordo esperá-nos o engenhoi-| 

roda casa quo procedem da reparações, 
jo er, Alvaro do Sousa, um moço do 25 
[annos, tão sympatbico quanto cheio de 
|talonto, quo foi quem foz 09 calculos 
os disgraminas do fodas 08 ropara- 
qem no que foi cosdjava- 

hobil o brilhantemente pelo sou 
(colioga er, Joto José Diniz, assim 
[como pelo pessoal da antiga casa Ba- 

Mamj 

|prohondodor o do rara actividade 
está tranaformanda por com 

Bant'á; ajor Sant'Anna 
a, 

toi do 2.º gra” 
Maria da Costa, 

os 
[bavendo à mencionar o sr. Josó Raul, 
Craveiro, que desenhou 09 moldes, o, 
os oporarios da casa Bacholay, que, 

6 0 seu patriotismo, 
O Alemtejo do novo so pôr om movi- 

AR meat lo Tejo abai dó às al.| 

Civil pen pgto ins atá id 
lentamonte, depois a mar 

Possando hoje o 21º e, dando uma curva graciosissimo, do done Fani ape a is la, No pd ams festejos q o distindio Gopítio da mariah mes psêrtos À sã Gi ii o eat Sto Bala Hom dos 
ç00s alifadas o a da associação, estevo. mois membrco da comissão del tento no publico, sendo muitos 08 tantas que ali ostivoram, 
irecoberam-so telogrammas, 
cios de varios pontos do 
bos, assitm como fam be 
inotividades, felicitando à associação pela 

a assistencia. '9 2180 

Banhos: 
ohos, eta. 

PEQUENAS Ni 

morador no rua da, M 
preso Constantino dos 
pa rua do Entremaros do 

—Quoixon-so 
ção. 
ia Clara, 52, 2º, do quo os 
ria do 72 escudos, 
Albertina Augusta 
Jost Marques, moradores 
Baixo da 

E quo lhos sahira. 
Preso 

ter furtado a quantia do. 

janelia da ana residencia, 
-0, 

natura. 
“Greia-mo, ax. redactor sem muito adm rador 6 abrigado. Lisboa, 9 dagosto lo ou Muro] 

Ribeiro, : cia 

Lia Ramos, morador na rua de Campo- tento tompo da marinha. mescante-a| líde, 62, rez-do-ohão, na occasião cm quolnas para o Prazit-o pod egdia sobeo a mathina do nm combbio nos Er opreRas ponha Gota a Poa 
rabo aee Cholso baden com a cabeca sontade ao Horviço da cansa ão justa, [a'am arco do pedra, Coma. o ferimento ! | osso. bastanto gravo: veiu para Lisboa! A dostacas ainda, um- brinde do 1: dos anteado no hospital dei Jon não gnachinistado vapos Porto, cm que, emb am tratamento; 

16 para a qual foram con: 
|vidados diversos oradores. À sessão será! 

Balneario-Casino. 
Santo Amaro — 

Aberto até 8 de outubro gados, quentes, simples dou 
Tostallações do primeira ordem, 

doando To do Abi 

jo, ane é aconsado do tor recebido nma| 
[nota do 50 oscados para ir trocar o que 
não fez, ansentando-sa. No acto da ea [piora forarm-lho approhondido: 

ia Emilia d 
ma, residento no Campo do Ban 

ram na iua residencia e foFtaram a qua 
= foram prosos e enviados para jui£o “Eranciseo 

nba, 4l, por instigarom o cio. 
nor do 12 annos Joaquim Nunes Pereira, 

corto grand Antonio Ferreira da Silva, [morador no largo da Sande, 30, &º, por 
toinha electrica, am fato complgio e ou 
tros objectos, tudo no valor de 85898. Sa coferimaria 3 do hospital do Des- terro fallecen Antonio Serra Junior, por tor cahido do uma motocgeleto o Leal Maria da Conceição que ha dias. cala da 

machinista dos caminhos de ferro] 

tos, quo exalça o trabalho do| 
loapitão do fragata Pinto Bastos, 
áhto da consimissão, que nos 
jamor patriotico do todos os que fem oguado por quo os navios req 
[ãos eatejam ami brevo proa 

Dorante o dia| 4 cartas o ofi- 
o do Lis. 

o algumas ool- 
à Ve piopeguadão Datena ; que posar ciente Ng ota oro emo rent anho 

“Infeipaco, sendo abas moito spplasdidas| , Bão 72 ao todo os navios requisito. 
horas róalisa-so dos, o que constitno uma bella freta| 

moreanta, 
abrilhantada pola tasa do grupo mui: 
cal da negociação, sob a regência do ar.| Oliveira Paredes: 

nos sina notar a circatastancia) 
ão quo ondo antigamento não amarra. 
[va um unico navio, no sitio donomina- 
ão a enclusa, estão hojo amazrados nã- 
da menos do 13, merco da vontade do 
[poder da commissão-—vontado que afi- 
Dal triompha do todos os chetaculos. 

O Alentejo parou n'ceso momento, 20. 
largo, em frents do caes da Alfandega. 
O propriotario da casa Bechelay, o gr. 
Pombinha, oferece um almoço aos seus] 
convidados, entre os quais algumas so. 
[nhoras, aos membros da comissão da 
transportes quo foram assistir és ex- 

fencias, grs, 1.º tenentos Madeira o, 
atos Silva, Capitão Horta, Fernando 

Celestino Soaros o Correia Mendes o 
[aos representantes superiores do seu, 

Oeiras 

OTICIAS 
rea 

19, foi) 
oa, "residente) 

Mirante, 18, Jo-| 

pessoal, 
O almoço decorre no meio da maior| 

animação o ao Clampagne 0 taças or. 
1-5, cabendo o prime k 

o honta--o engenheiro quo delíneoo! 
jas separações, o sr, Alvaro de Sousa, e 
jao sr, Pombinha, o industrial quol 
|soubo cercar-se de tão bons elemen- 
tos para executal-ss, o que não 66) 
honra q industria portugueza, mas] 
ainda a Patria, porquo é um sorviço 
eminontemonto patriotico o que assim 
ao fez, 

Muitos outros. brindes so erguem, 
lontra os quaes um à imprensa e em es. 
[pocial à Capital o ao sou director, não| 
|podendo, porérs, nós deixar do men- 
'cionar os dos srs. 1.º tenente Madoisa, 
'que fez vibrar a nota gstriotica, air” 
inando quo a marinha do guerra portu-| 
Igueza e arinha mercante estão uni 
(das nfeste momento para um só fim-| 
honrar o nomo portugues, 
Fechou a serie de brindes o sr. capi| 

tão Horta brindando porque em breve 
iseja uma realidado à aspiração de ba| 

Sogoa. 
Concei- 

gatanos entra- 

no Caminho de| 

rosidonto na] 

vire, Jalavras: ropasendos'do mais puro pq 

ser considerado como) 

: 
oholay, hoj F.s.| bn fe ogia do amd ES 

|ftiotismo, pôs-en) relevo a união do to. 
fas ne classes da marinha morcanto, 

E os ropresentantes d'cssa marinha o| 
jãa do guerra abtaçaram-so commovi- 
[damento, seilando assim o pato do 
trabalharom compra pela gloria da Pa. 
fria portuguesa, 
O Alemícjo voltou a eingrar Tejo 

labaixo o nós, com pezar, tivamos do vi 
á pressa rabiscar estgs linhas, 

A cosa Icehelby está tambem pro- 
(cedendo ás roparaçõos do Avriro e do 
Barreiro, que em brevo eotarão o .nlui- 
dos, 
O serviço do simoso fornecido pela ca 

|sa Beard fot makgnifico. 
A NOSSA PREPARAÇÃO MILITAR 

À crian de hoj 
Escola de (Guerra 

Seiscentos alumnos prestam jura- 
manto de defender a Patria, 
& Republica e a constitui- 

tão 
“Teve nose eloqudnta signiicação sore estincos do am fato brilho a esta qo se Fontisou esta tardo no Escola de Guerra pisa abertora dos Guraosredosidos die do premios aos alunos mais lasnicados. Prom cu horas e eia do voz do los, continuará a navegar para a x Paio manh o publico froquentadoria “Portugal 6 aos alados "serviços pos sodeiatofars, 4 toa Gomas Preir do Salto Pos terá, occasião do onvir|inaprecinvois, Femvesica uoltidão to convi essa deliciosa mesios portuguora cam, "E peu commandanto o capitão dofdos, ne qual avaimmn do tenconvida | fado por uma artista como é Siollalmarinha mercante ar. José Porruisa Sscicito & da armada que trajavar os [Margarita o acompanhada por am to-/ Aguas, o brioso oficial que, não ha Seas uniformes rei A entrada as Esc que vão chegando são o recebidas por almas de panba 

q horas ga) fancontrát-so já totalmente spiahádas de enahoras, cujás (oito frescas o garzidas 
Tá en baixo tocam logar os xo torbam Jogar 08 alamnos 
Escola de rs so cota À do ado, a ban a A Pertupuca, enca- hxintando-es logo o ar dr. Horosrdico acom plsteos commeandadra da Tacoia do Guer 
general Moraes Sarmento, commas- 

dantes da divisão paval, de divisão mili 

O ministerio. Ao lado do os! 
(trado, onde está a as paso dal fr eee do into, de, io poses a tesao Or Met 

Campo, tonente (iuorra Quaresmo, 
Nas primeiros da frente estão qua-| ot dep da Set oo quo jrosos officiass do exercito de todas ds ar mas. O ar. goncral Moraos 

am rolta do actasi movimeto o 1 6 à sos coco apoio pager em qu aliados detendo os pribicipios da farão, a Hverdado, do difalto. O distincto of cial termios! por Jombrar au (adições 'd'aqnolla. Escola o de incitar os nossos] flciaos que dali vão enhir, ' E que all vão eabir, a mantobns O 
Gar. gonórol Mordes Sarmento é viva. ovacionado. [im aegaida, a ganda do ho im ara feita pelos oficias pro Ea idancia. Um 

andoira da 

o dim novo silencio profundo, emo- (olonante. E' o espírito do rocolhi parado para 9 q5 40 vao onvir, forton do Mattos teguo-so da ca- eiro do espaldar o 0 sou discurso pacsaitarm = Boato à essstência, Todos com E pç e E 
o congresso do ámánhã nos ha do tre er. 

ministro da, guerra reforo-s gravo momento om que estamose qt [go dodicaçõos, responsabilidade lícios de todos os bobs patriotas. para à gu 
grando dificuldade —u falta Essa dificuldade desapareco- rá, dadas as qualidades brilhantes quo| 

prssoo o espinto gortagues. Er ootro que 

soc À propa. Apreventoa 1ogo da fode ia 

| Tambem agora nãp hão de faltar voi tades do ferro, qnaliados do mando, de 
fordeia, do disciplinação que lerem o exar cito portugues à victoria. Vao fazo 
recti do jorâmento da by 
[Vae-se jurar Ioaidado à Patzi 
blica, à Constitui 
E preciso quo caio ponesmento artá lado Clararodt 

pole ala do coloco des quo atoa dos quo ati so en- 
Sentra nunco bao” desmentido au 

Em seguida o sr. 
vidou a assistencia à pasar à parada da Escola, ando fé todos os alumnas, nºum conjuneto chelo do gato é de Dri 
Mantismo, 
tem de um pavilbãó quo à bandeira na. 
cional domina, á cfrimonia do juramen- to da bandeira, noso por fit, a| visita ás dependencias da Escola quo deixou a meibor Ibpressão a todos os aesictontes, Í —— 
Foram distri os seguintes pre mtos 
Pedro Caciano Maria de, Portuga, pro. mio pecunlarto de Eo$o0; Virgilio Cesar 

Antunes de Lemos, 
Antonio Maria 
mio honerifico; 
são Sardinha, 2º pr 
rio da Costa: Fray 

premio honorífico: 
do Carvalho, 2º pro. 

Carlos Wencesiau Fra 
donorifico; Ma. 

£o premto honor 

ado do todos 08 mi:| sa 

tar e da Guarda Repablicana para os io. do honra que lhos estão dortina. para assitir À tolo. gym bora espaçosa, está | 
jagora completamonte cheia de assiston: tes. Ao fondo, estão o chafe do Estado e, 

 amolys a4 
ração o da nacionalidades, Sa culturas que irei [domonstraram mais uma voz à um pe-|grevitem 

te do Estado 0 os minsros as | 

681916 eo 

NOTICIAS 
À FELGUEIRA (nuas- CALDAS 

Beira Alta) a mais pittoresca & 

'As thermas da Felgueira eram 
so professor MANUEL BENI 

rosa € Tadisações: No 1lxcumatismo, nas aí ças dos paites quentes, do gado, do cs jespii, peter Rose io 
fo prem Sarre [nando simenta "de Cástro “vitioo 

astelto. Branco, “premio” honerihico “Prenios de trees = Mansts Pesa de nástos Valente, 1º premio. afteoeido po a Even; Ernesto Rogneira Posta. 2» Premio otieeerido. beto mintcteri da ter 
Taz Caros Alberto. Conto Jura: 30 pre mio olicrecido pela cooperativa dos além oe: Raul Pereira, Ao” poem orcrmpdo 
pelo ministerio da gueria; Affonso Alves de Araujo, 3. premio: Hirata poa isero á aoer 

nôas 

ante da Escola, por à| 
commandonto da divi- 

ECHOS+00+ 

INFORMAÇÕE OMMUNICADOS 
+ CAN 

Scena trivial 
Esto homem que mo vem pedir esnrol íuito “bem conheci. galnardamento [Vibrando o pingaiini do dorso ardento Dos “seus medios trisões. Tez alta escola 

1nxemo 

juanião o fulvo gíncio encaracola assestã, o seu monoculo. insolente Nas timlãas donaciss, cuida à gento [Que 30 enorio à rirgindado assola + 
lque dese é cesso em que so Mg Este esqualido, velho que mendiga Jão dandy esteito o triimphal que eu vi?! 
linquiro o desabar em tar miséria Responde :, «Essa, pergunta Sera áéiia ? “Pol Pico, hoje sou pobre... AR percens Camitto castéiio Branco, 

CASAMENTOS 
tontera, na parochial dat ot 

E o, nto D. palma Coelho do Campos Conmiancto “c do. fallecido, sr Pedro de Castro Constaneio, com o us sro cagitão de Cavaliaria mv: D. Perando. Pereira Co don). filho da sra D.Maria 1 (so dos) e do nlo Xavier Pereira Couunno (Soyaasy Serviram do mádrinhas a sra D. Pal: 
mira Coelho de Campos Constancio, Imão. ds nolva, e D. Maria da Madre de Deus 

 € do padrinhos 05 sh. JAntonto “Xavier Covtduho” ISoydes), = pas. ão. alvo. o D. Marvel Paco Vianna, Dri 
Pol celebrante o rev. prior ar, Domin. gos Nogueira, que, To. tlm a Cêximomia, fez uma brilhante alloeução. 
Su damiade o ava, Nonio XV em 

vedo Coelho do Campos, ete. E os srts D. Antonio Xavler Poreira Coutinho, dr. oliveira “Feijão, coronel Gunn Vianna, 
xt de sequer Jolto 

ra." Manuel Motheché Corvela do, Froitã D. Miguel e D. Luis Pereira Coutinho: Antonio Xavier da Gama Pereira Couti: 
nho, dr, Affonso de Mello, capitão, Angus. to Moniz da Costa Veiga, José o, Reren do, Francisco Pereira Coutinho, José de. [Castro - Constancio, Antonio, Atento. do Nello, Campelo, Jorge Olimpto de Sequai 
os 1 inta o ótros segulram para asma quim aa Rubeiro, comento de Case Pam pa à 1 aonde Fo a lua de m 

» numero de 
Realisom se honicia. na parochial egre Ha de 5. Maincde, 9 Cásameno da sr D sa da de Camara, Lume, Interessaniísima 
nar q 

[câminhos de ferro sr. D. Rodrigo de Ser pa Pimentoi, fio tado mero da sra D 
faria, Anna-do Sousa Coutinho de Serpa, o do &r- D. Fernando de Serpa Pimentel Serviram do madrinhas da noiva sua| mão é sua tla a era D. Palmira Arovodo da Caniara Leme, 6 do padrinhos do noi vo seu flo o sr. marque: de Gouveia e Seu femão o capitão de cavaliaria sr. D. Joss de Serpa Pimente Foi celebranto O For, Eduardo Quintão, ue no tim da missa fez d0s noivos uma Pratica. nto a. cerimonta rellziusa um sex totto  excemtom. varios tels. dn miidics Sua santidade o rápa Denenicto XY cm. von aos noivas à Eua ben Findo o acto Follgioa, Ulrigisam so 8] convidados (para “à cirgaáre resiueneia da la da hoiva, sr2 D. Palmsta do Atera "amar Leme, onde fol servido um fipissinio lanche, Assistencia 
ondessa dO Linha Maria, condessa “o “alema a Pinlho, de "Sousa Coutinho, D. Niarianha de Ser. pa Pimentel e filha D. Maria, D. Izabel [O'wnell, D. Thereza Aranha dê Serpa Pi 

mentel, 'D. Jalia do Serpa O'Neil o fi ha D. asaria, D. Anna de Serna Osorin 
D. Caiharina” de tino “Linda: rés), D. Adolaido do Almeida da Camara Eorio é filha D Mario, Anal Anna e Sousa Couunho, D. Hen Imara Leme de Mesquita (À 
Azevedo da Camara, O fitas BD. Sraria “Adelaide, D. Tíabei 4 Etalho, D. Julia, de Serpa Pimentel Violanie. Do Cariota Careatual da 
É os srs: Muryuer de ssonveia, condo do, Nendia orge O'Neil, Euardo' de Serpa Pumente! 

Hugo O Neik. Alfredo Infante Pessanha m Fernando de Serpa, D. Vases de Serra. utio e Mesquita, D: varo Soares Pratica, 
de Serpa.. Alvaro e Fernando da Yons Raul & Jorge Gayo, avi 6 João WAtmei da Camara Lene, Job de Serra 

ea 

ENE, te 
Os nóivos partiram para O Estoril, aom. ae foram nássar a jua do melo “Na score vise” grande do valiosas e úrsicas prenda: Éelo se. Santo da Josi cy [portta ct casamento para sou lug Delmarro, 4 Seniora 5544 “18 “partos, Modrigues a O grrti 2 rntereseáuto f Viscótrtes ac Alveiios 

NOS DESPORTOS DE BEMEICA 
Realisca-se Hontem, no salão nobre que! eesporto. de Bemílca, “o “primeiro Bati, anIsSde Do: NM grupo da socio, Durante a noite dançou-so anitzadamene 

caso Temibra-mos ter visto as senmo- ras 
D. Sophia é D. Alice Rol, D. Esther, D. emo. À qua o pica da Son. E 
Ene, D. Cloulde o D, Gabricha Montar 
ão, D, Jinria Paetooa Pastora D Bea. 

como auxiliar do tratamanto mercurial, 

E NOTICIAS), 

admiravel estação de cura em 
+POFLDGAI rastaliações compiatas do tratamonte-“iotal confortável, 

is recommendadas pelo saudor 
'O DE SOUSA na sug nume- 
linica 
ileeções do polto, artritismo, nas doems tomogo, do intostino, bronohites, nã 

um Alves da Silva, D, Mar  D Piher Martluy da Pas Vo At O DT e ria rclena. Doria” atumalor ar daáhel vasco, madame ineo vianio Paso. madame Maria q Hlsa mao iam Vatianas Do Beqher o Upa, ar Galvão. Anta to Vanconeaitos, D'tqçds Celta iatmundo “5.º Emil De Sinria Ga Conceição Lerielto, Eos asno nlQnio Jinhotro, Antonto Josê Dantas [José Maria ada P Silvestro Ate 0 Siva, “Jos “Amaral,” Rogerio” Arch Oullieimio, nodrigues, Ercgcrico "Eegraas pras aan Enc mador Monge di asso” alferes Aguas, Henrique” Popsoio jneau Nunes Jorge do Figueiredo,” Jor Sono ol. Victor Hogrigu 0 Mentir. Lui Fernao Manta, am Mara ado,” Brent Caticdoo Ae onio Severino Err Vasconcelos, João "Priguel 

Reis 
Melmlio “d6 e 

RECITAS ELEGANTES Amanha reallsaso no clegante teatro publica a terceira Pocita Ga moda, des Nicaida à nussa sociuiado clegante "comi à fina revista fantasia, sCastellos no. Are, Que “agora. Fok amplia meros novos, de grande “clfesto, Os tados dá quadr moinhos» conubua sento um os numeros o maior exito sobre tada "o cantado pa ta novel e gentil dlvcipula Jalsira dm Séu- 5ô IVO Lodas as Noites repoto (orem pesto ua Riga fes Moita, do anna no Republica: sen decerto clegantissima. é sgh 

ANstvensAnios mig fu pat 
no Snes Ee RE des Ao Di ca pb ro Ao Di pop ar Sã 

PARTIDAS E CHEGADAS Para no de aguas seguin hontem para o, Bussaco e pedras Suigadas o ra D; Marta A, reitas “nte, agendando srs Tihoa e nora, no Pálnçeio Hotel dO Tussaco. Onde se “aemoram alguns” ditsy o regTeisaudo à sun Casa 

IA SOS A dra D Mar ria do Almoida da Motta. Diario, pa Aergnor, onde ia! gemorará Aiguri Fina oro Colega na imprensa er Caros Pio imentel da Notia, Marques. uu para Moledo, A ara D. Masfo tora Macedo rrança fo, io para Santarem, donde 
a banhada de. suas gorda netas, D.Maria Julla e D. Mariá Mest DA Rosa Oarção 1 g Regressou" Ok sua viagem so norto do paia faro mentem pará o irangeimo o. tenentr. coronel. sr. "Francisco Sora vão do Salles “Lina, “acompanhado soa asposa P. Deolinda do Sally Táshod, ue fobcionaon visiar Haspanha, França, 

LOTUOSA Falleceu hoje 0 coronel sr. Jono Mello Pereira do Vasconcellos, amtigo prometor do Supremo Conselho de Justiça Militar 4 que tambem exorceu O cargo do Inspa ctor das escolas primarlas de Lisboa, Def: xa vibiva à sr* D. Anna Judlce de Vas. conceitos e era pae do sr. Jão Judice de Vasconcellos, tº tebento da armada. A inneral readisa-so amanha à tarda para estação do Rocie, seguindo o cadaver para Tavira. 

À grande era 
eloa rede ocidental 
PARIS, 6.—Communicado ofiioial 

(das 15 horas: 
vAo sul do Somme duas poquenas loporaçõos do dotalho pormittiram 

nos franoezos progredir nas trinoh ras allemãs a sudoesto do Estróes. À norto do Oise mallogrou-so uma tha nobra allomã contra o planalo da Vaux, sob om fogo do enfiada que immediamonto so donencadeiou, 
ivoita do Moga, durante of 
paroisos quo, ali so travm 

cam 8 francores ampliaram gongi volmente 0 torreno conquistado, À 
noroesto du fortificação do hist 
mont rapolliram um contro-otagoa Na mosma região, om Floury, o boé 
sovtoros Chapêtro o Ohenois Inota de 
artilharia, mag som acções da infam 
tori ' Na noite do 6 para 6 as esquadvis ibas franoozas lançaram granadas D+ região do Combes, na garo do Noyon nas garos de Stelay o Sádan, na gu ão Confleng, na garo do Met PP: bleau o nas oficinas de caminho dt forro o nos estabolecimontos milita ves de Zsmburch (norso do Mata). AL [guias d'estas esquadrilhas effoctua: 
ram duas sortidus consecutivas | uma d'ellas cffectuou sote, Na linhf do Some os avidos francezes incom djarum dois balões captivos allemãos 
Um avião alemão lançou quatr bombas em Bacosrat, mas não houve 
perda de vidas. Os prejuizos cansa 
dos são insignificantes—(Havas). 

A alimentação 
ua Austria 

Noticias do Coloni 
gitem que so renunciou ao project 
do prohibição do cossumo do caras” 
duranto dois mezes, À nova colhoit 
do batatas será comprada aos prod" 
etoros a dez marcos O quintal — (Avis; 
ricana). t 

PARIS, 6. 

«| proclamação do kais 
ser 1. 

PARIS. G—A prod [por “cecasião do segundo“ anniversaria ta. guerra sobresullou a população d Alienanha. Os jornaes tonta atenua o. man effeito por elta rod! 
iricana); 

Simões Bayão 
(Laureado pela Escola de Parti] 

Doenças lo bocta, cirurgia proibe ortogoneia. 
TELEPHONE 9078 

LARGO DE S.PAULO, 1544 



3 14 VALUAL 

SA TRIUMP 
— quer a 

Mais do 3.090 installa- Soitido moderno em Lustres, 
candieiros, placas, pendentes, 
plafoniérs, etc. . 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 

gões. feitas por esto antigo o 
conceituado estabelecimento: 
esaber: | K HO | A 

Luz electrica; aa A Rr a tilo” ç tretes,lavatorios, ete 

mem VEL 228 6º Do, CRuDAlNHAS, Rum Augusta, 12, 14, (frento ao Banco Crédit) UNIGOS DEPSITARIOS 
telephonos do- 
mesticos e a dia- 
tancia, avisos, fe- 
chaduras e si- 
gnaes electricos. em mare error ecemmasor É 

isto ora ds 18018.198 e om 1910 attin- 
jsira aponos 99.801,509, dilferonça pt mais, 1,7 por mil, 

Os" Boches orgulhavameso do ser o 
paia mais proliforo da Europo, Teso, 
poráre, não ó uma vordado, comquanto 
jo ninho do abutros a iquo presido o 
Iniser tenha augmontado oonoidoravol- 
monto nos ullimos aunos Ainda no 
no diz xuspoito no norenoimo da popr- 
ação, o imperio toutonioo foi batido 
na ósintistica, 

Monaco, cujo avorosoimo do 297 6 0] 
mais, fmportúnto. da, Puropa, Havia 
nfnquollo principado 12,000 habitantes 

dos filtros 
«DELPHIN» 

para aguas mortas 
ou de presas 

jaarto praso posstv o à prestar Os 
roslissimos orbiços' que dello oxlgem as 
joado. vaz mols instantes neco:sidades da 
assistencia hospitaiar do norte do paiz, 

Por hi A confusto que alndg oxinto no es: 
— Tambem fio que os entraves noa-|pírito do muita gontonho somo que. bors... Mas, sem vor, não orelo. To-)hos sorva do titulo, tem originado cor= o sto en onto casos que muito farmciliamet, 92» — 

sto, sómento, por ve ferem tado Com 
s$00s que ilo um modo gessupuluzo d ntoncional, eó a ndo desojavão dir 
e 20, mat quo foram bater aut 

ta, por engano, ot enganáidos, Kppelido Dias” ati parter-ioi” ql 

& 

| Virgilio Ribeiro & Go Officma ae reparações 
FALAM 08 NUMEROS 

À Europa em guera 
População total:-450 milhões: com 

os alliados 272; com os «bo- 
ches» 126; neutros 50 milhões 
No momento em quo o Velho Mun- 

do so dobato na maior oonvnlsão quo 
Hintoria regista, não vom fôra do pro- 
posito trazor pará as colinas d'4 Ca- 

Notas de arte 
CERAMICA 

— ma re 
Alguns conselhos sobre .. composição e alteração. 

das Entas sobre porcellana 

À criso da Assistencia Publica 
agrava-so dia a dia assus- 

tadoramento | 
PORTO, 4...-Disia-nos hontom um) 

dlstinoto medi 
Não no esquaça do lovantar om 

filta ponulagio da Bnropa, segundo 
om mais recontes ostudos lomographi- 
tos, quo abrangom para no restantos 

do entro 
01030 0 para Portugal o lapeo do 

angãom &. periodo coniprohem 
ego no tampo quo vas do S864 a JOL Odlndos que deixaremos aqui regia tado, fomos seas à direião pera o des fam 
vas, oncontrando-os compondiados na 

[om 1890; ora 1900 pasnoh a tor 15.480 o 
[om 1910' contava 19,123. À Polonia pro. 
grádiva ?4,8 por mil; a Albania 18 por 
miliom Nalta 16 por mil; a Sorvia 
16,9 por mil, 

Poringal, om relaçto ao angmonto 
aa população não no encontra om logar! 
muito inforior. À diffovonça 6 do 0,7 
para maio. Mais ostacionario: 
lgaviomos roforentos A Auotria (roino) 

À 

Na pintura aobro porcollanm, ha tin. 
tas do tal 
dem sor appliondas om quantidade, 
festas coros são ag quatro segut 
os: 
Cinzento claro, amerello clavo, azul 

cou, o côr do oamo n.º 9, 
Tistas tintas, difforantos do tom, fe 

Igariam aniformomento amavelas, por 

odo fusivols quo no por 
Com um pouco do esmoril em pó, 

bito am agua 9 com mm tomplio 
dastanto nro, ou com uma rôlha de 
cortiça asfroza-so a pintumm no aítio| 
fam quo a tinta cocureoóu do mais (mas| 
depois do vitrifleada) ató obter o tom 
quo so dosvja. ; 86 ficar elaro do mais, rafuz-so a pin- 
ima” o coze-20 eogunda voz. 

'A Oupital, mais ama vbz, um grito do 
urmo que acordo aa estações offi- 

oiaes—inaotivas o adprmooidas—em 
ento do perigo enorme a quo astá 

sujeita a população oh oidado o do 
norte do Pais, ptda otiso graviscima 
quo" a Assistencia publica osté atra- 
sessando, | 

A'Santa Úusa da Migoricordia que, 
veres, tom dxposto aos fo] 

ad nho troz os individuos quo há er Ee on, 6 por imo, recomidendAinos 1406 dos! para gravar bem a momoria 
nomo do Antonio, quo devo ser oxigiddvs 
om todos os frascos o caixam,: toaslggr> 
Vônta que descjarom obter o afamado PRERvO QUO em “0 00. NONO, neo qu atá, agindo o (ola qê 
paizes da Convenção TnLernagional. dig» 

one, Um. propurado que não poi b é sor registado, é decorto a high outra , 
—o vordadelro, erra 

us O fundento aponas rosistivia dopoia 
o ter foito dosappareeor a côr, 
Como é sabido, as tintas votrifica. 

folha do vulgarisação quo mobre o ad 
wumpto foi axeouíaia sob a ditocção 
Josh de, Sonsa Junior, a quem nto 

LUIZA DE SOUSA, 

Consultorio de Arte 

nxomburgo 9,54 à Italia 8,8, à] 
Bscossia 8,9; À Succia 7,4; à H 
5,8 Irlanda 8,9; no Liohtonatoin 3,7, 

À industria do papo ouldades com quo 
luota, ont na ominoioia do so vor] 

escapa ao seu ospirito investigador o 
dos problomns que metihodico nonh ' 

intorossam a scioncia domographioo, 
Não é possivol, n'um dado momento, fixar con preiatoinathomation o mu: 

ulações doa] 
aton da Du. 

el, porque cada olho um. tompo especial 

moro attingido pelas 
35 estados cisoumaeri 
topa, B não 6 posa 
aum Polio 
para olaborar ag suas ostatistisas, Às: 
“im, os consos da população ronlisam 
av em opochas dive 
minutos om zer0 reolizamenos a Allo. 

Austria-Ilungria, a Bolgi 
a Hespanha, o Luxom 

go, Nornega, Portugal (com oxoopoão 
to 1911), a Junsia Europeia (7) com a 
Finlandia o a Polonia (2) a Sorvia, à 
Bnisea: 0a Murquis, Iuropojas A Bu 
garia faz ou congos intermodios nos an- 
nos tormivadon em algarismo cinco. 
Procedam á rovinão dos consos nos an- 
nos terminados om um: a, Dinamarca, 
à Prança, a Hollando, a Italia, todo é] 
Roino Unido o a Suecia, Parar o con 
vo intermodio nos annos torminados 
em nois a Dinamarca o à França, 
guns paizos não assontaram ainda, ao 
que parace, om elaborar 08 centos da 
população “do 19 em 1004 do 6 om 5 
Anhor, o quo acontaco ria Gracia, Mon 
tonggro o na Romenin, 

Afyista das. ostatisticas maia rigo» 
zonas e principalmento consultando à 
fomano, publicação Tonilvina, do St 
Booth Ioltio he States man's Book a 
população da Earopa ora à aoguint, 
tm 1910; om milhões do habitantos 
Busvja comprohondendo a iilanáia 
80; Aliormanha, 05; Austsla-Iungeia, 
M; Reino Unido, cota va colonias chro: 

09, 45,6; Dranço, 89, Ttnlio 81,8 
Hospanhn, 20; Bolgica, 2,5; Romonia, 
' Hollanda, 6; Portugal: 6, Targoia 
com à Albanta, 6; Suboia, 5,5; Bulga-| 
vio, d; Suissa, 0,8; Sorvias bj Dinamnr. 
co, Oi Grecih Di Noruoga, 25 Lux 
xonburgo, 023; Andorem, Cichtonstoin 
Monáco, É Marino (,05, 
O niumoro mais zÍgoroso da popula. 

qto onropoin, sogundo 08 ultimos cen. 
dos ora do 440.300,19 individuos, 

Em faco do confiloto, à população 
dos % Estados forma 08 seguintes blo-| 
cos: acompanhando os aliados! 

2.480.890; mentros 50,408,901; for 
mando os fmperios . contrao 
186.448.240. individuos, E? claro quo o! 
Joitor não penio do vista a oiroume. 
tancia do quo ostos numoros go rofe. 
xem a uma opocha que já está distan. 
eiada do nós seis aunos o quo nvollos 
não entram os incsgotnvela xocursos 
quo pora a victoria dog allindos om 
tomons oftorecem a Asia o a Africa, 
mquanto os imporlos centrau 89 om. 

contram complotamento “isolados do] 
testa do mundo, 

ne! 

A Allemanha Linha em 1880 q popu 
lago do 40498470; om 1910 passhra 
esão numero a 66.067,178, sendo corca 
do um milhão a mais sobro ou homons 
o numero das mulhores o cm 19101, 
o censo accusava 94926900 indivi: 
duos À media aprocinvel noaorm 
mo do população Toi do 16,6 por mil 
abitantes, a 
À Bilgica contou om 1890 a popnlas 

quo do D,069,931 habitantes; om 1910] Passou do 6.698.548 a om 1010 fixhra a totalidado do 7.129.784, Bando o neros. cimo do 14,6 por mil. A Balgorin, em 
relação no primoiro anno, 9.910,713 
abitautes, Bm I9CO rogistava o canso 
147.838 o dos annos mais faro à nua! 

população ora do 4085,575 habitantes, 
ou soja um aorescimo do do 17 por mil. 
A Holanda que orm, 800 contava um 
população do 4,021,741 habitanto 
aba om 1910 passado a tor 0,022458, 
aitingindo um nerescimo de 15 por 
mil, À França 6, entro os paisos dal 
Baropa, o quo apresenta o dilorencial 
js baixo na lho progressiva da po 
ulação goral, Em 1890 a qua popula 

Nos annos ter. 
,|Sniesa, Dinamares, 

Nos vinto annos anteriores a 1910, a] 
população enropoia. augmonton ? 

mil ou seja 126 por mil o por] 
gi 0 mosmo poriodo, Portugal au- 
|gmontou 86 por mil e por anho, apr 
proximando-so asaim da Austria o da 
ungria, Jelandia, Noruoga, Jcossia: 

Superiores om nocrosoímo do popula- 
(ção ficam Monaco, Polonia, Malta, 
ilhas Foroé, Albania, Sorvia, Unlgario, 
[Russia Entopoin, Romonia, Allóma- 
Inha, Bosnia o Herzegovina, Hollanda, 

'Montonogro, Tn- 
iglatertaio Galles, Luxemburgo, Vin- 
nndia, Cireala, Belgica, Turquia Buro- 
cia, Austria, Hungria, Noruega, Lelan-| 
ia 6 Escossin Abaixo do nosso au. 
monto medio annual de 1890 a 1910] 
iam, por ozdom dacsenconto thmbem, 

Sucein, Italia, Hespanha, Andorra, Lu 
Ixombutgo, França, ilhas adjacontes do] 
Roino Unido, Gibraltar, 8, Marino o 
slandia, | A 
Como to vê, Portugal n'osto capita- 

A, população, povtnguera om 1854) 
po à quo o xoforom os namoros que 
Itomos pronontos, era do 4.180.410, im 
1878 passou a tos 4.050.609; “om, 1890 
jorosoeu a 5.040,129; em 1900 oscilou 
[por 5.428.142 o om 1b41 o mumoro do 
ortuguozos na ametropolo ora do| 

5.900.056, mondo 2.828,601. varios o 
8.101.905 fomona, | 

T' o Alomtojo à provincia do maior 
ogrenso domographico. Entre 1864. o] 
1 uugmontou 46 por mil; entro esto 
ultimo anno e 1800, o acoroscimo foi 
to 8,0 por mil o om 1911 ôntrou or 
14,5 por mil. O posto de honra cabo n 

jotrioto do Hojn, sendo tambem allf 
lomons 
A população total da lluropa e rob 

positivo acorescimo afnnal 6 o ge. 
laninte: 
AMomanho, 644  - augimonto 

Austria, reino 28.571,094, população da, 
Hungria 20880487, idom da Bosnia 
Horogovina 4,898,014, acoresoimo 9,6 
ma primeica, OA na, néguudo, 1465, na 
ultimo; Belgica, 7.490.189, Augmonto 
14,5; Bulgaria, * 4.05,875, 7 acorascimo 
animou 14,0, Dinamaraa 257.076, avg. 
3,1; ilhas Toro6 48,000, augs 18,8; Z 
nada, colonia europeia, 85.188, aus, 
9,8; França, 99.001.609, augs 6,6; Giro 
cla, 2.001.999, acoroscimo annual, 19,4; 
Hosponha, 19.950.817, angmonto 6,5; 
Hollanda 002246, avg. 60; Ttailo 
[SA GLBT, ug. Tiohtenstefn, 
0.54, aug. 8 Luxomburgo 259.801, 
lang: 0,6; Monaco 19,121, aug: 20,1; Mon: 
tonegro” 950.000, nug” 12,8; Noruega 
2.091.789, aug, 9,1; Portugal, 6,060,050, 
nug. 0,8: Rino “Unido: Inglatorra d| 
Gniios BETO, 492, ug. 45, 
citas, on 8: Irlanda, 4.990.940, 
nugmouto 8,5; Hlhas do Homem e| 
[ão Canal 148.064, ang. 0,%; Gibraltar 
5.067, aug: 0,40; Malta 228684, ong. 

19,0; Romonia 7.234.019, ati 10,8; Roe. 
sia, torritorio enropeu, 120.588,000, au. 
168; Tintondia $92L19%, au: 1] 
Polonin 12.407.800; ug 24,0; Sy Mari: 
no 10.791, ug. 28: Sorvia 2911101, 
aus, 16,5; Susoia 5.501.799, ng, 747 
Sulesa 9,/05,129, aogo 42,5; Turquia, 
5800400, nug, 10; população da AL 
bania 294.101, avg, 18, 

mm eum toda a parto porfama 
a importantisaltha casa ria 
Ed, Pinaud de Paris 

Agentos exclusivos Tel, 4102 
Silvas & O, 

Rua dos Correoiros, 71, 

Rua do Ouro, n.º 87, 2. (Em frente do Banco Lisboa & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194 

reços para as classes menos abastadas, pi Nova talelta do 
Dentaduras com 
Doutadorns cossplotas do onro de lei des 

m placa desde. 
es o raizoo SE 

vo (atos dos ok (Exos) dest o o o 
A desde doi 
CONSULT. 

Facilita-se o 

promptas à 
— CLINICA GERAL ospooia! 

ração. Consultas a 0890 
utois, 

o dis 
Bafo contaltorto abro das O da mannk dy 7 do tardo nos dia tai o 04 domiogos da 1 áo) do tarda” O voo Mi 

Rua do Quro, n.º 87, 2.º Em rente do Banco Lisboa & Açoros 

desdo + va m ouro) dosdo 4,1 
NÉ DOR (anosthcsta 

do dêntos 'dos1b 1 1 

ado 1 
GRA 

Todos os trabalhos e operações sem dôr 
Especialidade em dentaduras sem 

, agamento Modificação de antigos dentaduras 
mastigação a preço modico 

Antonio Balhino 
Rego 

Cirurgião dos hospi- 
tues 

CLINICA GERAL 
Doenças «dos rins 

vias urinavias] 
Dopnças das senhoras 

epartos 

nfaria 

Ea 
-- eogoo 

Ás8horas 
elephone: 2990 

R io Hundo, 81,1, 

0699 
Taliacarianalafaia 
Tebacos nacionaea 

estrangeiros 

a Boa Recorda- 
90, 49040 

Figueirada Foz 

TIS 
chapa 

aa venoroas ado 00. o oo» | a tardo, tados os dias 

maior o numero do mulheres do que, á?: 

158; Andorra 690, noconoimo 4,5;]8! 

Escocia 

Consultas das 16 |! 

DOG M: 

veio sto minovaco tormadas por oxidos| colorantca o 0 fundonto, ou quano von. 
tcom-silícia, borax, oxido do obumbo 6 o bismutho, carbonato do pod, nitro o, 
Oy aznes afo obtidos polo oxito do| cobalto, 
O oxido do cobro 00 46 chromo dão os vordos, 
O poroxido A'uranio o o chromato do chumbo, prodnsom os omarolioa, O protoxido do cobro à à uoaquloxi. 

ão do torro são 09 faotoras dus enonr. 
nados, cujo 
ment 
Podoremos obtor cármina purpurdos o x0x00 APouro, pola combinação do onto o do nxido d'oatanho, Para 09 protos mistiram-sg oxido dó) cobalto, oxido do manganes 0 protoxi- do durânio, Todos ou vormolhos a baso do forro misturados nos aynes, dio egunlmonto, proto, 
Nas tintos votvificagaio é da moior 

importancia nunoa misturar” no côreo| Jouja baso 6 do forro, Com ns 00! ouro, ç Por oxomplo munoo jantar oy car mino, os. pogporcos o on'roxos douro, com os oncasnados o 09 roxos.da forro, À pintusa. nobro. poscellana nto é inaltoraval, “Algunb frnotos possam acidos qno| [comom as cõroa, quando us collosam om pratos pintadon Por isso provino. om posuuidoroa do] boas porcolfanas pasa tbrem o molor cuiduiio. 
A cor, ombora vitrifienda, não pona-| 

tra no esmoito, ficando aponta fxmda ouporfioie, visto quo no acto da cono- 
dura à tinta idontillaao com o oomai- 
to, mna não o profitida, 
Quando a pintura Scar dofultnosa 

dopois do anhiz da mafia, podoronmou 
page o que não agrátia por meio do 
cido finorlsyâvioo diinido om bastanto gua, mas som nltorar. o vidrado, prociso toro maximo enidado oojn 
asto Aoido, que, é perigoso o envenena 
polo Bimplos contacto ou pela 3osplva 
ão, 
TÉ nocossasio gusedelo em frasco] 

do caoutehono, porque pastas atravez] 
do poros do viro, 

So não for omprogado com imulta 
sgua ootrogará o vidrado da porcol- 
oa 
Para oviter 0 porigo do sou ompros 

o. | go, podoremos utilizar ontro procesdo, 
[ombora não dá resultados tão. rapidos, 

Madare 8. Com o onhorama, é 
to fuel estudar sósinha o desenho do na: 
toral, E" tão nt, que tenho vendido rultos| 

“quo os' Indlquel, tendo apenas um, 
to. caros, eston 

sleolia, Canto. domatistrar muito bre: 
vo o trabalho a que v. 6x8 alludo, mas 
primeiro tenho que. me reforir 1 .0Utros, 
quo sho “0. Ínleto deseo e sem os quaes! 
mada so Dodo azar com, portoição. 
Maria 1. O trabalho do iner a 6 1do, mas 56 0, csino 

te no meu estudios, Ke do Justiça qua re 
MINO. O segredo, Visto quo 6 apenas co 
nhecido por mij 
Aoonttca 0 mes 

Alimosa. Pergunto-me 
tenhalhos” que. ensino “no. Curso Infantil 
50 a6 ervanças chogam a fazer traba- 
Mo cóm geito, 
Enidentemente, 

minha 
entro 

im O demonstrel na 
| ão no Salão do 

 vealisada, ha um anmo, 
em qo 08 trabalhos expostos por cream: 
ças de 19 nhnos, constavam do seguinto 

Tina. almotada. om volhido dy 
né em. abmoros. parteltos pinta 
Jarra om pintura majollca, uma “ctago. 
nO cem. colhe o Drtunria, frabolhos em ads vom. pintura 
Os “abalos mais que onsino no Curso 

infantit sho + sorraeena, pintura À mena, estanho ropovise, bsintida, -exinptnt 
times rancor são duas 

vezes. por namo Uaranto ha 
entre My , Sntehompo on. aperteltos so Nara conocer à lingua a, fundo, 
O preço é aiminuio Dois são. 3600 por] 

ço Maria Eudes, Nada tem quo mo gra 
decor, “Querendo entho aprandor O mou 
Irocelso! para a yhotominiatira, pode 
vio Indiano, mos para não deixa Oncontra», 6 Melhor. perguitar mo. do] 
manh Délo, telephone, "Norto 267, a que poderei recohér, “Eods. às photomininkmas alum forneço| 
«ão Anaitoraveis e JA Dromptas a pintar, 
“Porto. A pintura. á ponna, como eua 

ensino, apresonta. um aspecto interessan. 
te, Ora Dareco: bordado a seda. iroux 
ora bordado a miasunga o outras v 
tom reflexos madreporicos 
Em vdiro páreco Bordado a fita, gone. 

to Roctcó, 
Figueireão, Ô risco que Me onvlet é 

dara ger repetido duas vezas. Agora peço Aue mándo com brevidado as medidas da 
Gra. PAPA Ch, sem as Quãss mão posso 

o aprende rapidamente 

“Poçam om toda à parto as lo;050 
para cabolo 

Norbert's, Gita e Vila 
Dopositarios: Tol dia 

Bilvas & Ota 
Rua dos Oorigelros, 11, 2º Lisboa 

FESTA PATRIOTICA 

À da Saciodado dá MP, 
nd no Stadium 

A ella preside o ministro da guer- 
ta e assiste osr. presidente 

da Republica 

do pó to das prova 
jlisstrosção do 1015101, quo a parriot cs Boolodado ATnsteuoção Militar Propax 
[ratogia. n.º 1 ronlisa sob a presidoncia do 

o da guorta, er, Norton d Mattos, 
no “proximo dia 11) ds 1) horas presi 
no. Stadium do Lisboi (ao Campo Gi 
o), obsequiosamento cedido para o 
fim polo “eu propriotario, o distincto Isportiman as. Jord Moitraman Roqueto 
(Alvalado), dovaião aamisir à fsta, quo à Dom à ovidoncia as altas 

Eienidonto da 
mblic vos, Bub.sooro falo de tado, Com mandatos deste 

imontos da guaraição, olicialigudo do atinha o outras ontidados Om desta 
no. À, Soslodad6 ni 1, quo o torná d 

cada vez mais prestinioia, ongrandocida, 
progressiva, bow organidada” o diveipi!| 
nada, impondo e por vstaa 6 outros ino- 

conaidoração, syipathia o respoh 
to do todos, apresentar. hn Com mais 
do 2:00 alistadoo da 1.º 0 2º scoçõos, ban- 

,, SospõES do cyclistas, uná- 
paioros, polotão duatafotos, 

Sto, indo ariuados os grapos B 606 a 2 
ssgção-—tudo sob 9 Cominando do oro: 
nel or, Miguo! Garoia, quo tem como a 
siilages ollicises, torgentos o onteas 
ças da ormada, exercito o guarda rop Dilema, 

A ntencia css dia quiealerá a tros 
faltas à instruoção doveu do todos os alisi 
dos apresontar co do, cabelo bastanto 
onejo, bem uniformisados, calçado preto, sdaiento bom Mapa” 6 birato do par 
drão adoptado pela corporação, Ss SFamina 6 dovoros nitrchonto. ha- yondo lindos & valiosos praulos para 09 ocorrentes molhor Classiicados” À cs do Lisbos 

pesa a com 
Infantari 

emo & Enter com obrieena la pa ronda, Prato, 250, net” estojo Cor one de pita, 
or. moto do Elhtos de cosmo au melo do a Cony asda Tsevemento dinda” o 9 

objoctos al 

REPUBLICA — A! Chstolios no ar, 
AVENIDA — At 2190 As duas orphie, 

a EDEN—A0 20090 4200--Mard 
APOLO. 10 (Boviçt), ' 20,00 02280 

4 

1! 

Thgatios 
Cartaz de ámanhã 

ANIMATOGRAPI E Central, Cufado des: "Olympia, emalincêss diarias "o 
sessões ú noilo; Sociedade Promotora do Insirueçdo, lh Aennara, esses às 
CANIMATOUNABIOS ES VARLEBADE: flo Poz, Chanteelor, Imperio e Poly. nas 

Rgua da Foz de Cetã 
A fgua minero-medioinal da Foz d 

Cartã apresonta uma composição oh 
ion que à distingue do todas as ou 

tras até hojo nendas na thorapontica É" emprogada com sogura vantagem nas  Dielictis—Dyaposia—Catarros gas- tricos putrido ou parasitarlos;-—nas pre versões digestivas derivadas das doenças infoculosas; —na convalegoença das fabras g nas alonias gastricas dos diabo. ticos, tobercutosos, brightidos, oto,; —no astriiámo dos ongotaio pelos exocoap ou privações, et, ato. 
Mostra. à analiso bactoriologica que 

tt Agua Foz da Cartã, tal como so oncon- 
,ftra nas garmíso, devo sor considorada| 
“como uicrobicamento pura, não conten- 
| o colibacillo, nom nenhuma das esp 

los pothogoueas quo pódom existir 
om aguas. Além isso, gosa do uma córta neçto mlerobivida, O 2, Típhico, Diphterico, e Vibnão cholerico em poneo tempo n'olla pordem toda a sua vitali- 
dado, outros inicrobios apresentam po- 
rm, resistencia maior, 
A Agua da Foz da Coriã não tom gazes 8,  limpida, do sabor lovomonta acido, muito agradavol quor bebido pira, quor miotarada com vinho. 

DEPOSIA: GERAL 

CERT “so, Cinenta Con. | 

:Janno, polo 

obrigada a redu E 
toncia. Ora, sendo a população 

dos sous doontos do Hbspltel do San- 
lo Antonio numa media do 540, o não 

Porto, justlssimo era o indispon 
o inadiavel que ao moi 
o Hospital ida Senta 
tem sido portdotndo o roquerido, 

— Bo foi proposto no parlamonto, 
—B' verdade, Na sesvão da Camara 

dos deputados de 22 de março d'oste 
dr, Gotmano Martini 

quo apresontoo um projecto do loi 
concodendo 4 Misoriobrdia do Porto 

9, aubsidios 

mos, órmquanto duras! 
lns—o aqui astá como o Phrto é oé 

quosido—omquanto osho prójosto de 

o 
a, 300. contos dentinhdo a cobrir o 
Wdefcit dou Nospitaos obvio do Lisbon, 

Ora, o projusto do loi' do 
Germano Martius tinhá tada a justiça 
to seu lado, 

ta Casa do Porto 
6 partioulas, Mas tão alta b são-boneil- 
contomentaleocoorroom bosplialisação, 
om romodios o om aohsultas 08 inf 
lizes quo a ello regorrolo, que;—inda 
mosto 00m aubsidioy do Eatado— 
velo o socodo a mais do GO por conto 
dos doontos da cidade, 

O quo aconteco nos 30 0/0 de den- 
atacados que do pódo abrigar, tom 
ourar? Andam somanto v imojos é 
epoca do wav amais parto Pao 
infelizos, —quando a ves hos ohoga—| 
dormom já oteranimonto nas vallas| 
dos onmitorl | 

o Hospital da Cidado? 
—86 o Honpitol da Cidado y adorá 

vie romodiur à oriao da Avnistonoio, 
alliviando ao mosmo [tempo a Santa 
Casa do enoatgo quo tômou do forno- 
our 286 leitos para odtudo da Facul- 
ndo do Medicina, enoargo que não| 
26 lho oggrava 0 orgasbonto-—porquel 
os doentes de ostudo sobracarrogam 
mais as despesas de pontos o rocei- 
tnario, instenmentos inedicos quo so| 

dog alomnos| 
marias altera, por vozos, a. 

disciplina o a ordom intorno. 
Do utohoiva que, preoizindo a oi 

dado do hospitalização para 1:00] 
doontos: o a Paculdadp do Modioi 
do um Mospital do polyolinica pura 
gstudo prio o aprendizagem seion- 
tífioa do modioina o olrurgia, o Ios- 
pital da Cidado 6 do wma nocessida- 
do absoluta o indiscutível. 

Dopois, esgo Hospital foi já con- 
vertido em lei, Foi o doputado sr, dr. 
Adriano Gomos Pimenta o autor do 
projosto, o a lot quo tudu 6 a] 
n.º 269, de 24 do julho do 1914, lei 
essa quo no sou att. )º astabolocen 
quo o mosmo Hospital | «começaria a 
odificar-so dentro do | prazo do tros 
mosos a contar da data| da «provação 
do projeoto do lei», 
Pois, vão pastudos 
anos o nom os alicoro 

A quem cabo tal inol 
eoponesbilidado, polaá 
quoncios quo rodahom 
istoncia? | 
—Da papelada, dos 

nossa burooracia, talv 
—Assim parace, pór uma ospocio 

do nota offioiosa publi 
sosia bom que 4 Capifal axohivass 

Depois do citar os primeiros trab: 
lhos da Comissão, dif ossa not 
F-ponco, talves om. Pottugal torá ido om próiondimentotã o dotado do origem o tão pronta realização, o doirontar-ao a ua 0x00] moças 6 amburaços quo 6 Durocr 

elhaiado à faterfóris, “| 0% Por 
Logo em 18 do novembro dó 1915 conso- guisa a Curmuissto Sealisar, na. Cais Fal "dos Dopositos e por iatoraicdio do voreudor ar Blisio do Mello, eum Gondiçõos excolontos, 0, omprostiloo do Esendos 405 GOPS0O, incluida no ongamento do Mi isterio do Intorior para A015-IU1; é cuia. portaucia está recebia o doí , bltimados, omo 

vigos technicos do mary no, 0 após explicações fr ox contrai sobro ortas. ãas por parte da Diroeçal fa Pla, fol oa Td pedido oo tuinbetério do 
ereto qua declara de utilidado publies es propriaopga necontarat ósmo “docreto indlnponsavel para a| commisato poder noguie; mas surgo Wo novo olistacalo: a Direohão Geral da As- alstoncia exigo q mando o o alçado d Gomprénondo definitivos pois de a Comunlesão sabér quo pode 00 far com os tóerênoa Bim quo eo erguer à gonstrueço. o, asim, ll acaba do oi lar o telographos a ox. prosidosi 
Fniajeterio "6 Ro e tnllatko do Intesior 
Esbow e inatando pi Prod nr do dteoroto da ox 

mats do dois 
estão abortos, 
ria, tão gravo 
tristos cons 
no falta do ns-] 

ontravos da 

fição com 

| do corr 

maio passadi 

ego e Sb Tag de «Rasa dos Eamqneiros Bi, 2º queiras Sh, Teleihino “Fame o di dt a 

sustontando o Estado bospitol sou no 
i vel! 

sa como Jho, 

um enboídio do 9:00) osoidos por| 

ei ora posto do part, loi na iaome 

inda hojo o quo 

cadas com o po- 
avidas lovanta- [6 
Sorai do Asuis. | 
intorior nes do- | 

quo à questão [Rã 

O fabrico da polpa nos districtos 
de Quelimane e Tete 

Na srerotaria f 
ela do Mochi 
equerimento om vt ' 

os. Wardlaw Brown Pnom 
mofo «gerente da firma DB, Tomsom 
[C»; nogociquies importado 
em Capetawi o Londres, e Ene 
gustus Ritla, o. primeira 
cidade do Cabo da Bos Esperenca e o) 
segundo em Besgvállo, pi a do Na 
tal, Uniao da Mrlea do Sul, pedem a 
cononsto da exeluivo da, exploração dual 
arvores conhecidas vulgar 
nono do eBaibabe, o cuja sign 
botanien a à de «Niasssonia oligita 
para com tod aa maleriy compoi 
to fabricar polia para o fabrico de py 

orom estar] 
necassarios 

5 0 lh 
m. apenas 

postendo ont 
polpa. com pro 

para a lat cumprohenduao 
breito exclusivo quo tem 
abrange o do «Ba 
qualquer posson fabr 
ductos differant 

Escusado srçá à 
gens que de tal fo 
verno geral de Mcambliptes fa 
concessão, quo é pulida polo penso va] 
30 annos, sou contracto incluir] 
olausidas que fa a industria do] 
papel da meiropats, 

PIANOS 
das volobros fnbrioas, 

Strohmonger e Bell 

Solidez4-Reststenotas Belleza do som 
Piahos ingleros, allemtos e tranco 

tes novos o uzados, Vonda, troch 
alugubr, concertos, afinações, 

Valentim de Carvalho 

37,.8. da Assumpção, 39 LIBRO, 

Agua dos Pedrógão: 
Infollivel nus doenças do estuutasgo, 

notavel para rins, figado, box 
itvitísmo o albunuinorio, 
ar AGUA 

AMEEIERA Unica conbocida com RADIV, 

a, transportada ou fosvidi 
Optilnos rosaltados nas moles 

tias do pollo, losões nloere docnças doentomugo, to, 
Bsoriptorio--Rus Augasta, 23 
50 réis olitro em narrafiãos 

“Champagne do Lamego 
CAVES DA RAPOZEIRA 

Reservas de finissimasqualidades,| 
At venda em lodas às confeiturias a 

mervenrias 
DEPOSTPARIO EM LISBOA 

Arthur Benarús 

p oa 
vesiitonto nal 

Aviso importante, 
E) na plinemaota Luso Drachoirapahe 

ta na praça de 8, Paulo, o dbposito ge- 
ajral do vordadeiro Depurativo- Dhqui so 

Amaro, Antonlo Dias Ama 
ncontrato. mbulra. phart nómo ha tambom o phieico do posgona mui o porooidae, e para bom entendedor. 
O soberbo Depurativo Dino Amado, 

Antonio, o abetor, quo radionmenta. 
joura a ofphilio, ns doenças do ntoro a 
Ovarios, as oheigun, var Topro, tn 
[Vorenloso, cutanva é osata, rhenmatiga, 
mo, an ulcerno, fetulns, 08 tnmoron, ama 
doenças de polo, grando vurietitdo di doença nos olhou e domais causada pola impureza do aangao vonde-to ng 
DEPOSITO GERAL—Casa-dky 
auctor — Pharmacia Luso Brdsis| 
letra, Praça de S. Paulo, 20, 21 é) 
22--esqnina da rua Nova do Cai 
valho, Lisboa — Té pm no 64 
PORTO — Pharma 

(Cunha, à rua Formosa, 32 

ão podo var 

Francez 
tugles 

ortugiez 
Hailano 
Hespanhet 

Traducção 

Rua do Alecrim, 20-A 

“O methodo mais pratico era. 
pião 

S. José de Ribamar 
(ALGÉS) 

Todos os dias jantares-contorios? 
Y & 
QUARTO precisa-se;; 

com urgencin, pro: 
mo do regimênto dg: 
cavallaria 4. Carta qi; 
esta redacção a E Ghy 
até ás 11 da manhã, 

Grande Casino *º 
Internacional 

Mont Estoril 
Epoca de verão h 

Está aberto. Todas as m 
tes concertos pelo notavel se; 
fetto dirigido pelo distincto nracé 
tro Conrado del Campo. ay 

Brevemente inuwguração dg + 
variedades, + Rê 

Petle-se nos 0x socios q & E 
neza do requisitarem 08 seus 
lhetes de identidade, k 
: Matintes nos domingos e quintas y 
feitas, vt 

Casino 

ledados todas as noien 

Ea 

Cpurificador do sanguo 
mais energlco é inofensivol 

| 
tratamentos secandarios! 

O depuratol encontra-se 

do meio 

INTRA A 
SIPHILIS: 

Beepurateo!Y 
(REGISTADO Eli 14 PAJZES) 

Sem dlota nem resguardo! Qdo exigo o auxilto de outros 

e drogarias. Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
18050; 6 tubos (tratamento regular), 5$300 reis. Pelo cor- eio, porte gratis para toda a parte. 

Pedir o livro de instrucções em todos os depositos. Dé. . posito geral para Portugal c Colonias: 
PHARMACIA J. NOBRE 

Praça de D. Pedro (Rocio), 108, 110 
LISBOA 

(Por baixo dó Franciort Hofei) 

por excelicaoia à 0 depurativo 

à venda nas boas pharmacias 



a Siva Bamos fo da seria é aa Ma telona? o aa via uriácias, 
(io. e 

FE “DE LEMOS 
Doenças venereas e syphilis 

OLINICA GERAL 
RUA DA EMENDA, 1! 

e dust 
240, Rua Augusta, 24 

E. SANGUINETTI 58, Rua Tássumpção, es) 
Concurso para admissão de um, Gynecologia—Partos 

Das 14 ás 15 horas] 

Freitas Esmeraldo 
engasdas creanças pm 

Das 16 às 18 horas 
Ehavessa do Carmo, 1.1º E 

Papel de embrulho 

avaliador 
Por ter vagaão o logar do ar Caixa Econointos Gosto Monte 

Monfe-pio Cometa Do Mesmos à 18) 
CUdoS POr Semana 

tesorinção to siams montados) POR UMA HORA DE TRA- 

BALHO DIARIO 
Com uma ideia na cabeça e 10 

Escudos em dinheiro para 
começar, fiz 25.000 Escuãos 

em dois annos 
So o vosso emprego vos traz proso 

abre us Jogo delivtêe do” contabilidade | ese dam o agarrado teserover, on gulando ds bom alos, ou sobro 0 trama, OU numa qsalquet olheiuo, on ondo quer 
no deja quo o vosso trúbalho vos deie- «Joaquim Pereira Jorge, 

Vende-se em pequenas quarti-| Z 

dades ha rua do Norte, 5. 

T Moreira do O & Gt: 
nticing do sardinhas ofiã 

azelto o tomato 
Sa al moura e prensadas 
e do Alto Douro 

hingndoas, Chocolates, colo. 
dores para Arica, estrangeiro 

6 Brazil 
a Rua Augusta-Lisboa 
Jud tetegtnplico: Tamaroir Lisboa 

TBLEPIONH 1498 

SIMÕES FERREIRA 

aos 
do Posto da 

Sabbado o Domingo 5 o 6 do 
correnis 

Enangnração! das lostas 
da opotha 
parisionso 

Concerto musicat-por professores 

ados podom ro- 
quisitar os 

PE idontidad 
acham 
do joia, 

"Todas as noitbs concertos por 
um: maguífico quartotto.—Do- 

À uingos o quintas-Íoiras mati- 
nes. 

os quaca não 59 
njoitos no pagamento 

ensarlo da Asnistoncia | Medico dos Hospitaos Aizericordia 
Ouonças dos pulmães o:do aoparalho 

onrdio-vascular 
CLINICA GERAL 

Telephone 3391 
1 do Nscrtm, 38 Das 4 ús 5 

“<A Capital 
a nos Recrejos Desportivos ds 

Sorviço pormanento do ros- 
taurant na ampla osplanada, do À 

domina toda a linda 
190403 Almoços o 

do mesa redonda e por 

Veni 

A RECEITA 
ê 
para ter nenás robustos e de 

perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 
LACTEA 

NESTLE 
com pase do excellente leite Suisso. 

ico simples e facil 

D009700-000000 
AZULES Os 

Brancos e com desenho nacionaes 
e estrangeiros 

Grande quantidade em ugposito 
GOARMON & O. 

Travessa do Gorpo Santo, W7---Telenhone IQ44 

ED RFO ZA VE E EE 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

DYNANITES 
Divorsas, caixa de 25 kilos, 

OAPAVE AS Divotsas, caixas da 100, 
SASTILHOS moadas 

Lisboa:—Lima Mayer & Oss rua da Prata, 69 
AOPNTES | SS Rodhiguts Moto 6 Piaho, tus do Alma 

Por Octave Fardet | 
Progessos mozuros para: 

Tuspitar amor á possoa amada, mantor o consstyar b amor d'ossa possoa 
dosturrar do coração o do ospirito o amós quo nos tonhia inspirado alguem 
Sujas telaçõos, por qualquor motivo, nos cajaum projulicitos, Consagair 

quo Gisa posson mos osquiga om absoluto, ot, eta 
jm elegante volume 200 réis 
—— ue 

td 

Almanach Eheatral para 1916/E 
4.º anmo do publicação 

Jluatrato com os rolgatos o biogesplins dos asistas Aura Abranches, E 
slendonça-de Cai 
ps cançonctas: 

o 6 Carlota Sande. Coatom à poça o: 
to, Pauapa, Muita sor 

0.08 mé aadadoiras, Os é 
garoto da rua o Sonho do oparario, anoc lotas, 

A'vendana 
Limária de João Carneiro & Ota, 

' T. de S, 58. Domingos, 60-LISBOA 

as não, dlascara, O tumba, 
as, ato, Drogas 12) góis. 

Mozaicos Azulejos 
Cal hydrautica—Cimento Luzo 
GOARBHON & O. 

do Ec nto; 17, 19 e: —Telephonc n.º 244-—Lisboa 
EESC 

“Apresentação da celebre estrolla E 

sous cartões do fé 

ê 
? 
S 

oleo mostrar-vos a astrada real, 

| Nifa Falzonh a 1 
praoiaaos -feror ou», cada 

2 escudos, ou GA (escudos ou mal, 
ju posso mostrat-vos 

ot muito dopressa 0 vordade 
de ganhar diohoiro rap 

ma o consogule limpa, et 
honestamonto, 
untar "mou Ovo livro. que co ppottusidader dl ganha negócio do, Órdeas pio aplica tudo. Buro l 

E E 
Som conheclaaatos praticos de, ogioz 

o francor, Ses pratlea do oscripiorio,| 
Pegtondo colocação em. qualguer pari 

Dirigã 
Ouro, 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

Em boas condisões, vondom. no bairro da Mina, dotas 
avenidas e magníficas cam 
toito à estação do caumtoh 
agua abundanto da Mias. 
Para joformaçõos o tentar, na Aruadora, 

boa, Eua dos 

À Mmencia Bloganto. R. do 

Ebnqueiros, Figo! 09 flbboa va dot Te 

Flleca do Dal- 
9 Mercantil dz 
Lisa 

penhoras 

fado importa, queca vô sejáes, om em ports que: jáos on era 

À marca 

Rogtalo o entao dom 

São avisados todos os m 
ão quo o resgate o ontroga d 
gos penhoros por ellos constitaidos so 
fas na sódo do Banco (ra Nova do 
Amparo, 17, 1.º) a partir do dia 7 do. 
corrente ató lia 3 do proximo moz 
(do notombro, das 11 ás Ló horas, mo- 

Éy dinnto a ontrega da csotola, capital o 
juros venoidos nt 

do 1914). 
Maio fa avisados do que, após, 

aquela daia o em conforiidado com 
s annunoios publicados no «Diario, 

do 2 6 5 do corrónto, 
fam vonoidos, improroga- 
os divorsos contractos di 

[ponhoros, para todos os offeitos lo- 
ques o di 
da dos mosmos ponhoros. 

Lisboa, G do agosto do 1916. 
O administrador da fallousia 

“Alvaro de Sousa Lima 

é data da sentença É 
Ef | doolaratoris da falloncia (6 de agosto E 

COMO SE DOMINA À MULHER 
GOMO SE DOMINA O HOMEN 

iguadamento para o da von-|J 

Pioduçto ohímico para formar imromzivel o impermenvel 

A sola do calçado 

Boprt 

reju-lioa o imatorial ne 
E'o molhor prosa 
E atih pratico, 

as galos 

do doença Efonmaticas do aanSão elosoammia, dias do chora 
Latinha para preparar 2 nares de calçado 350 réis 

Vende-se em todos os estabelecimentos e no poeta geral 
Jeronymo Martins & 

18 ais — Li bon Chiado d 

Companhia de Seguros Ã Ny IORAL 
Sóte na sua propriedado: Avenida da Liberdade, 14 — LISBOA 

Bor, am resp. Tim, 

caras 
5000008 

escudos 

Feguros sobra a vida humana 
o contra aoidontas ao trabalho 

E Pomada do dr. Queiroz 
Vendo-so nas Prinolpass Pharaaí 

Fharmaci 

FUNDADA 

em 17-4-1)5 

RESERVAS 

ELO 
| escudos 

varias maritima» 

ta mais de 40 agnos, para curar 
ns 8 outras Goenças de polle 

— Donosito Garay: 
ROSA & VIEGAS 

R.de S. Vicente, 31 e 33-LISBOA 
Cuidado com os falsificador: S66 vordadoira 

a quo tiver a nossa maroa rogistada. 

& melhor tintura ins 

SLBINA 
franceza, para o cabelo ou barba. E' a 
unica que não suja aroupa nem a 

ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$80 
melhores finíuras ara o cabelo. | 

Vende-se na Cabeleireira 

ns para home 

Telephom 

os Grandos Arwazous da Calpado, Ui da Palma, 

“im css sorilmento em todos 
para homem senhora e creança 

o te fip—3, A. Gunfecias 

moso, 4 a 18 (om fronto do Golioou de Lis- 
iapatos para eai a 1840081 

3 Generos 

olh 
o 

SEDE EMLISBOA 
95, E: 

Tel: 4084 
Telegrapho. MUNDIAL 

Contra roubo 
Grande economi 

For cada 100800 de tato 
MUNDIAL tcgura tuna só apolico os 
ri o seguro de ROUBO como o do FOG! 

«48 VEGSIRIEDA 
COMPANHIA DE SEGUR 

Capital: 500.000$900 É 

Por 890 

ua Garrott, 9! 

Reserva em 1915: 102,0078b7,1 

5 

9 contre. 
Seguro de 

é pelo que se pa; 
cos de INCENDE 

cendio 
obiliario 
elo rico de fogo A 
O. E! tão necessas 

as 

Rot! 

* DELEGAÇÃO NO PORTO 

Pinto da Fonseca & tro 
Praça da Liberado, 138 

ANTONIO AURELIO 

tantanea 

Bjo: ele, 

ua do Putin dad 2 

NOUA COPA um DE MOAGEM 
Socigdade anonyma de responsabilidade Jimitadr 

sea jd pato 8 À Tabricas a vai eira 
ico Lda, 

erenes ei gumes 
competeni 
AninBiraçio 4224; Expadionto 42225 

Thesourariad2:3 E 
Codigos A. B. C,4.*e 5.º ediçõese Ribeiro, 

ESORIPTORIO 
Rua do Jardim do Tabaco, 8 

Casa dos Esnar- 
filhos 

Santos Mattos & G* 
frua do Ouro, 125 

Josê Antunes 

= Sociedade anonyma deras- 
ponsabilidade limitada 

GAPITAL.: E. 600:000800 
SEDE-RUA DO COMMEÉRCIO, 991º 

(ENDEREÇO TELEGEAPHICO: Probldado,—Lisboa 
NUMERO TELIPHONICS: 1995 

USA-SE O COD, TELEG: RIBEIRO 
“Fundos de reserva Esc, 105:000$00 

Projuizos forrestras o maritimas pagos atá 3 dk 
ezombro da 1914; 

790:G96$42 

Gg 4 

Doenças das senhoras — Massagens 

Esc. 
Efeotna segura tarcntee, cones fogo oasual ou pras 

1 eutido do raio, gobro prodios, estabelocimontoso mobl- 
lins, e maritimos contra avaria grossa o pactioular, 

Agoncias om todas as cidades é 
nas principass villas é povoações 

9600: do continente, ilhas e ultramar, 
DO O mma emeirereeneeemme 

Clinica geral 

Tão effisazes como as melho- 
res aguas minaraes bebidas 

na origem 
Pasta dissolver Diu litro de ngm. 

o priaçoat 
monto com al dá quis 
saboragrado! 

Lihinós do dr. Gustin 
Contra todas as doençasdos fai 
Rins, Bexiga,figado, Estoma- a 

£o, Articulações 
12 pacotes fazem 12 litros de agua ml- 

neral por 500 rêis 
A venda em todos as pharcachs, drogarias, moreoaias bons o nox Eepositos sernor “attina & Pidho, coa Sarre, Aa 16; Poctos d azevedo, tia do Bnta Catharina, 5% 

A AGUA ç AL PE AL os 

PODA 

Pa SATA 
DE CARVALHELHOS 

sado Vea é tó topa o € lstestinos desebaraçando-os des rvetses urlaçs, bis o Rudi dos toxinas e Impuretas que so accumaiau no ocgantamo! quente «Altaniento divrelica— Yalathvot ex today ua doenças da pollo 
Eras o vno SORIPT.VO 

Derosirantos no Beira, 
manto” “De LIMA E PURADO da da O COMO. CA, doa 
A o a dd, pu o ta ado pa 

DEPOSIZARIO GERAL | DEPOS!PARI OSNO PORT 
Mario de Lima Netto Douvado, Carvalho & Irmãot 

Poda Liberdade, 133 
Telephone 216 Central Telephone 1244 

Tambem? vende à 0020 garrafas 8 garrafios, nas hoas casas d'agua 
ú Mhammagias e restaurantes, 

Umpresa Nacional de Navegação 
Para a Guiné e Cabo Verde 

Sahirão brevemente os vapores -Minhos e «Bolama», O pr? 
ES meiro só recebe carga para a Guiné, 

Dão-se esclarecimentos nos escriptorios da empreza, “ug 
do Commercio, u.º 85, 1º 



CAPIT 
DIARID REPUBLIC 

AL. 
ANO DA NOITE 

LEME tm Direeção e propriodade do Manso! Quimardes 
Esitor—Camilo Sousa e Aimolda. 

Petecçõoo Administração—R. do Norte, 5º 
j LISBOA— Segunda-feira, 7 de Agosto de 1916 

Tetophone +2293 —Enderago! 
Do naasição —Rua do Nara, 3, 

Dloina da imprassto 74, Rua da Bioa, 

=== 

ss Pro À ea 

A € 

O governo britannico reconh 

aço aro fo Ida 
os do largo do 8, onto, fofant 

obg po gar AE api 
no neto padrao o doputados ent 
Doi pan oro maração do povo Ju Po od fados por du Grão 
o load, Saba populares ane 
e Pee oasabois Vilhoto do ante 
ovino 

jna gain dos Passos Perdidos 
Picos hora da tardo. As gulorias estão 

oblotas antes mesmo da con 
oba presidonvia o de avor 

“Pandolea nacional ostenta Voudo-t à baudo 
or 

raid, 
quo porte d 

sos heras o des mlnntos o 
al Corcoia Barreto toma À pr 
pxão, Doceria, pejos 
uincta (doputado "a Blnamada procipio, pansi 
Bipatados o sonadoros continuo 

iprando 6 subindo. Jia abraços, eutmpi 
antos adoctuosos, eclamaçõos d 

o do quo já o tampo, Na bu 
a gantio, da 
igor ainda a tribuna di 

o múita onto já na tribuna 
do que na font quo no, nd 
Pra, ciabalhar 6, sóreo para. projudio: 
b Ô costumo do 

A questão constitucional 
EO ar, dt, Joto do 
va ie qu ane Não comliilona! o 
fds paro 4x sono? autaioes 

opor 

os abaixo assignados, parlamontaros 
is Vão Mspabiiêona delaram quo am 

Leo opta dnconstbolosal 
anã Toa so feita do toe 

o do” tistos Jurídicos 0 porqua 
cias não. axcopelonnos, deixam 

A mntoria o lutolra rosponsadilidade 
(acto Inconstitucional al 

SWP de, Aloxandro Drago, robatando 
lavtaa do orador. precodento Hocior 
Res a ao Erro “Convadação para a 
a do TO do sodeço do 

Sdsomas termos da convocação bara a 
eo oa agora 

no as amo “salvo deliberação em contras 
Enio Veceoitta so cata daibarasão po 
Sor tomado. polas ontidados que convo- 
Bia 0a pola rospoctivas câmara 
Soo Pl opião, so, manilesta o 
ar Mesquita do Carvalho, ministro 
tia. Dam os rostantes ministros quo f 
tavam o tomo o sou logar ta tribuna Pro 

idoncial 0 at. dt, Bernardino Machnd 
“pôs a leitura. do ostylo, o ur, eos 

dbnto do mivistorio, recorda ns anna) 
eus do trazar à Camara. todos os do- 

“o sou governo 6 diz quo isso pala 
Elimontos 
Jmeamo hojo vom Chmprir, 
“Hs declarações do ministro 

dos | finanças 
Subindo & tribuna,o sr. dt, Affonso) 

Dosta começa por historias os projimina- 
tos do autrada do Portugal no conílioto 

0 quo foi procioo estudar 6 ani oé os pontos, do vista,- quer 
or coloniaos, 9 sind 

o militar. 
atorra ao governo pur! 
êsteoltoi os laços de am 

made” dos dois paítes amigos o alli 
fratará da questão sub o ponto do 

“ivancolfo o dommercial, visto que o 
ale, Augusto Soares so oceupará da qi 
tão política. 
“Na confaváncia dos alliados tratarasmo| diatinctas: uns 

apoito no tompo do guorra| 
foraia tomadas todas as procauções para 
modidas do tros cla 
no dizom 

aus O inimigo não post prejudicar 
trabalhos dos aliados no soutido do os 
magamonto absoluto. Assim dofondom 
“63 mereulos componsadoros, o princípio 
Ga resorva dos producto nnturnes 0 a la 
atpontra as No que diz resp 
testou-o da mutan 
ao do quo cada pai, trabalhando fude: 

y b ilio goral) endeutdmento, Uvosto U> Têsporos aliados. “tamos tudo quanto oca nesoesari 
xbrão para quo 08 nossos esforços resul. 
tassem profiouos dontro da nova orionta.| 

o aconomica dos povos alliados, E ta 
88. for havendo já hojo leis o ordons dos 

lados a lavorecerem-nos o à aj 
dos navion alleios to jo ju “podida à instada pelo So hop 

Tuvia o úrsojo destu po 
osmpra pura a simples d'óssas barcos, 
ta proposta ohegou a Lisbou qtundo 
estavamos om França, 
O govorho da opubiica aprocioi 

mropónta a Iosiatotre e enviotnos 

3, sim quo Portng: 
pO:80 d'ossos baroos, alugando nós. 

eh cominlsio dologadi do govoruo 
aisitados o qui Bios todos 

Bos não façam falto 
atêao fm da gu 
Pot Tá sob, o 8 pancos por ton 
dg unt ras 

guarda 
Isida auperior- ao Bruno do Carmo. 

otinação. dos dias grandos 

ra naolo 
no Congrosso ni tribu- 

da ao ot, prestdonte da Hepu- 
cone. 

ncia O 
tamos. Poroira (no: 

o ju 
não oncoutrava ha mai-| 
ronda miniatóriat. vocm- dos pola Tuglatorr 

ua do interior, da justiça, 
arinha “o 06 fomonto. nôs mama 

lomalica, a impron- 

egos podo à po: 
tendo “ar convo- [quo foco a nua boltmiao. appolioa do go- 

ido fo 
N cama lamóuto, 

constitoolonal o 4n9 Ha for agor 
isso om nomo da União Ropublica- 

BP quvia para à mora a seguinto doclara- 

o pratica, o ra. 
Molvani não so ubstor da com alla collabo- E 

vocado d 
“oamarãs fanocionau depara ta, 

Fa idolxo dó v 

operação de Portugal 
na gu 
49 

ece a lealdade de Portugal, os serviços 

o convida a bater-se ao lado dos alliados na Europa 

(caso nuulgnor dar-nos-ha por unno d 
o, oltooontos contos, sem alionação 

avos abaoluta 
to Roguros contra todos os tiacot, Ou. 

tro. foto vantajoso para nós foi o obtor 
quo a oquipagom portuguera dem 

os ago ago. om dlahelro inglos a ao 
preço. das sans oquiabo! 
Wlovado da todua os phizos flo mundo. Quanto no assunipto ModlCajro prool 
airor quo osto está absolulilouto O to pro estovo noprrado das nogoelaçõos 0! 
ro Portuçal pos aliados para a nos: 
participação na guorsa 
ob o ponto do viata fuancolro a situa. 

dltados é bojo doi! tmas com 
mvons, com uma soguenaça absoluta na vistoria “vanha” quado vior, O mesmo 
Acontocondo À questão daa munições n tal 
posto que ao Gndar 0 'anno do INT 08 
Bilindos as terão para o dobro do todos os 
nous osoroitos "om ali uma nota escripto om lugloz o onja traduoção fará À loctra para lho não tirar o valót, O ur, dr, Atonso Co 
dopois a notam que o govarno ingio 
cobspromota a fazer a Portu os do qua esto 

to 

da, 

mt. da salva do pal Gondos o ralo, "Pomonatra depois quo temos, garant Elos oa tústos for 
Sasibiancos “do quo carecoemos, scundo o conto supuriorá de 
prio Russia quo now tanto contoguia 

Bolas omprestlmos acrão foitos dot on À oarRbs peshdos paca o pair nom outros 
e tom Ber pogalontos quo são, do uno, “Og tada antro, Dortogel a a as (gastaram O ue eimplos Ea 
» Aa nmisndo intimo, abablatas fraco Waves maoliotaçõosd do Vita a Toglatérea) 

N'outras condições, digo ar, dr, Afoi Coste não furia amplo relao do dialoleo Devi cia: o pais 2 eatá Corto qui ndo 
havorá portuguos algum com dinheiro 

d 
galerias, Gr 

(:iSarno portaguas, desdo quo venham, 00 
Bio tosa, porfoltamanto” gerantidos “oa, 
sous omprostim( 

de dá fôra do! Já qu nto podem, ou 
tontor a ona Patria o 0 Diroito ultrajado 
uo aitvam um o outro contribuindo as. 

im para o prestígio dos alliados contra a 
horda tontonica 0 om dofoza dos sagrados 
princípios do Ditoito o da Justiça, 
“A'parto ligoiras divargonoias do ospíri-, 

to político, todos nós. portuguezos nos! 
|onoontrâmis sompro no único campo quo 

mos honrada o honrosamonto pita: 
dofoza da Patria, na uiais dIfcil o 

no] 

nos goleia) 
"Falla o ministto dos extren- 

geiros 
Somando o, jogas! do gr dt, Afomo Gosta, o a dr, Augusto Soares histor, bm o quo lovo Poetugal À altuação que hojo tom na guorra contra a Allono- 

mia, Komomora às notas d'aguolio pais on sous ataquos om Arica, a uh falaidade o “processos. Ballonta dpois à manelca comb alio 0 0 tr de. Afinso osta foram 
Tocbiãos om Prança 6 om Inplatorta, a olra tão captivanto nôs que 66 tm lost ria tor provocado. consldorações. quo om [loops sum dispomadas polo er, condo do Tomo. anos 6 6 por li 0 dooamonta da Gran Bretanha. aovro a intervenção do Port: gabna grorr 
4 moção do Congresso 

acceitando O convite 
O gr, gonoral Correia Barroto noguitas to and para à moto soguinto mo» ção: «O Congresso da Ropublico, omuaquon. ja o exuoução dus ando doliboraçãos do 7 agosto 088 do novombro do 914 0.1 o! AON6, om ationção nos alto plo 

de 
a 

lo, 
de 

ar 
da 
at 

d 
lho. oltimo no governo da Ropublic 
riu gura, para Uma major cooporação 

mito do Hortogal no foropa, oa 
(tom, para osso offoito, no Partido xcon 
figo, e faculdades antociormento Couco- 

Fala o «leader: do partido 
democratico 

Tso à sogalrda palavra o or de. Alo. 
ae e Rod que a aituánio 
a ido 6 VSGliodon nes 

dus 967 do gosto 6. 25 de outubro 
AI o e do meo: do 16 fo mpeo O Sos junto dos aliados 
a  nédniom 6, er defesa 
onte a ba petasiios do “Disito o “a 
Epa Apaito o CotitoaE odds nbs, portaguecos, nos 
o Le dat sombra alo Raves quo 
Costas hoatada Inmtutamenea hi Eat da Bati, Íato acontecon um 
das As eva soados bstoricas Já remo. 
atadas Clio ho do ncontacoê aompes 
sono trato da salvação de nossa Tado- 
Poe tai dagrada é Jadestraci! Tg gm haver te 

Noiras Aigorgencias do ampl 
m 

do 

cer 
o cumpre 05 sons deveres Do 

Já com a Patria e para com 08 niliudos 
é portiguor ulgum haverá lombem que den o ver cluramente bs 
ls trolícios que rua Portal ad. 

can da gua entrada Immedinta ho con- 
alilcio. Nos se nada obtivesermos nós sslatda assim mesmo entrariamos no con- 

Íicto por aguelio grande utmor à Liber 
lado que é o caracteeisico da nossa 
Ô Grador mum repio orutorio impos: 

«vel de acompanhar descreva agora à 
Relgica ferida mas iriumphante ha guR| 
loriosa. missão; lem palavras do csty- 
imatisação pata Os dublos, para 68 

ft circumserevoim a Pálio nó Hoyibon 
le dos seus mesquínhos Interassa Ínçon 
fessaveis e evau n'um bruno de onflu 

da 
E 

ejelasmo à alia sro 

to! Fala o leader do 

O que se passou hoje 
de Portuga! sem: 

ro tando seno adrdivvol, Sempre ndtoso, em Gontiança nos “soldados Portuga. Elos vao parte o Co sa 
var a hofita do fodas n Qtitos apolados) 

pertido evor| 
lucionista 

. Vasconcellos o 56, em nomo do| 
onista, roponheoe a alta, 

'oompotonala o 09 optimos norviços dosom 
oh ata, ulnisttos das finanças 

0 Londios, 
ra lida no| 

pinusos B] que dora avanto so não permitia maia 
Pequena carspaho ole à nois nar 
Venção, ja do quam fo, áeja do quo ma: 
eia Tó cbtos apoladodo 

"Bay 900. nordo PossooL pórganta agora quaos foram as Haçõos quo assignaram O 
Bacia do Londres o quaos as que ainda 0] 
Mão sora, 

Falao chefe unionista. 
O sé, Dr, Brito Camacho doolara quo dó] 

bojo teve. conhecimento da missão dos| 
“to. Affonso Conta o Augusto Soares a 
Paris o Londros o quo roputa as modidas| 
tomadas é obtidas do alcanco para Porta- 
gal, Não suppõs potom que todos 8 dé 
ajos o nspiraçõos do or, Ministro 

apos a guorra, 
ma advortoncia quo| 

Taz no aou país o 098 homons publicos do| 
6 00 pala, e 

Quanto & rosolução tomada sobra 09] 
navios alloimãos à ana porganta na gensái 

traçonagol 
o" quo hojo so ion 

mom sy O goveriro. vno.otagar mo nidrios, Muito: 
bom o outra coisa não havia à ingor, Dotm 
vô o ut milgtro 
queria, ., O ut, dr, Allondo Cos 
Mão quot alguma, viato sabor tão] 
dom domo ou tudo quo 

tas gnlerlas intarrompom aura proton- 
gada Salva do palmas o vivos 40 Gr, dr. 
Atonso Costa, Da União Ropubilcana par- 
tom protastos .vlolôntos. Pode-m “ordem e 
pedoso à palavra. O sr, Mannol Mobtelro 
mama. às galorias é ordem sob pena de] 

Immediata ovacuação, rolneiáiudo). 
o orador continia. Nada sabia. Não] 

mem podia montir no ss Paiz. 
“o a au atitrmação não 
vordado que seja Ma 

na mesa a requisição do Governo ingici 
A que 30 retoro O ar, dr; Atonso Costa 

Sobro a ontrada do Portugal na guerra 
alle orador aupounha quo 06 dois minto 
ros portuguoces. tivessem (do a Londres 
ratiticar os votos do Congresso do 7 de 
agosto 6 24 do novembro do 194 que att. 
an não caduearam, o qué ora ainda assim 
para estranhar visto quo dois meses am- 
tos o dr. João Chagas tomara narto numa 
“conferencia militar dos alados e ant cor 
tamonto ficaria resolvida. à nossa copo 
ração na guerra o no pacto do Londres julga que 
não 6 Indittorento assignarmos on não 
essa paeto. No amtanto o se ministro «os 
estrangolros o Mirá. Formulará para Iso 

Va MP DOLNASO + BO Amanha à Allomanh 
flesr q pas Com todos menos com Portu 
gal. estamos nós salvagijardadtos tara cs 
so caso? 
Fala o sr. presidente do minis- 

0 0% 
nbolodor 

ar, Antonto Josó d'Almeida, quo om 
posta no at, Brito Camacho lhe die quer 
Sonhoco todos o direitos elvis o poll 
cos do AU OX» Oomp Tosorva osdos di 
ritos para oi, Rrna hojo, no momento om tá 
quo Portaga!, vao sollar com sanguo o 9 
Sou compromiato, allo não respondorá a do 
algumas” considoraçõos do ar, Brito Ca- 
imaoho, v 

Nosta hora amarga o tragica não quer UMa 
discunsões. inopportanas, (Pal- 

mas e vivas das galorios, que oão mais tunh 
ver chamadas 4 ordem. pela presidencia), 
Días vao rospondor às considorugões do 

ciso, Quo mo Import n 
nt paoto, so tonho a minha pa 
iniuha honra a ligar-mo à Inglatore 

Ô proprio ar, Camucho o roconhocou| 
declarando um dis que a Allomanha nos 
[chamára eve do nos podoria 
chamar costravos» da nossa palovr 
Não é prooiso o pasto do Londros dor 

assinado por nós, visto quo o que hojo 
ão tea foi comblont à nossa malor oopo- 
rugão, visto, que coopotação Já nós tinha» 
mas dado & nglatarea as cam hu 
Africa, foitas do ocoido onteo os dois 
lostados maloros das duas nacões nllladas. | 
ds vamos olo ara, o, came da Bt 

talhh da Europa dar a Jotiro a força 
rent da nossa espada é a força moral do 
mosto. anolo do Indo A'um frande Doro, 
do povo Ingles. 
O oxorcito, Dortuguez vae para a guerra 

om nome d'um compromisso do honra 6] 
a-do sor com a mão chamuscada do pol- 
vor quo avomos de abrir à porta do Di- 
retto novo, 
Caminhamos vira a gloria Assim Ivo 

ate à sun-16 0 Dor Isso muda os minis: 
tros portugueras quo foram Já fóra Mon 
rar a Patria o à Nopubilo 
Sauga tambem todos. aqueles 

tiam nos destinos do Portwal. 
Snuda em fim lodo 9 povo 

4 

do d 
Brito 
José 

lá o 

dois 

prosi 

ora. 
ia, 

A ido nto ças, Ear sentado alien o, em dr a aa figos ed dtiça do Bi 
pernnças. 

Nas iremos, duránio alguna minuos 
na almas, vivas, calorosas” acclalia-! 

0a Tia depois o sr: dr, Casta Junto; quo as 0lgans ropuros ds palavras dos ro, 
[drs. Affonso Costa é Augusto Sonres O 
[que declara pem torinmente não dar 
0, seu voto & moção Correia Barreto, pós tetos o foternos Tem caio 
lóra da auctorisação que lhes foi concé. alga “Pato partem, 
Ver continuação em « Ultimas Notioias» 

Fóra do Parlamento Necla- 
mações d Patria e d Re- 

pública 
A 14 horas, Já no Inrgo das Cortéa 

hr ng eua, cas, al Nas aqu ando a. chegada. do dêpulados o fêna. 
(dores, 9 fim de alcançarem bilhelo de| orirada: ns galerias, “oul£as, para. pro encanto, Entrada do gr. di, Boriar- 
pino, Math qua membros do para mo. A anda do honr are festa ae Uma orçado folâniaeia 16, 
|sob o commando do capitão sr, Correia | 
(d'Almeida, com a naspectiva banda, 
Junto do busto de José Estevão, - uma orçado cavalaria da guarda ropubi- 
cana sob 0 commando de um sargento. artigo, policial feto por doi cha. 
lead feaBia do Catão de, Bruna É 
Sgoano “o tenanto Le Conba, Tambem 

pos 

terio 

A PATA MLLEJIA RO NORTE DA FRGAÇÃ 
i Como A Capital referiu, os allen 

Evança, mais de 25:00 francares citio, de ambos 08 Bex08, pará 08 bl 

alt ostevo 0 2.º comandante, major sr, 
Ponha Coutinho. Cerca das 15 horas 

guarda (do hon ao che pos: 

ge 

uagrão de cavall (esa 43 ordena al capitão gr. Paul e 
la da mesma 

tão GO mes da áliva. Parto 1 cet pra ao nazaros do cfco, 
VB enitando dopadados a Binadores “o oem et, ger) 

| Mendr q, Mes podem Bilholes fo 
y »lonteado, Chega o rh 
q B" o pivimeiro diptomata quo dá entrada 

mo pbriamento. 'rdndo derimitndo a unlonista, os parta 

desoober 

do esqundr! 
[ra o quartel, 

O governo 
(com o governo 

no Congresso 
Estado, E! feita por duas companhies 
do infantaria n.º £, com banda o ban 
', 80 O command (do capitão sr. € 

: Uno, que servo do major) Foémia com 
costas para o pailamento e eniande-| 
ela, rap a quo no ter no meros 

, Bonto. Pooo pois chegam 
He da gun a re 

força de Sn “o commándo do capitão 
to força 

pura 
ministro da Russ 

rip 
vartos livros. Aco Barbosa: é Cários Pereira, 
O largo ostá replelo. Ab-Ã5 horus 
min um cornbia da infar 

algmal do sentido. 
0 duas, has, À” frei 
lorog do dai bvallaria da quar 

|repubiloana do guante uniforme O logo 
a Bogulr a carrungem que conduz 0 5 

idonto da Republica, dr, Antonio 
6 do, Almeida, presidorito do minis 
ar, Affonso Cesta, ministro das, nan, 
gas é Auguslo Soil, ministro dgs no 
gocios estrangeiros. 
ria. Loxecuta à «Portuguozar, as forças | 
apresentam armas, aF. Bernaraino Mn 
Barveto da Cruz o lodaa. para o, clovndor. 

banda do infau 
o. encontro do, 
ado, voom 08 

Asa Leme soquh 
intrótan 

am-so vivas ( ouco dlopois, Dj 
Marto, retirava? 

o no ateio lov 8.4 Republica. do cos 

nistro das finanças 
ao Congresso 

concordem que é 

or bilhetes de thesouro. 
O total eniprestado no governo, 

portuguez será por este pago ao] 
Eoverno Inglez dentro de 2 annos| 
a contar 
sorá negociado. por Portugal 
por cuja emissão o governo in- 
gloz 

jo tratado de paz, 

lará tod 
ei: 

ag facilidas 

ães, levavam, pola força, do departamento do norte 
rigarem a trabal 

em “seu proveito. O general von Grasvenits declarou 'esha ocensião: «(Quem tentar esqu 
se ao (ransporte, será implacavelmente punto, 

tista PORAIN, 

para 

| rountho do partido lara 059 pac 

a 
a A O A hd am caro Ie sou povo, so ter lnvariavolmon-! 

inglez combinou 
ortuguez fazer- 

lhe, tantos emprestimos quantos 
forem. necessarios para o paga: 
mento de todas as despezas 
úe, para fins devidamente relu- 

[cioniados com a guerra, os dois] 
governos 
cessario eftectuár na Gra-Breta-| 
nho, excepcionalmente n'outros 
paizes alllado: 

O. governo fará estes empres- 
timos ao governo Portuguez nas] 
mesmas condições em que lo-| 
vante dinheiro de tempos a tem- 

dor O conto par, à coopt 
ração liar 

A nota lida ao congresso 
“| pelo sr. ministro dos 

extrangelros 
Os grs, Afonso Gosta o Augusto 

Soares, Ministros Portugnezes das | 
Finanças e dos Negocios Estrangel- 
ros, confirmaram, em conversação 
com o Principal Secrotario de Esta-| 
do do Sua gostado pára 08 Ne- 
jocios Estrangeiros, o facto de Por-| 
gal, polas decisões do seu Parla- 

mento e pelo mianime sentimento 

ado 
um a 

g 0) 

TA to coliocado ao lado da Grau-Bres| 
tanha, Portugal sentiu que acima 
do indo devia proceder como anti 

nda, 

rra europeia. 
á por elle prestados, e cordealmente , 

go alliado da “Gran-Bretanhi, pará 
0 que tom estado o continma à eutar 
prompto. 

Portugal dea provas disco oia 
todas as occasiões, d espec:alim 
to quando os mavios 
ram requisitados, facto quo 
atu à declaração da guorva'polá 
Alemanha a Portugal. 

O governo de Bua Magestado 
| reconhece à lealdade: 

ortugal e a assistencia queJá 
está dando, a pordeaimento CE 
vida a uma maior cooperação: mil, 
tar ao Jado dos aliados na aa 
em tanto quanto óllo so Jmgis Gir 
paz de a prostar. 
A commissão do queriit 

sendo consultada com respeito: 
providencias que serão pr 
parí reparatis 
o 

ata 
ir 
3, 

indo | 

prt 
Da - 

absoluta da nossa oxplondida oitua- 
gão intornaotonal. 

As palavras do Sir Maurioo do| 
Bangon eohoaram no 10880 coração 
como uma marcha triumphal o glorio- 
a 0 nós quo desdo começo nos aoos- 
tumamos à ter pola nossa terra um 
grando ator sontimos toda a olegria 
db quom vô no ostraogoiro a gua Pa 
teia engrandooida o vobilitado. 
O nosso ministro om Paris ar. 

João Chagas no tor conhocimonto da 
ontrovista do illustea diplomata 
gloz ficou muito aatisfeito o logo nos 
promottom uma ontrovista com um 
dos membros do govorno francoz, 

E'.convonionto dizor dosdo já que 
os ministros na França são difoi 
mon do ontrovistar, Manteom Áoeroa 
do tado uma cosorva absoluta o ros- 
poltam ató no oxaggero o protocollo. 
Mas a moitó boa vontado do nogso 
ministro tudo vonoou o a aou podido 
Me, Albort Thomas, ministro das mus 

08 nições, marcou-nog, audioncia para 
el hojo ao moio dia, Não podomos deí- 

xar do ageadocor desdo já no sr. João 
Chagas a sua valiosa intorforonoia, 

Lovantamo-nos côdo o n'um and 
monto modorado fomos, fazor hoi 
para o «Bois» À osta hora da mas 
nhã, -não 49 vô ninguom o quo nos 
torna o passoio muito mais agradavol, 
Do arrorodo om volta voom om 

des, 

Lar] 
care Pairasobr do do frescura 

dos Isgos reflectindo o ceu o 
ros são como um ospelho muito gran-| 
do ondo a propria natuzaza so olha 
ldosyanooido. Ec 

Approxima-so a Nora da ontrovi 
ta, Kogressamos nos campos, Elyaoos 
Jondo está installado o ministerio das] 
munições. 

AP porta do um o outro lado, sobre| 
pequenos podostaos do madoira us 
granadas onormos dos cantos (ran- 
oszes de 400 0 os torpodos compor- 
tando Jilos do oxplosivos que 
tio utais toom sido no rovolvor o di 
ruir das'teinohoiras inimigas 

Como já nos tinba acontecido em 
Inglaterra é nocossario prohonobor] Uri papol quo o portsiro nos entrega 
Abi dovomos declarar o nosso nomo, 
nacionulidado o profissão, a possoa 
[com quam desejamos falr o o ascum- 
pto. 

Foito isto aguardamos a rosposta. 
Pouco dopois um militar conduz-nos 
at6 junto do gabinote do ministro, 

N'uma socrotaria ao fundo está 8. 
à quo nos tocobe com à maior afa- 

bilidade, 
O er, Albêrt 'Phomas é um homom 

forte, vigoroso, dos seus quarenta o] 
tantos annos, à faca vormelha, a ca- 
belloira o a barba folvao rovolta, 
Vosto do jaquetão o tom o ar decidi- 

[muit 

O que se pensa em França 
à ácerca de Portugal 

— rara 

+O operario portuguez — A cooperação militar 
: * portugueza 

ii Dj] ESÍOS “A AS SA ri 
E inhamos radiantos pola convioção 

JA nofa lida pelo sr. ml- 

Quando fala a sua mão robubtu dy 
trabalhador acaríoia a barba ou frask 
n'um gosto largo o fabril por onte 
onbollolra loonina. 
“Dofonsor “acorrimo dos prftet: 

pios soolalistag, a ova obra no onto 
doy idoaos sosinos o am prol dos tor 
lotarios 6 bom conheoida em todo o 
mundo, Ao organiane-so o ministetlir 
naolonal entrou para o govorno sin 
pusta das movições tem-so nfiibipiiu 
do o homom do que a T'rança itigiyge 

ava, 
Tntelligonto, organisador o disót- 

plinador Atbort Phomas 6 unida 
mais valiosos olomontos da geidá 
obra quo ôs aliados ostão ville 
sando. 

Foitos os naturaos cumprimontos 
o tondo nós falado um pouco da Femar 
ao gua 0x8 am pouso do Portlgtiy 
Íniciamos propriumonto a ontrovigay 

= Oomo é sabido de todo o mundo, 
dia-nos o sr, Albort Thontas, n'ógti 
[guorea gigantosos, a França tor dudá 
tudo, absolutamento tudo, Nénilinar Bentes pata tom” contribuido pari Go 
orço dsmmum com umA“onêrgla prifs 
porolonalmento superior É nosti O 
Inumoro do bomons onviados pá 
França para linl do butiltia 
comparado com a sua população E 
auporior ao que tom enviado os ocifrt 
paisos o podomos dizor com tóda/( 
Segurança quo a Rassla a Tnglatorti 

ionslmente É sam pot 
palação toom menos homong craft 
tas do quo nós, D'abi rosultant quis 
nos faltam braços para as fabricar 
do munições. Emiim fiz rodva! 
de trivoheiras para as á 

contonas, do milhares dy ig» 
mens o não chegam. O gasto 
munições do guerra 6 colossal até 
Attingido proporções inscreditávitã, 
lançando-ns lado de cruas 

novas fabricas. Tudo está feito, hoj 
roduzimos munições quo om dbé 

fazom ás necessidades dé. 
Iguorra, Podomos mosmo affirmar que 
aco a nossa prodioção; de saúnh 
organiaada por forma a não réboato 
mos que jámais nos faltom. Bata pro 
dueção é por hojo tal que nos petsite 

e|ta fornocooer alimontos 4 Soryia, pu 
to do axorcito rusco o parto do or 
ita italiano, 

Mas para as nossos fabricas, que de 
muitus, nocossitomos braços. Das-ós 
lonias francozas virão om brovo iukk 
tos trabalhadoras; virão do Martodtd 
o virão tambem da China, masnotesgiz 
to ter om cada fabrica vm nuoldo de 
bons operarios, ouropous, que Boris 
como quo 03 nossos sub-scratátios 
dirigindo o orlontando todos 08 téá- 
balhos. 

Tissos oporarios podi-os eu á Ítlte 
o a Portugal. 

O de, Affonso Costa, com-quetit 
falloi sobro oste assurapto mostródi 
so intorossado om sorviroa:Jiange 
u'uma das suas maioros negsstida 
dos. 

(do d'um” homem rosoluto & mner: 
gico. 

Yom « proposito disor-lkg-=oót- 
tinaa o ar, miviatro das miaiguaa-= 



iesminemes q A GBPITAL TAS ÁOIO Eira, — 
quo nas fabricas do França, prinoi 
mento no sul, ha já om grando nu- 
mero do operarios portuguezes o é 
com o muximo prazer quo Jho afivmo 
que ellos são dos melhoros, Nós te- 
mos operarios do todo o mundo, as 
os portuguezos são dignos de registo, 

fenho poua de não tor agora aqui 
«a volatorios o comunicados de al- 
gona diroctores de iabricas cm quo 
são seitas reforoncias especiaea o om 
termos elogiosos para 08 operarios 
do giu poi 

Nós conhecemos muito bem aqui 
o! Prança os sontimentos dos por- 
tdfuosos para com as nações alliadas 
90 desejo do cooperarom por todas 
aa fórmas nesta lucia om que todos 
estamos omponhados. 

À sua attitudo encontra nos nossos 
corações um grando cobo de syimpa- 
thia o de amizade. 

Sabomos muito bem que Portugal 
“ma a Prança 6 posso-lho garantir 

>que o aou pais púdo estar om absoluto 
seguro da grando o sincora amisado 
do nosso, 
ade fornecimento do operarios—| 
doses oxcollontes operarios quo nós 
cgi “apreciamos — sorá uma das 

rôs. 0 tais aprociavois cooper 
vãos quo Pórtugal nos poderá trazor, 
Úoméns o mulheros, porque nas fa- 
drioas do muniçõos a mulher tom 
sido .tão util quo n'esto momento ca 
toúbô, já mus fabricas 200:000 mulho- 
zes, o ainda quoro muitas mais, O 
operario portuguer, repito-lho, ó dos 
melhores, o apona tom vm defeito, 6 
sgr nomado, mas 6 muito disciplinado, 
tom amor no trabalho o om tudo quo 
exosuta 6 d'nma perfeição quo mo- 
r000 03 mojoros elogios, Nós fallamos 
então um pouco sobro Portugal 6, 
como tivessomos porguntado a 8. Px? 
soioniheoia o nosso pais, 0 sr, Albort| 
Thomas rosponde-nos: 

—Por omquanto, nto o digo por| 
onguanto, porque tenciono muito] 
driyomonto ir visital-o. 

Jlok como dr, Affonso Costa 5o-| 
jo  assumpto o muis ou menos 

ficôu resolvido “quo ou iria em brovo|; 
a Portugal, 

“Tenho grande desejo do conhegsr 0 
sou pais o antocipando-mo a uma por- 

quo por corto mo vao fizer, 
NE quo sou so amu pais por 

or tró” Motivos do oaraotor intol 
chidtQuoro levar os portugaoros a 
enúidifiio da França, consolidyr o au 
polar, so 6 possivol, as rolaç 
intolloótiaos dos dois povos. Bu sei 
“quo a Prança vivo nó amorosamento 

jo do todos op portugu ação 
tou corto de oncontrar abi um 
gnto dos mais carinhosos 
tros dois motivos são 9 forno- 

to do wolírim e do opersrios, 
pgsas fabric 
“olftam ó uma das matorias pri-| 

ais nocoessarias é guôrra aotyal nb ri tomo bobdantomente 
D ços da produeção mundial de| 
wolfram portoncom a Portugal, a ogsa| 
produoção pode augmentar o mujto 
dosdo quo uv intonsifiguo a pxtpuoção. 

Nós procoraremos que os ministros 
sortoguozesronolyam om Portugal osso 
probloma. Quunto aos oporarios, já| 
dd 
a sidado temos dPollos. 9 qua 
ortamento sork aquardadh pornôs à 

aus vinda para Prahçn 
oJtamos. do novo a fellar sobro a 

guditá, cobro as munições, sobre à 
aoçãó militar dos allindos, quo uni 
dos, no mosua cunuabão do senti-| 
molitós o aspirações so congidoram 
Dorbo irmãos intimamento gados 
peftado “o pora compre, Dal ovmu 
it Munrico do 
Indl Inglatorra assim Mr, Albork 
Thfhtis nos diz 

N'ésta guorra todos os povos são|!! 
ngiãoô o oocupam o mosmo plano, 
Grando ou poquono quo soja 0 pai 
sllô éfntrilno com o qui pot o asim 
Jodêk contribuom egualmento, E vig- 
%o fifbm tomado todos, próporojonal- 
noil eu rosponsabili- 
lado do ogunes dovoros, todos toom| 
vgunlmento os moómos di 

to mowento que Mr, Albort 
roprismanto| 

obg à conporação militar do Portu- 
tal'dizondo-nos: 
— Então, 08 6rs. estlo-so proparan- 

Jo gra. um irando osfonço militar? 

tado sobro O asforço que 
nos omprebondondo. o vorda- [Si 

jente onthusiasmado, abraçan- 
do-pgi, o sr, Albort Thomas diz: 

robois que vonham esses soldados! 
do Portugal dotendor na nossa. terra) 
a Libgrdado o o Direito; para ellog es-| 
larig ibortos os nossos braços o 08 
noashá corações. Quo vonham o po- 
dora pintar com a Prauça om tudo 9 
pas 

o aqui muitos milharos do 
o por olles sorfo bom om- 

proigigas, A Hlistoria onsina-nos quão 
a fosos toom sido o em todos os 

oo os soldados do Portugal, pois 
Wenham e sorá com 0 maximo 

ra que lhos fornocoroi tudo quan 
tarom, 
Ibort Thomas tom, como o 

legs bem “devo comprohonder, o 
minutos contados, soria um cri- 

mo sfgmnoralo mala tompo, embora 
noioaso muito grato ouvir as cari 
abqgas roforonoias Íoitas a Portugal; 
dóspégimo-nos agradecendo a honrs| 
aongadida o já á porta com um abra- 
se,” ministro dus munições diz- 
nos ainda: 

=rAtó Portugal, lá nos voremos e 
+ mtipianto podo dizer no sou pair que| 

+ França inteira o complotumonto! 
ão “som cello o para o servir om 
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“fatigada o dorida aloança, 

joimo 

cufficionte, para vor quan-[a 

nsom nos tinho fa-| V 

TERRAS DE 

REDONDO, 3, — A moio d'uma, 
abafado tardo do domingo, parto do 
[Villa Viçosa para Redondo. São via- 
to o tantos lilometros om teom, Son- 
tomo n'umo victoria a dosconjuntar- 
se, puxada por dois cavalos laza- 
rentos, vordadeiros bucophalos do 
Tolontino. E a viagom princípia. A! 
modida que mo affiato da villa, o 0% 
lor rodobra. À estrada corta olivaes » 
toras avormolhadas, que doram tri- 
go o quo croaram avoias. À? diroita, 
ficam-mo os arvoredos o os montados 
do Tapada. O cooheiro moto convarsa| 
[comnigo. O antigo oxplondor d' 
canto magnífico quasi dosapparecon. 
O gado hojo é pouco. À oaça grossa o 
mouda tom diminaido. E assiro, a Ta- 
pada, que n/ontros tempos tinha tan- 
to quo vêr, quasi não passa hojo 
kom logar eholo do rocordaçõos, que 
pom a alogrix'das aguas corrontos, 
brotando das fotos do marmoro, po 
lido, consoguo rosuscitar para 5 vida. 
|O ar ó quonte, a viração à quento, « 
da terta plana parooo, qua brotam gi-| 
randolas rúbras do faulhas, Bom- 
catol, com a gua ribeira viçosa, 6 um 
bocadinho da torra da promiasão, 
marohotando do vordura a compina 
longa o desguarnocida. 

À estrada, pouco alóm d'ossy por 
voação intoprompo-so, para rovomo- 
gar lá om bhixo, na outra margom da 
iboira so Lucoléco, atravogagda por] 
uma ponto nova, úsida por estrada 
A subida para Redondo inicia-so. 17 
lenta, gtormontado, penosa, No oo 
tado d'am grando roohado. branquo- 
jam troz crozog pinigtras, Altos onca- 
rios frondosos, dod mais imponon- 
tos quo tonho visto polas ostradas do 
Portugal, orlam o maodame, egour 
condo-o com a sombra espogãa da sua 
vordo ramoria, Montados inintorru- 
ptos. Com a subida, o horjzovta alar-/os 
a-s0, Para É osquorda, a cordilhojra 

$0ssa. Para á direito, torronos do 
omandura, alguns rarog alquoivos o 
trstata do nobrpiro o do, aiphgiro 
a cobrir tudo quanto a minha vista 

—Palta aigda muito? 
cochpiço. 

—IBstgmos a moio caminho. 
A paisogom não muda. Conservar 

oo a mosma, sempro triste, gompry) 
monoton, eowpro afoguesda. O que 
de asbragan. Maj duas horas do jos- 
nada por osta guola de fornalho, quo 
ó a ostrada nove, Kodondo surgs, 
ogpfim, sorrindo-me, toda byanca, no 

dum monto, como uma congo- 
ladora promossa do rofrigorio o do, 
dosoanço, Procipito-mo-para o hotel. 
Acolhe-mo uma rapariguita do gean-| 
des olhos ogun toliga, sódio o fojl 
ora, quo mo sorri sitisíoita, como go 

fpssa alia. volha, conhosido. Rayoy 
bo vim banho, Não ha, Quando moito, 
(podo aprajab-inô um jarço d'agua 6 
Juma bacia para pygindos, Com uso] 
mo contento para rofrogoas um Pauço 
a pollo tostada do rogto o dos mãos, 
quo o guor 9 pó quasi tornaram ir 
porqeavol. 

Depois do jantar, sato. Vou no Cal. 
9 Passóio prodileçto da gonta| 

a ocra À antopoalamiojapo,coniada 
om somi-oiroulo, dagonrola-sp para um o outro Judo, Dyora, a trinta p| 
atos Eibmaoa divino ioga 
do na penimbra da tardo quo more. 
Aqui o além ha montes trajados qomo 
ljordins, A horko fregoa e q vinhodo 
oheio do viço alternam -gory as con 
rolas do rostolho, 4a a apa 6 Ho, ro- 
bro como ua disco do fog, irapri eng do om aolavido pobap hettiera 
o dia sogaloda, pri par sora 

2"Oyso, Fica à gote ilometros do Re» 
Fondo, For-so a viagom pm charreta, 
O aloe Ra após. Maas, não úlo 
boto do vouto, Dolos monades, os xo 
ambos, fomem 5 past Ao longo, à 
Serra, toucada de pinheiros p de so 

“veniris, batida de chapa palo sol qu 
“| queima, dir-pe-bia coroado do olam 
mao, diluidas do oncontro à esta las 
fulgnranto a quo gojga nenhuma xp-| 
siste. Ponotramos num vallo, por on- 

vive já o oastanhoiro. Dstamos nos go: 
antigos dominios, dos frades Paulig-| 
tas, que foram os donos do tudo isto, 
Montos o vallos, serras o campinas, 
tudo aquillo quo por estas redonda-| 
zas oroava o trigo o doixaga arreigar 
jo sobreiro o o azinhoiro, lhes porten-| 
con, Hoje, o copvonio ros seus domi- 

ão do um partigulas, o dis Pava- 
moto, juiz apogentado, quo alt 

porgunto ao) 

ros 
fos a gua asa do verão. 

* Apoamo-nos no largo do antigo 
mosteiro, onde uma grando meia 
posta aguarda a hora em que 
aervido o jantar, Ha mois visitantes) 
na Serra, Gento que veio d'Eyora o 
de Rodondo a posscar, à sombra dag| 
nogueiras gocuiares e dos eucaliptos, 
altos. como torros do oathodraos, em| 
dia do feosoura, do roprigório 6 do) 
sombra. Principio a percorror o mos- 
toiro. À egreja foi completamente de-| 
vastado. Jora riguissima om mormo- 
res o om aculejos. Quasi não ha, nios 
ta região, templo que não guardo 
uma recordação pr, “sa da egraja do 
convento quo os Paulistas possaivam| 
nesta serraniu distante, tão longo do; 

aguas corrento por todos os lados, é 
riquissima em arvores do frutos. Em 
cima, agua ospadaná nos tanques. 
Ha uma fonto do marmoro lavrado 
quo é uma vordadeita joia prociosa, | 
com um Netuno folioissimo a rir e 
muitas soroias em redor a namorol-o. 

os volhos claustros docmantolados, 
vivom ainda, quasi som “efoitos,! 

episodios do velho a do novo testa-! 
mento. Ha figuras antipaticas com os 

pro. 

LISBOA osso uia atrayos do seu valagia;) 

olhos “piadas. E' o costumo da soxo=| qualquer epoca antaci 
O barbarismo vão tom emenda, Ni. 

O Sr. Tavaros Lovto quor sór ola) 

PORTUGAL 

H Serra d'Ossal 
-——— snes 

E a Cintra do Aleomtejo, cheia 
de sombra e alagada de agua 

Aceitamos agradooidos, primeiro o 
longo corredor para que davam as 
salos, a oosinha imonsa, dopondencias 
varias o até uma ola mais vasta nai 
qual, sogundo rosa a tradição, ostovo 
fazendo ponitoncia um rei que oabira, 
om desgraça. Nais azulejos, Spell! 
tos aos dos elaustros, No gério, outra 
font tumbem do marmore, dolicada-| 
monto lavrada, Eobe-so uína larga al 
suavissima escadaria, propria para 
Igonto do odado. Eram, n'osta parto 
do mostoiro, os aposentos do gotal 
[Nada de notável. À. varanda quo 
mina odio pelo norte atráho: 
Procipito-mo, para ella, Bervo-lho do 
toldo à ramatia d'uma velho parroira, 
quo vem lá do baixo, da toreg bô, O 
quo so osforga por croar uma vord 
deiru onsoata do cachos, que princ 
piam agora a ganhar côr o sumo. 
A vista 6 um doglumbpamonto. 

Ainda não tivo deanto do mi, n'egta, 
Alemtejo plano, mais fagcinantá pp? poramo, À oxtonsio do foreno qud o 
olhar alcança 6 incomonsuravol, Ro-| 
dondo, o Alandroal, o não soi quantas) 
mais vilag o aldoing, irrompem- do 
torra arborisado oqmo bandos do pem- 
bos bem fartos, quo andassom polas 
olarpiras dos montados, em gata dgs| 

08 Ungos de trigo, aoultos na ex 
pessara loira dos rigtolhon À mens 
ás, Jorengoiras poquopinaa deixam 
aflorar, & suparfoi agem em 
Bbioo, 05 frutos quagi vopmolhv, À for 
qa do sorpm bobidos pelo so). É umal 
delicine muúsão de pa, ig, Diga 
por, aut que houva em tompo, 
Portugal uma rainha os qui aqu 
rir o yolho mostoiro da sorra dºOsaa 
para m'ello inatglav um canatorio. Não 
5 censogujo o foi povo, BY que om 
(Portugal, bom pousos devom Ger as) 
itios ondo o ar deja mai paro o onde 

obros tígicos, com 05 pulmbas 
Goslhzor-go molhos par 

o pracisom para vi- 
em goral, gabigm O] 
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e Tee peereo Tue tuts 
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Lavagois hygion 

mabontos fgbyi io pos addor 
Broto (Onpland). 

Eron |; E 

Pd o 
Migalhas 
[E Pi most 

A porra dem tido ps 
e Aa ta no 

ativos,” degerto, 610 1a. Censura 
posta): Pgral os espibes, Ea dois ventura ahi existam p cont 

vor, 
quo faziam, 

! 

correio as [suas commupi os, 
não será grande o, embargço, Élles|, 
hão do ter Lido o tempo sulficiente 
en esportora proc para combi. | 
nárem “os suas «chaves o sabe ei 
Deus quantas cartas falando de sir- 
nocentes negocios do manteiga Ena. 
ca ou fo assumptos na appárencia. 
familiares o onoiinos, passarão sob 
o narik da censura posa) gem quo ha” 
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MEDALHA DE HONRA 

SPORT & E 
A Frença e a Preparação 

Militar Obrigatoria 

Os homens de «sport» pedem ao seu governo 
attonção na execução de lei, Cheron- 

Beranger 

Bramo 

NA 

Exposição Panemd-Pacifico 
AR mais importante 

Uma industria 

D bervico povo franece comprenendeu, 
& imperiosa no 
auilitarmente, 

ecessklado do se preparar] 
ara Ocoorrer às nocess| 

Qndes da guerra selyal so Iiver de se 
Yrolongar por 
fio futuro, que 

mais annos e na, provisão 
necessita de es garan- 

tido pelo esforço duma raça forte, 
Bgibenrida e disciplinuda, 
Porquo teve a ooamyrohensão «essa 

sirgonte necessidade não, se surpreben- 
teu com o am muncio duma let que or| 
ganisasas esses serviços, D'ahi a ospoo.| 
tativa benevola no projocto dos senado. 
Tes Cherone Berenger; Mas, quando viu 
pie-a orient 

CAÇÃO PASTA 

À GAPITAD 
CHOCOLATE, CACAUS, BOMBONS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 

viado para 
jus para attlogir esta ve stnelonar 

UNIÃO 
Prefiram esta marca 

São o outras desperas quo Incidem sobreptar à misoria o saoco estrangeiro, vom Loanda, 901.33 por dacoo jus em tai Industria o ha muitos 
contonares do 0 

MEDALHA DE OURO 

Sociedade de 
fabrica do genero em Portuga 

O | 

Geographia de Lisboa 

Vé-se, portauto, que à MENOS E OTA est pri veira afirmativa, 
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vão dos dois: legistadores| 
ta além do quo exigia essa necessida-| 

Be aque nas cluusulas do projecto se] 
absorvian 
atropelávam 
suando percebi 

atiriduições «outros “e se] 
direitos já adquiridos; eu que a Jet ia uma, 

Seia patriotica-—mas estava-mal deduzi 
da para ser etfectivada;- quando. povo: nheceu que -aloi não daria.do. prormplo| e masmo do futuro, os. resultados que della se podiam esperar-—esse admira. 
vel povo francez protestou o mosironJle 
uma clara resistência, 

Esses protostos:chegaram até 4 publi 
eidudo dos grandes-jornaes; atê às as. 

gites é até 
loridades em, 
sombelos gemas; 0 populares de varias] ao vota expresso: de avi 

mediciha, pedagogia | 
mesmo militares, O ministra da guerra, 
gomeral Roqui 
Bencla: teses. 

es, compreendeu a es: 
protastos e comegqu por 

+ 08 allender em grande parte, já-no par 
Jomento ao deslarar que se respeitaria| 
A libecdado o os dituitos conquistada e, 
Sonquistados em -lrabalhos - anteriores, jlvatirmando o sou proposito de effect | 
Varsa prepatação da mocidado franceza| 
a contento 

Foram “os 
uy 
Vitram clamar 

do todos. 
homens de «sport» quel 

o sallentaram 1vessos protestos, 
“até junto do ministro da 

jerta, com aquelia aucloridade - que] 
lhes deu os muitos: valiosos serviços] 

tados no conflioto actual, O- seu ar Eamento é aquela que por Neusa expnee 
mos Nes columnas da «Capltadm, rui antes da dl uso, France Inu 

Antes do senado francez tratar do À) 
dumpto, E! esso argumento imsoflsma-| 
vol 

ver «Preparação Militar Obrigatorio», 
devia dizenso 
Olmigatorias, 

o irrespondivel do que antes de 
»preporao militares» se devem propo- 
rar homens, Portanto em. vez do so. di 

«Preparação — Phísioa] 
que anteceideria: ontão af 

Proparação exclusiva do soldado, a fa 
«Age. momento da incorporação no intao. 

Como em Pertuaat, 
estão na onde! 
“vei. nosso, porque temos, tratado alles! 
Alivero que sa-pússa nos paízes alliadas, 

E, todos os que nos: leem e suporin.| 
Rendem nestas aerviços militares « del * prsparação da mocidade. portugueza, 
“quo esperem a agradavel notícia quo pr 
Dllearemos depois d'amanha e... que é 
um eymptoma decque ganham terreno] ema Frango, Os quo pensam como nós! 

sp, 

TOURADAS 
a CAMPO.PEQUENO—Como noticiámos! llsa-so, amanhã. a, corrida nocturna 
jue foram contratados Os notaveis| 

com as suas 
para tea Gaona “e Fl nnárilhas.. Os. louros de Áleas. já. 58 dicham na 
DIA da celebre 

mr 
emnador D. 
Abgequiosamento | se ot ig touros 

Epa o amo 
vid com O 

Pos 
E" uma corr 

4 maior sensau 

Paga e correspondem à far] dev eder A pi ce a 
de Emilio fostes mugmíficos . elamentos, 

Tanibem no magnifico programa: um a a qi 

gapoderia não de de 
o. Tam lide o. festejado 

exandro Mascarenhas que 
Prestar o. fi 

infante. Além] 
igura. 

nos sabios» da. praça, 
sau chefe, o fumoso 

que está despertando. 

PUBLICAÇÕES REOEBIDAS 
BOLETIM. je 
pita o EA 

COMMERCIAL Sóhilu - | 6 do 5º volume, correspandene| 
findo, trazando, nro oulros toras dos rats “a na Dinamaiea o em Te 

Investiguções secretas 
Vigijaneia. de postona, te, Poliola por. ont: Agência. 

roi 0,08) 

Medicina dentaria 
« Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisboa & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194, 

Nova tabela de preços para as classes. menos. abastadas! 
Soma iniarh ado» 1 

one dada . 

eniadoras compiotaa 
atadaças complatas. pia o fis 

Exipacado do dentes o also SEREI 
local ae 

Pxtraeção do tontos o Taizeã 
ado + + 

po ontos à pivot 
F0as gm onro dosde , . entes am placa do ouro de ia ide 

CONSULTA GRATIS | 
Vodos os trabalhos e operações sem dôr 

pecialidade em dentaduras sem chapa 
Facilita-se o pagamento Tahacos naoionses antigos dentaduras 

mastigação 

Esj 

Modificação de. 

CLINICA G) 
Cor 

3 Em: frente do BancocLisboa 

compila doutas dos: 

investigadora, Ra Gar 

lara: ODE) 
em placawiaado 

Cork ânésti 

(fixos) desdo 

romptas à 
RA Le oo pootaid 

do Ouro, n.º 

estes ússumplos] doé do dia, entendemos de-(j 

itas w 0870 das sf ds d ca tardo, codaa oprdias 
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estar. jeito, como por vers agora sine 
+ úsegraços de imirones o de desper 

tados. 
do 08 8eus usports alhioticos.. 

Caros anendoticos 
papel de cig: Campeão de 

ros! 
Esiste em Inglaterra | um, excelente 

Jogados de socco, ao qual está. reserva- 

“Que tensy 
jualquer coisa no «boxe? 

a bequer ) Tola. pesava 80, hds mas agora niviaramanos do “1 bras, Calbuta). 
com-que.péso fico 1.. "(Só sirvo par cam] 
peão na «calhogoria | do peso de papel] 

de julho realisaran-so os Jogos Soandi 
navos-em que 08 suecos |se affirmaram| num; proguenso extraordinário depola oslebres “Jogos Olympicos,. A-essa| 

gos. nos havemos do referir ny 
noticia maior e: especin) jainda esta. se.) 
os resultados no remo. | «Quatro remos 

. Suecia; 24 Dinamarca, 
remosa: 1º Shecia; 2 No) 

"ESiudantes gds dó 4 Esiudantess, em guiças : 
1º U, de Blogtolmos a e Core nhague; 9.º V. de Malmo, 

À provincia mA CAPITAL 
CASTELLO BRANÇO, f--E! e amanha a compania (Ogg joio, Canta, PÓliira, que dará ais egpoclaculos com às (Peças alnst +, Btrenala das, Elorgae: brucaso dif Para O primokio espectaculo, Ser cumanhas estô à caga pas.” “Séida, esperundo-so egual resultado. O. Segundo - o ultimo, que é de Famanho. 
Faz parta da companhia a, disti 

es 
em ke 
Os 2.º bata- Ei 

que dv 

— hegressarom irao infantaria meleahadoras. aquar! dude. que tiveram um: atieciades om ma 

Papel de embrulho 
Vende-se em quarti| 

dades na rua do Nor! n 
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À davando cniupaneer foco escuna 5 eos 08 O Jeirenivos “o “Subetialos: 

é» encontra em tesvino dg de Fan 
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20800] 

18500] 
ses RR] oii goal 

1800. 
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a preço modico Fenerças o 30.09. 

az, 2º 
& Açores. 

os. E, enlão lá, já pode trenar sem[ros; 

*, “ntetanto, o Bentica voe animam [Óltacoo do fabricação inglozo, pesando 

—Q!-homem nunca: mais possó fazerfOusto do 
oo eSolonal (segundo o ar Hoali + Meniata) 855 cora o peso 
DO gramas ss4o| 

[Diferença a favor do ac, estrang.: "SUA 

“Dao DEOTO pad feceuacio E o destro isentando do disitos 

mana. Pop hojo limilamo-nos indicar |seihe a coseserass ' S [Polo acta das “esisoias é 1º fSuecia, 2.º Di-Jholo. sacoo estrangeiro em voz de 

Fepsosenta em $84 om adiferança do, 

mesa rasoavel do 94 um podido, 

do cigarros ou d'uma «mórtalha» de tas) Cos aco ha repcando, cala 
| canto prot o Os grandes ratods oro ASS: a ste o 

Os ultimos jogos scandinavos |jtra 2,0. susico»g diria e. a aro vás Na Suecia. doranta à ullinia quinzanálérendo. fede tia Hã mp 
'xeiro o tirando ao nacionnk oulista -afBrmhr: quo -osta! NONhUNS pro-hOd0s a Pensúeio de: pondo! 4 tem foito no decorrec-dos ut-| jÃt) argumento nostoi tos Vinte am panda demonstrar aos dog eac008 lo lin 

oa fi 
do dooroto n.º 98%. 

terem do pa 

U, de Cope-jtrado do 

E NA ia too Ee 
na rosposta a 
quo pelos oa: 

é 

religião, era deixádo 4 vontade das 
auelortdades looass. 
Em muitos logares, não eram ac- 

ceitas as conversões de homens; 
nºoutros, apostatar, cont 
suga familias, em troca do poga- 
mento de enormes tributos; numa 
localidade, só so adnyltiam .conver- 
sões Tor centenas ao mesmo tempo, 
inas, .n'outra cidade, as anciorida- 
des haviam incitado as conversões, 
a fim: do encher os bolsos, e muitos 
haxiam-se aproveitado d'esse meio! 

--suppondo escaparem, mas enigana- 
cam. se porque mais tarde deoretou- 
«e “que os convertidos podiam ser 
depoitados, exaciamente como suc: 
cedera com os não convertidos. 
Nessa cidade quando chegou o 

dia: dá deportação, mulheres: foram 
xistos inveclivando o governador 
nas ruas por haver feito vender-lhes 
a alma em vão e gritando contos os 
pregadores musulmanos que -os 
nham aconselhado a «pedir os privi- 
legios do islamismo. 

Deu-se o mesmos.com as comu. 
nidades armenios catholicas é pro-| 
testantes. Essog estavam estreita. 
meuto ligadas -com as. nações. es- 
trangeiras: amigas ou mesmo allia- 
das da Turquia; os embaixadores 
austro-hungaro e americano de- 
ram passos-em Constantinopla 'em 
seu fávore.o 
cou-uny-edito. isentando.os da sor! 

aliados gregonianos: 
ums. C8305 em que esse 

edito teve efteito. Os calholicos, por! 
exemplo, da aldeia de Istanos, pro. 
ximo- de. Angora,  fozom. mandados, 
para.casa depois dwigam tempo de 
Exiko, e diz-se que- oe-catholicos de 
'Angora foram salvos-por um caval.| 
Jeiro que trouxe uma ordem de sus 

ão, quando estavem a ponto 
serem feitos em pedaços-em Ask 

Yorgad. 
Mes foram mandados apenas pe- 

ra 04 

a sua) 
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Já dopaiado erseiplo co que asi sms Riba qu 
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“alas, 6 0 97: Ribeiro, 
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foi desdanhanio nem deaprotegor 
o io dês 

porventura o rospondente| 

“a. desejar o 

4 ques compete valor elashes trabalhadora 
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vassão, 
Convidamos p: 0x» sr: Rbdaotor, à visi. 

qo to dar Algumas fabricas 8- bem 
;ando do gaveruo “visitã que maito do- judictal, ra, Sojatiacros -seviaça- 4h fobricas, Assin00|. Com toda a consideração, somos, ar. 

Por-|. Teto. ponto; deixamos no critorio da V. tas ESA O precias o fgguto contrsste das! 

pasihar am deio. 

Bi Ex] 

a aclaração do decreto 

nefibiado [Deo att da cooled] prai “porta elo, pr de tação pe indo dia ai pstndo maio 802 pr lo: coroa 8 200 odsta agora 9d| a (9 pencos) cada um ou séja em|st” Ee moeda portugueza, $25;2. 08 sascos! o criterio 6 pouco] Bete tetsinaty.dirêos que-se mencio-|3,> - Que o beneficio queo saccona- nacionaos oustam 835 om o pego, de jaúmos na, roppstortação, de nomes das)o perderam peso. oa faveis firmas SA Loitão de O.º La” elonal gosava por Kilo era do S03, tr REA sãos gertato: mar represont Peotpol Sep (a S, Thomé): Para 8 Thomé e de $02,4 para Ane caros 08 nacionaos, ja nota patríotica, o, n'vaso proposiênasi Lima & Gama, vota. ua AuO peso aos senhores indus-|so quo fizermos ama alemativa di je atê di datá mão baxiamos tido ais es, altoms6a6 pautas há rejacão a moon Ser Nini ces Co “isento: 

lhares do braços occupa e quo-toi 

contos. 

henhum benefibio novo e 

to berrinsignifoantor 
Em 

comonto 

4 de produ todos ds gor 

a metropole, com excepção do ast 

quantitativo. 
Esistindo poi (do da codservação 

Ciara favoy da inda 
male -ropresonta do 
|insta-o equitativa.seciprosidadio. 

nossas aflemativ, 
amo dosos com. lara fu ont 

olaborar um deoreto to nocixo o tio pi 

Radactor, 
Do V. E; 

Maito atiou! ol ri 
Vários Indust ines dos- 

2.º—Quo o: saboa extrangeiro fica be- 

83:18.º— Quo cota “industria alguns milha- 
oxitindo do oma| 

cessão que 4 tantissima gonte-prejas| immobilisadas algumas centenas do) 

[5:º—Que 09 Industriaea não Podem vento, o 
re 

mam, não lhas-sejgm  tiradogos que, 
Ílios haviam sido concedidos, de res- 

ufileion 

gosam do umá 
reduooão. do diritos de 59 0/0 em, 

colo- 
nlal que exportam, sem límito, para 
car, para 0 qual sa acha fixado um| 

um priucípio do! 

ebalogas 0 vaitao ao. 

Casino, Jos de Ribamar” 
. (ALGÉS) 

Todas: os dis jantaros-coneoetos: 
Váriedades todas as noites 

pes 
Ed. Piaudde-Paris 

Silvas & Ota. 
A Rus das:Obrreviroo,1, 

Sacadura Palcão 
MEDIGO ESPECIALISTA: 

Doencas de bocca e dentes 
Dent es 

mos 
og 

MÓCIO, 4, 24-TEI, 

NA AMADORA 
Fm oa condfidom vondowuaoçtartanas:: no bairro da Mina, Antado já de ncopiag olâcs conuilonçõor ent io dsavtação do, caminho do loeo, Tau. dante 

tratar, na Amadi 
em Linboa, rua dou 

Grande Casino 
Internacional; 

Mont Estonl 
Epoca de verão: 

Está aberto. Todas: as not 
tes concertos pelo. notavel sex 
tetto dirigido peto distincto macse 
tro Conradovdel Câmpo. 

Apresentação dos duettistas: 
Santo Perry. y 

Pede-se-nos ex.” socios a fi 
neza de requisitarem 08 seus blá- 
lhetes deideatidade. 

Matinces nos domingos e quintas 
feiras, 

vor, mat 

protestantes é terem recebido cm Tesposta um felegramuna confireman- do a ordem de suspensão, as queto. tidado locass declararam que não tinham recebido intruções algu olliciaes e deportam os protes- tantes em masse-uma .modali 
do entendimento -entáo .o- 
central » os seus subordinados pro vinciaos, mercê -do- qual esperavam exterminar: os. cermenivs-sem deixam: 
de conservar unssviektimbres ge de. cencia aos olhos do mundo. 

ywerno- 

Assim, O set prolestantá, catholico ou convertido ao islamisano de pouco [servia abs armeniosmas circuniskan- 
gias que se, davams em 1913, e à al 
fernativa da d eco mais. tarde imposta ú grande maioria. A deportação. das mulheres foi, na, realidade, feita pelos dirigentes jão plano. como tma .phaso- complex mentar da carnificina -dos -hémens- e foi annunciada, como sucdedera [com a dos homens; por mio. de-avi- sos affixados-ne parede ou por pro- 
goeiros que perconriem as ruas. 

“Annunciava-se que todos os arme- 
pios que restavam mulheres doum. 
tos, velhos.e.cosançes; que-tlé então. 
não havieur: sido incommodados. 
— deviam pantir-sen determinado dia 
para Der-etZor; Demuseo, Mosul ou 

localidade sim. as centenas dé-kflometros de: distancia. je-muitas semanas de jornada, na ex. 
tremidade- oppesia do imperto otio. 
mano. 
Algumas vêzes exam tirados de 

joasa e mandados pôr imediato mente « caminho, outras. concedig-. 
[sedhes um prazo insufficiento- paro 
fxpeem os deus tivos; 

intesxéngão: a. favor: des; anmenios 

vor. x EISTORIA DA OHANDE OUENRA. 

nhieiras eram arrastades em roda 
eia ou mortas pelas balas dos 
Kudos, 
Conseguiu dia alcançar a outra 

margem com o filho e fugir. Em 
Telicinesh.Golzade derem-lho abrigo, 
ma a crença amorren de exaustão 

mão cahtn doente o moreeu tam 
Desa. 
AS tropas que haviam — tomado 

Monsh foram levadas para 0 -sul, 
para limpar: o distrito do Sassoun 
—um blovo montanhoso que fica en. 
trz a plantio do Moush e o valte 
do Tigre em Dirbekr. 
Sessoun fazia parte da federação 

livro de quarenta aldeias montanho. 
sas armenias, que, como Zeitoun 
na Cilici, eram autonomas desde 
tempos irim es e tinliam à 
mostna vida quo os highlanders ca. 
cocezes lovevim antes de 1745, cul. 
livando lahoriosamente as encostas 
das suns montanhas o pascendo os 
sens gados entre os rochedos, 

Sarssuti. com a sua independencia 
» prosperidade, causava inveja aos 
hacionalistas Joveris Turcos, assi 
cmo ás tribus de kurdos proximas. 
Os seus habitantes haviem sido 

uingados e mortos por ordem de 
Abd-ul-amvd em- 1894-1895, o na 
lrimavert de 1916, por insiigações 

Jovens Turcos, os kundos seus 
xárinhos de nbvo vs assalteram. 
As aldeias que ficavanr nas baixas 

na direcção de- Diatbekr foram to- 
amadas am ultima quinzena de maio, 
mes vs seus habitantes conseguiram 
defendei-as, 

Durante todo o mez de junho os 
Kurdos nada puderem contro elles, 
inesmo quando a cavallaria turca 
foi em seu auxilio. Mas infantaria e arúlhania chegaram: do Moush; à mago parto dos din 
soun, com excepção: de Noupen, fo- 
ram mortos por-wma gramada-> 05 
frrsiatentes tetiramam mais para o 

erior das- moutanhes,. cobrindo: e 
Fetinada: dos não combatentes e dos 
Tebenhos. 

No começo d'agosto «ram ceros.! 
dos-no seu ultimo refugio, as-eleva. 

A E qi 
3» do 

dinigentes de Sas- | 

e ahi o 5 de, rel 

a 

agosto, fui o seu ultimo combate, lamenis, imolheras o creançns pele. 
janam coma desespero, fazendo rolar 

do penedos sabre 0. turcos t-cse ueios, Jurtindo. corpo a Corpo du Tançando.se no. precipício. quando viam que era impossível deixar de serem Vencidos, 
Mas o inimigo chegau ao cuma.e Roupen fai o unico sobrevivente-qua. escapou paia contar à morto do ie 

Mis, Maush e Sassoun. 
A sudeste de Van, no distsjeto de Uakiari, cam redor das cafaracias, 

do Girando Zab, havia um certo nus 
qmeco de pequenas: tribu nostoria. tias que. haviam preservado a sua 
independencia, conto o ermenios da. Sn: contra o kurdos que-o8- ce: ni, 

Foram alavadus em junho o algy- mas Meitos faram antiquiladas; do. passo que outras consegidram. abrip- 
cominho atmares da fronteira. por. 
=a, chegansm às linhas avançedas. 

ssas 6 refugiaran-se no distiteta.. de Sntmas, 
Mas o golpe mais imp nto fab a ieoecupieão da Van peles barcos. 

Notinr julho, os 7º titrcogs sulbem a 4DOGO Nouvons; Lomasaa a offensiva na margem sul do. lagos e-no ultimo dia do mes o comemos [Sento tusso resolvem evaonar a che 
Toi um cruel tm das dez semanas: de governo nacional que 09 arme. 

nios de Van haviam fído. Tóda. ai população civil retirou com as-tros 
bas, sêndo lersiveis us narrativo 
da fuga, tánto as feitas pelos navios ameri-inos-que n'ella tongãa vam psnte, como as-dos armenk 
messos do Cancaso, que duram eve. ber 06 fugitivos ra fronteira. 

Essa ceruinhiada pelas esosiyades 
montanhas; sob o calor do verâ-fgi:, 
tão intoleravet como a cam 
dos-nestsrisnos o fóra no inverno dé 
Ucmia para Dioulfa. Ea 
dos pelo rateio: do 

nã Nêrofcas «gogõés. ds se seções. 

“ma 



E Concurso p: 

«fabrico manual nó nos Grandos Armazons de Calçado, Te da Palma, 
290 a 290.8, do Bomformoso, 4 n 18 (om fronto do Coliseu de 

É boa) Botas para homem a 8840"! Sapatos para senhora a 18400 
5), UM colossal sortimento em fodos Os 9eneros 

para homem senhora e creança 
' E cpa te fio o Condrias ; 

BID DCDOOO 

é AZULEJOS 
q -Brgucos: e com desenho naciónaes 

t e estrangeiros 

Grande quantidnde em ueposito 
GOARMON & O.* $ 

Travessa do Gorpo Santo, I7--- Telephone I244 pa 

Agua dos Pedrógãos 
Iofallivel nas doonças do estomago, 

AMIÉIRA 
Unica conhecida com 

2 

ihritismo o albuminoria, 
notavol para rins, figado, bexiga, ar| ar 

m-soconstante,ambora 01 mafia, transpóriads ou forvída, 
pflmos rosultados nas mol 

tins do: pollo, losõos ulcareai 
doenças do estomag, ota. 
Esoriptorio- 

PIANOS 
das colobres fnbricas. 

Strohmenger é Bell 
Solidez 4 Resistencih é Belloza £e som 

Planos inglozes, alemães 6 france 1 
tes novos é uzados. Venda, iruca 
aluguer, concertos, afinações. 
Valentim de Carvalho 

87, B. da Assumpção, 38, LISBOA Sendo brito tp tação dn 

SIPHILIS: 
BDepursatol? 

(REGISTADO EM 14 PAIZES) 

= ; O purifcador do sangue 
“mat omôrgico e inofensivo! 

por excellencia é o depurativo 

Som diota mom resguardo! úão oxiga o euxílio de outros 

Montepio Commercial 
e Industria 

RÃ Cissa do sncrri mubnos) 
210, Bua Angusta, 244 3 

68, Rua d'Assumpção, 64 
idmissão de um 

avaliador Por ter vagado o logar de avaliador da 
Caixa Economios dfosto Monto plo, avro- 

jononrão, pelo. prato de 
o precachimento d'aqualio cargo. 
sandiçãos 8 todos 08 esclarecimentos, 

rios presta-os o ohefe do escripto- 
édo da associa, 

Lisboa, À do Agosto 

tá dias, 

Venda ou exploração de prigi- 
Teglo 

vondor ou 6 
a em 21 do Agonto do 1914 para, <Processo para 

(ques que conte: 

Copa Gal do 
Credito Predial Por- 
tuguea 

|Sueledade nona de Respon- 
sabiltade Limitada 

Esopo pr ea E dao 
Tou 
ue 

o Antonio 
Franciaco| 

Todas as pessoas qai 
direito a impagaar. 
vsrão dedusil-o parauto o governador d 
Companhia dentro do praso do 8) di 

Lisboa, 29 de jalho do 1916. 
Pola Companhia 

OS SENHORIOS 
Viava com uma fiba do O annos podo| por caridade von: logar. de porteira ou. 

iptorio. Dá todas as informações, Eua. 

Diroctor do Disponsario da Assistencia 
1uou Taveroulosos Medico dos Hospitass “o do Posto da Mizericordia 
Deonças dos pulméos e do apparalho, 

cardio-vascular 

<A Capital 
Amadora. 

A AGUA sas 

api sie 
da coca otima 

A CAPAS, Ca e a em 

D WMA ANTE. 
Explosivos da Fabrica da Trafarla 

DYNAMITES Diversas, esta do filos. 
cata do 190, 

RASTILHOS 

Mayor & 03 roa da Prata, 69. 
AGENTES | No Porto: Rodrigues Pinto q Pinho, ros do Alma- 

da, 20. 

Tão effioazes como as melho- 
res aguas mineraes bebidas 

ha origem 
Basta Alssolvar i'ura litro de 

am pacote do Litilnés do 
porá “obtor “instantanoamento ama 
agna mineral alosfina O líchinida, 
ilgelracronto gasosa, doliciosa para 
dober, mesmo pi o migtnra principale 
meute com vinho, ao qual dá um 
sabor agradabilisalmo, 

Lithinós do dr. Gustin 

Rins, Bexiga, figado, Estoma- 
49 eccurmilam no organi “linsrcat dierlica Pula? es todas eu Gecapon gi 

room o 

RIO DS LIMA Ne: aorta úerro tom E gm 
gs ad cs om act, e ct migo a, 

DEPOSITARI |OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos 
DEPOSITARIO GERAL 

Mario de Lima Netto 
Lu de 8. Julião, 19, 1º P.da Liberdade, 188 

Telephone 246 Central] Telephone 1241 
Tambem se vende a 0020 garrafas o garrafões, nas las casas W'aguas 

pharmaoias o restaurantes. | 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séde na sua proprisdade: Avenida da Liberdade, LISA 

for a resp lim FUNDADA 

Do 

go, Articulações 

12 pacofes fazem 12 litros de agua ml- 
neral por 500 rêls 

ptcmnciad, “drogarias, ereta Sae. isboa, Joronymo Martina & 
januario Duario d'Azovodo, rua de” Garrett 1a 19, Hort 

Cutharias, 282, 

Casa dos Espar- 
lilhos as 

Sontos Mattos & C* 
Rua do Ouro, 123 

Josê Antunes 
(Medico dos hosaitas 

ças do ortoma 
Isotoscopia 

Esophagoscopla 
tinos 

Consulta dal ás 2 

PRanAR 
Sociedade anonyma deres- 

em 17.4-3)5 

roi Reservas 

5000008 g80.5184 
escudos “escudos 

Se s sobre a vida humana 
o contra aoidontes no trabalho, Incendios o avarias maritimas 

Trapo e typo usado 
tivos d| Compra-se sia Rua do Norte, 5 

NOVA COMPANHIA NACIONAL DE MOABEM 

Vende-se nos Iecrolos Despor 

tratamentos sscundarios! 
O depurato! encontra-se à venda nas boas pharmacias 

é drogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), réis 
15050; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis, Pelo cor- 
elo, porte gratis para toda a parte. 

Pedir o livro de instrucções em todos os depositos. De- 
posito geral para Portugal s Colonias: i 

|. PHARMACIA dJ. NOBR| 
“Praça de D. Pedro (Rocio), 109, 10 

LISBOA 
(Por baixo do Francfort Hotel) 

R. 
CLINICA GERAL 

Telephone 
do Alecrim, 9820, E. 

E LAVAGEM DE PATOS 
DESMANCIAS 

Tinturaria Carbournac 
Largo da Annunciada, 1 

Rua do.S. Bent 
Telephono 562 (Central) 

Todo em empolas 
Para bt iatara do 

3391 De as 5 |O montícios do has o bi 

Massas de | 
lot . 

22 BISTORIA DA GRANDE GUERRA FOfa KIT 

“unhoso além da extremidado nor- 
deste do lago. 
Eram desgarradoras as sconas 
resenciadas: durante essa terrivel 
ga, sendo us mais diguas de dó 

es cionnças. Muías d'ellas tinham 
ido sepanadas de seus pars logo à 
principio, muitus outras tinham 
morrido logo no começo da, jor- 
madu, mas outras jazixin exháus. 
tas nas montanhas é bandos de 
valloiros saltirun de Tgdir, a pei 
ra aldoia em territorio russo, à im 
do as ir Dusoar, | 

plano commum assento pelo gover« 
to dos Jovens Turtos em Conistane 
tinopla é executado  simultancamena 
te, Sob a ata dirceção, pelas auctó- 
idades locaes, com potico impor 
tantos, o muitas vezes hosvorosas 
variações. 

Começava-se por vma subíts ins 
timação todos 08 armenios do cexy 
masculino para se apresentorerm no 
edifício do governo identro do prazo 
duma hora. Algumas vezes esta in. 
lúmação era acompanhada por uni 
prociumação official uffixada ras 
paredos, annunoiando a deportação 
6 q vazões por que o governo to. 
mava tal medida, ao memo tempo 
que promettia toda a benevolencia 
&s victimias do tal ordem. 

Uma tástomunha presencial des. 
onéveu um orpholinalo improvisado 
na cidado de Elehmidain-—uma gra 
do sala com centenas de creanças 

esforcadas e orphãs de mãe, 
déiladas no pavimento. Mas csses 
orpholinntos no Caucaso Gram lo. 
gates melhores do que os denomina | ruúnidos, erari immedikamente con- 
dos orphelinatos instituídos pelo g9-|duzidos para fóra ida cidade. Não 
verno otomano. | lhes davam temjjo de fazer 03 seus 

A população de Van fez ben em preparativos de jornada, do pórem 
pivorir os horrores da fuga, por-lom ordem os seus negocios e nem 
quo'quando as tropas turcas Teoc- |sequer para se depedirerm de auas 
Supardm a cidude mataram todos os familias, e eram mortos no princi. 
que all ficaram o queitmaram as ca- ro local isolado | que ippareci no as 'ntó aos alicoroes, delibenando quo caminho, 
Vam fôsso dustruida como o haviam | “Os habitantes de |KKerasond foram sido: bros, como os camponezes das al- segui scam | deias em roda de Moush, sendo ar. Os spelliram /emessados à mma [torrente qua 
antes do fam do mez e o grande estavam descançando o espingemr- vánco dogran-duque no inverno do | deados na agua; 1916 deslocou à fronte para Em Tiebizonda, levaram homens, 
tlis e aihda mais pars sudooste, inas [mulheres o creanças para bordo de 

era tão completa que n obra navios de vela, que saláram para 
o repaliação só so fez muito vu-[o Mar Negro, arremessaram-nas por arosumente. cima da amurada| e bspingardea. 
Emquanto a ria &s claras se | ram.nos à medida que se ufogavamo parpetiava no sudesit, a iusma| 

mabança sob o titulo do dopottação, 
havia Sido organisada em dezenus! 
de cidudos o aldeias armeniás no 
nor 

Os pormenores encheriam paginas 
e paginas, sendo as narrativas feitas por testemunhas prescnciaos dos paizes neutros qué a essas gtenns 
fstistiram em quasi todas as. loca- 
lidades d'alguma âmportuncia. Sen- donos impossivel dar essos porme- norea, limitar-nos-hemos | uma deseripção das linhas geraos do mo: 
do de proceder, que obedeoru a um 

Quando os | convicados estavam 

Em 'Angora, os chrnigeiros tisrcos 
que devísm proceder à matança f 
[ram mandados adeante, para a 
deia. do Asi Yozgad na estrada ore! 
tai e fizeram cs airmenios om pe. 
daços, & medida que estas jam che. 
gando, à machadoda e à facada, Pois as auctoridades declararam que 
não tinhom munições de espingar. 
das para às vogrcalsas» dos arine- 
nos, 

Perto de Angora, €.º Marsovan 
o outras localidades, compridas vs! 
jas atulhadas de frésca foram mos- 

EISTORIA DA GRANDE QUEBRA l 

Socibdade anonyma do responsabilidade limitada 
icus a vapor de am de trigo, doscasque de arroz, massas ali- 

ia po aa pisa Ea Po: 
Farinha capocia para exportação, em barras, caxas ou saovos n , , x 

rinhas nºº 1, 268. Prinhas tom marca -Someas suporíia, fina 
egrossa—Alimpadura— Arroz descascado —Massinhas de luxo — 

2.2 6 3.2 qualidados—Mass 
rã agora Coros logos 

75 Preços sem competencia 
Telegraçho: PARAR To Amir 

iabra, Kubregas, Sacavaia, 

bolachas especias 

istração 4224; E aaa; 
uraria 4223 

Codigos A. B. Cy ar 6 8% edições e Ribeiro 
ESCRIPTORIO 

Rua do Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA 

2 

tradas aos viajantes neutraas como 
sendo as sepuichros dos crmenios| 
quo tinham sido mandados por] 
squello caminho, 

Quando os que tinham sido man- 
dados seguir jornada haviam sido 
assim mortos expedilemente, cs" que 
havism ficado nas présões, durante 
muitos mezes, desde a busos de ar- 
mamento, eram d'ahi tirados e mor- 
tos. do.mesmo modo, embora com 
mais vagar. 
Um numero insignificante de ha-| 

Dois artistas foi poupado, poés bo go- 
xerno não podia dispensar os ceus 
serviços. Deram:so glguns casos 
destes em Kharput 8 exrí Erzifum, 
mas, aqui, esses individuas que ha- 
viam sido poupados foram levados 
para dóra e assassinados com suas 
famélias logo que a obra que etavam. 
fazendo foi concluida. 

emquanto o minásterio do inte. 
tinha assim a sua parte no ex- 

termínio, o da guerma estava cffe. 
oluando à matança dos soldados ar. 
enenios desarmados que faziam par. 
ts dos batalhões atraz da (ronte. 

ándefezos servidores ame. 
rios do governo eram mortos em 
massa. Um dos seus camaradas tur- 
cos disso ter sido um trabalho fati- 
ganto o tar do enterrár os seus ca- 
sSdas armerios com quera prin To havia trabalhado e depois espin. Eardeado, por ordem dos Seus supe. 
fioros militare, 6 dias enferirei.| 
Tas dinamarquezas que haviam si do despedidas da Oruz Vermelha &l- Jernã em Erzindjan por tórem tratado, 
dos armenios e ostavam em viagem 
para Sívas, presenceoram duas sce- 
nas de matança. 

Depois dás homens terem sido as. sim tirandados para q morte, ci va à vez das mulheres. N'alguns 
giros, Como em Kerasonda o Tre.) izôndia, foram levadas para óra 6 bfogadas ou mortas á machadada, como succedera à ecus filhos, mari- dos.e irmãos; mas em geral otfere- uii-lhe o escolher exitre o convare tarem.so ao islanismo ou a departa- o. E o converierem-se go isfamis- O não era uma coia simples comu 

4 prim 
A convonsão tr 

imediata da mu 
musulmeano é q entrega do fodas 03 
filhos que pudeses fer do so 
To e agora assassinado marido ar. 
Imenio para serem levados 
sorplelinato do governo» 44 fé ma- 
rometana. 
Semeihântes instituições nho ergra 

janteriomente conheci 
o oltomano o não se póde | ne Ísso era. ] 

im Terbizonda houvo unia tenta- tiva do estabeleoor um arphelnato 
não official sob a presidencia do go. 
vornador e do aroebispo grego, tias 
ja tentativa fot trustrnda pelo comia 
tó local da União é Progresso, Algumas vezes, às orcanças eram 
abandonadas aos dervicl 

E 

'K soro dos orphãos ex mais terrivel. Usna out: 
ra dinemarquezo, jaquelta cujo testemunho  bilármos, foi convi 
local a visilur o novo «orphelinatos depois dos armenios adultos do seu 
districto ferem sido deportados, 
Encontrou elta cárca de seteçentas 

creangas erménias em tm bom edi- 
lácio, ao que parecia com abundan- 
to comida e servidas 
aritenias. Subiu al tranquilisada, lenas, quando voltou dias depois, creanças haviam desappiregdo via um lago a seis honus dé distan- cia da cidade e as creanças tinham sido para abi levadas de nvite 6 afo. gados. 

Depois, muts trezentas treanças foram reunidas ro «orphelínalor é ja sus sorte, ao que 50 suppõe, (of ja mesma das anter 

Taes eram as resultados, 
a viuva e mãe armenia em Í915, a convezsão o Eslamismo, é es. 
'sa alternativa ds conversão 
tornada 
trema latitude que, em questões dg 

ra, vista 150 podo aftigurar. 
cava a enteada 
or n'arh hacer: 

primei. 

n4 um 

is nb po. 
leulur 

so, 

e as ereanças armentas chor 
vam de terror to ser entrúgues (es 
mãos dos seus torriveis guardas. 

cínda 
chiermçeie 

differênto “de 
lada por um governador 

por m 

o. la. 

ara 

ds. ral cruel pela For: 

ponsabilidade limitada 
CAPITAL: E. 600:000800 

SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991º 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —Lisboa 
NUMERO TELEPHONIOO: 1993 

USA-SE O COD, TELEG: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc, 105:000$00 
Frojulzos torrestros o marítimos pagos até 31 de 

dezembro do 1914: 
Esc. 790:696542 

Efteotua segaros terrostres, contra fogo ensual ou pras 
eedido do raio, sobre predios, estabe imontoso mobk 
lina, emaritimos contra avaria grossa o partioalas, 

rea em pres as ça k 
nas principaes villas o 
do continente, ilhas é raça 

“4, sobro-loja, direito 

CONSULTAS: 
Consultorio: Das 14 és 16-Rus Garrett, 

Mozaicos— Azulejos 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON & O. 

T, do Corpo Santo, 17, 19 e 21-—Telephone n.º 1244—Lisboa. 

13 Íngomimoda o andam 

Produoto obimioo para formar inrompivel e impormeavel 
A sola do calçado 

a. 

doenças rhsumaticas. o, hyianiso, asesrio o econômica, 

Endys 

alas do oba: 
Latinha para preparar 2 phres de calçado 350 réis Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

Jeronymo Martins & Filho 
Chiado, 13 a 19 — Lisboa 

& melhor tintura instantanea 

A LBINA 
k marca franceza, para o cabelo ou barba. E' a 

unica que não suja a roupa nem a pelo; 
ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$800. As 
melhores tinturas para 0 cabelo, - 

Vende-se na Cabeleireira 
Rua do Norte, 34, 1º 

ada do dr. Queiroz 
Experimentada ha mais de 40 annos, para cural empigens e outras doenças de pelle Vende-so nas Prinolpaos Pharaanolas, — Deposito Gorals 

Fharmacia ROSA & VIEGAS 
- Rede S. Vicente, 21 0 23 LISBOA 
Cuidado com os ialsificadores! Só é yordadeir, 

a que tiver a nossa maroa rogistada, 

Epreza. Nacioal de Navegação * 
Para a Guiné o Cabo Verde 

E: 

Sahirão brevemente os vapores «Minho» e «Bolama», O pele Imeiro 36 recebe carga para 8 Guiné, E Dão-se esclarecimentos nos escriptorios da empreza, rua o. Commercio. n$ 85. 1º E RR 
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A Amo Editor—Camillo Sousa e Aimelis 
Pecoeçõo e Administração", do Horto Bikp “ LISBOA-Quarta-feira, 9 de Agosto de 16 

Telopitanoa. 2293 —Endersgotolog, OAPITÁL 
Norts, 6, 

Dfdoina do imprassão —71, Ra 
Conzosição—fua 

Bloa tl Pro os 

Depois da paz | 
JA guesta segio 0 sam curso, géim. 
Ês tórrivel, seia que seja possivel 

ver fa data cth que conclua, ctens 
bêria deploravel incuria, pára os, 

wernos dos paizes que nella se 
nconirum envolvidos, não se preoc. 
uparem com as circumstancias no- 

Xos que a paz produzirá no mundo. 
: Hoje, e não sabemos ainda por 
“quanto tempo, os canhões é que so 
tncontram em negão, as armas pro-| 
euram resolver o problema que fo. 
am chamadas q solucionar. Mes 
'a lucla que vac rebentar, loga de.| 
pois de firmada a paz, lucta econo-| 
nica, Ineta commercial, lucta in. 
Mustrial, sobretudo, reveslirá, aspe-| 
tos que é conveniente prever, co- 
o é indispensavel que todos se 
reparem para as suas formidaveis 
onse quencins 
“A Allemanha, mesmo vencida nos 

vampos de batalha, não se vesigna- 
xá a'ser vencida nºcutras fórmas 
“de concorrencia entre as nações, Já 

prepara para essa concorren- 
 organisando «stocks» de pro- 

Juctos que poderá lançar no mer- 
ado mundial por baixos preços, ten- 

Jnndo restabelecer q sua preponde. 
ncia que a aventura da guerra 
mupromeltou. +. Ei ni 
Se não poder negociar com os 
aigos que aggrediu de armas em, 
unho, gerando resentimentos inde. 
bellaveis, ella procurará aproveitar 
ks nações neutras, tomará todos o: 
Nisfarces que poder utilisar, mas 
pão haverá esforço que não empre. 
gue para continuar “a encher o 
mundo com os productos da sua in- 
pdustia. 
1 Os paizas que estão na guerna, 

que combatem o colosso gormant- 
ço por diversissimas razões, tanto 

Coracter economico como de ca. 
eter político, teem o dixeito de es. 
era dof seus governos que tomem 
das as modidas necessarias, que, 

loborem todos 08 planos precisos 
ara melhorar a sua vida, fazendo 
rogredir as suas industrias, e Na- 
ilitando o seu commercio « um 

[losenvolvimento do transacções que 
aja importante factor da riqueza 
ublica, 

1 Nem todos os membros d'um ga- 
Pinelg, teem de. ge  preoceupar Ux. 
Plusivamonto com as questões. pro- 
En da guerra, Nesse cnso 
e encontram varios membros do! 
osso govemo, cuja missão é cui. 
ps da melhor administração do 
pais e das medidas de fomento que 
façam prosperar o engrandecer-so, 

à Estamos numa hora du crise, é 
Xe não seria judicioso desconhecer 
js seus perigos, faanbam o não so. 
Pio desconhecer as suas possiveis 
Ivantagens. E! precisa que na ma. 
colina governativa não haja uma 
Yngrenagem que não contribua pa. 

Cruz Vermelha Servia 
“Um appello aos amigos do povo 

servio 
O consulado geral da Sorvia om Lis- 

es doe itsibeir ui appelo em que, 
opois. do no rocordnt a historia tragi- 
a da pequena o valente nação quo se 
aton tão denodadamento contra a] 

Auatria, O para vancor a qual foi pr 
“isa a noção gimultanoa dos oxorcitos 
jaustro-allombeo, turco é bulgaro, dia: 
* «Numa Incta desegual o oxóreito 
sorvio, defondondo. encarniçadamento 
sado parcelia do terreno, o qual rogou 
cem o sou Sanguo, viu-so forqndo a 
abandonar o solo putrio o a rotirar-so 
atravez os rochedos esoarpados do 
Montenegro. o dos montanhas cobertas 
do novoda Albania, 

Neatas rogiões desertas e imprati.| 
'eavela milharos do valorosos solindos 
Ee no frio e Á fome, dopois| 
o torom passado pola craol'dôr do| 
avorom pordido a aun Patrio, car da tormentos de um csforço 

Rososporado, o calvario do um povo, 
a entastropho dosconhocida atb Nojo| 

historia, 
"Mas o povo Servio, mal vostido, 

ve sous soldados esfomeádos o oxhaus inda. Supportar com 
mo asta torrivol prova. Pos fnvinia consorvado  dopirança 

em dias melhores o uma fó innbalavol]s 
[na victoria dos alliados o no trlumpho, 
a justiça 

inalment, graçãa nos sous podo- 
votos allindos, o oxoreito sorvio dopoi 
Ro havoc roponsado acha-so roconisti-| 
tido, osporando com impacioncia 0 
momento da Sagrada Luota o do con 
tribuir com suns forças para a resur. 
xoição da sua Paéria à a roalisação in. 
togal do iai nueional. 

as para o proximo duro combato 
foranese nocesôntio O serviço d'uma 
Oruz Vormolha bem organisado. A, 
Socisdndo da Gruz Vermolha Sorvia, 

uo proditgalísol gompro os nocessarie 
xuidados aos feridos o aos doontos o 
poccorros nos rofugindos, encontra-se 
fhojo dosprovida do/recursos o aom po-| 
flor cumprir o sfo-fm humanitatio. 
“Ella vê-se obrigidlda 9 dirigir um np- 
Ípello ás pessoas (bemlfuzojas do todos 
as paixos, às Sooiltiades do Benoficon- 
jeis o a todos aquellos a quem as des. 
jsraças de um pal commovoram, 
A Cruz Votmelha Sorvia procisa 

Jo hospitaes providos do pessoal mo 
fico q hospitalar, de meios do. trans. 
orto para foridos, do instrumointos oi 
urgicos, do medicamontos, do vostua. 
fio, do ronna do: cama; utonsilios do 
sosinha, leito condonendo, do dadivas 
sm dinhiiro, em uma palavrn, do bue| 
do quanto pode sarvir para socsorrer 

va o udesideratumas que devo sem 
pre ler-se em vióta: O de, preparar 
& Portugal um futuro digno e aus- 
piefoso, 

E' pelo trabalho, pelis hoas: ini- 
clalivas, por uma ampla visão dus 
necessidades do paiz, que podemos 
e devemos aloariçar exito dus noa- 
sas esperanças. Portugal não der- 
rata O seu sangue, não. Se faz e 
se tem feito o sncrifício da geração 
ja que pertencemos, 6 “para que 
ja nossa patria tenha um logar de 
maior prestígio no concerto dos Es. 
tados e uma vida mais desafogada 
je mais bella. 

E' por isso quo entendemos que 
devemos sor absolutamente - ciosós 
da riossa dignidade, e devemos aqui- 
latar devidamente o valor das nos- 
sos sacrifícios, e faltariamos à Veê- 
dade se não consignassemos que na 
Situação internacional agora dofi. 
ida, com, aprasimento dos. bonis 
porlhguezos, um ponto existe que 
inquiota e magoa o espirito nacio- 
ral, Esso ponto é o da ansencig, 
até agora, da nossa ussignatura no 
(chamado paclo.de Londres. ;; 

Só não assignaram ainda esse 
pacto: mações invadidas como à 

gici, tu Servia, o Montenegro, — 
'o Portugal, Portugal que está om 
circumistancias bem difterentos, ojs 
que não quar dizer que o facto, que 
não discutimos, d'essas outras na-|t 
ções o não terom tambem assigna- 
'do o voputomos absolntamente le. 
gitimo, 

Não ha duvida de que Portugal 
entra na guerra europeia como al. 
lúdo da Inglaterra, mas tambem o 
Japão é ulado da Inglatorra, e 
nem por isso a sua assignatura dei- 
xa, de figurar no pacto do Londres. 
Se 0 Japão se considerasse plena- 
'mente ropreseritadh pela sua allia- 
da, não haveria necessidade da sua 

Terá o faclo da ausencia d'essa 
“assinatura quaesquer consequen- 
cias relalivamento à representação 
na conferencia da paz? Não o sabe. 
mos, mos basta ser possivel uma 
âuvida ta fal mespoito pará essa ci 
[cumstancia revestir para nós uma 
gravidado manifosta. 

Não «está: liquidada esta questão 
da assignatura do pácto de Landi 
Assim O declarou o gotesno, A opi. 
nião portugueza espera que elle so 
Inão liquido som que seja satisfeito 
o seu desejo, bem legitimo e bem 
profundo, de que a essignatira do 
Portugal figure n'ass6 pacto de na- 
ções livres e independentes, amea- 
adas por um inimigo comimum e 
luejando por uma causa tambem 
comnura. Não se trata d'uma vai. 
dade, que, poderia ser mesquinha; 
trata-se d'um interesse superior é 
vital 

os faridos o 08 doontes, assim como 
ara prostar auxílio nos refugiados à 
Rs viotimas da guerra, 

Às offotas pódei ver onviadas di 
rectamonto ú Sociodado da Cruz Ver. 
molha Sorvia om Corfou (Grooia) ou 
or intermedio da aid le da 
Vormelha Portugudza ou do Consula. 

do Goral da Sorvia om Lisboa, cuja 
[s6do 6 na rua Victor Cordon, 1 

orem lanchar bem e ecar Diejhor? | antro mi trocou uma palavra de| 
Vi Ang Tê de Deserto, “pondo ua vir Da uma eoso-—— 
Juntas de inspecção: 
Um protesto da União dos Medi- 

cos Provinciaes 
Sr, dirselor do «A Capitals—Bor no: tivo de accusações feitas 4 Jmparcialida-| massárei à tar Bortes so, o tampo está do navoeico para os] 
e das juntas ivedicas da inspecções dos| ED go lados do Somino. Sobem do valle vai 

po poros 'pesados'e na crista das colinas 
os bosques desappareoem, como se) 
os cobrisse a agua, o as arrores iao-| 
ladas tora: 

[do transferidas e áubmeltidos a- novas 
juntas os individuos isentas condiciortal 
mento, e isto sem que essus nocusuções 
fossem provadas é tem sequer ouvidos 
os nceusados, “AS juntas do nevisão não só teem con 
tiemado o trabalho, honcato das Juntas 
arguldas, suas nindá toem transformado algumas isenções condicionnes er Iser 
ôs definitivas, 
À União dos Medicos Provinçiues, as socinção “medica. com q sui gbde' em 

Portalegro. deliberou levar junto do sr+ 
imsioo di guesra o seu veliemente pro” 
testo contra “ssa cata de indisciplina 
sorial. 

D'osse documento transcrevemos | os 
infos poriodos que tmnamos à liber- 

dade de enviar no jornal de que v. é di 
no director: Pando de parte fases confirmações] 

em nada desaggruvam os offendi 
podendo, passar em julgndo 

a “iniromissão do elementos in lexiranhos em dalberações do uma coL- 
Ieotividude official de que faziam -parte 
diplomados medicas em longa e honesta 
[eurroira, profissional, à União dos Me ditos. Brovincinos env de q 
uma. taf inversão da orkem social pot ugueza passe sem o mais altivo protes 
to: 9 qual perante v.rex.e vem trazor, 

pa 

confiada ainda em que q destonestiduts] que vivem tondo sempre nos labios|ás atas, resfilegando, suffocados pola 6 quatro apparel! 
podo faiane a. Duo desuguavo. ] aros o torinitada porgunta: ventania quo lhes açoita o rosto, com jmento abatidos, «Não basta o espirito de enorme sacri- 
cio do" amibos “cê medicos»-ama o da] acabará isto? Quando soremos felizos?)os pós fincados para a fronte, a ca-jrar confiança 
Junta de Beja. dado em recente inspxc-| Quando voltará a existencia normal?|beça deitada para traz, os mochani-lalguns combates ão coma incepaz de toda o serviço, por 
[motivo de leucomos inhibilorios de in. disperrsavel Visão, o outro sofrendo de! volumoso lumor escrotal, inhibindo-o de 
fazer «marchas —senho  correspondor-se 

com o apposito de uma pena, 
, 8 sobroludo applicada com a 

concessão da nimis tenuo defeza. sem à 
inquirição da mais ligeira lestemunha. 

«E" escaldante da mais embolada en- 
silúlidado moral, é não póde doixar do 
stto da do uma' classe illustro entro Bs 

ças de ordem material, nunca eita podê- Fk deixor enodoar por tal forma 08 
jaminhos da sua carta. Ê 

“É porque assim é, de v. veem resta- mar Tustiça.n. 

O mou amigo X—mou amigo qua- 
si um iemão—foi hontom internado 
u'uma casa de doijos. Mais.do que] 
jam. leitor o conhócor 
excopoionalmento vivo, profunda! 
monte porápica 
ra Og sous trinta aúnos 
prodigiosa dctivi: 
meu amigo X, buscava âncios: 
ta ergue 
incommensuravois aspicuções; tonta- 

pritmia sopro és gua palavras um 
[ounho do convicção que impr 
va todos, Tornára-sá 'proverbial, em 
ro a foda dos amiigus com quoin pri- 

so no ataquo, prormpto na replica, 
exaggorado por vozes nos sentimon-| 

MOS BOMPro onOro8O, OOM uma 
rigida noção da honra 6 do devor 
incapaz do uma baixeza, 
diguidado, de um dosfallecimonto de 

carater, 
Trabalhou, luctou. A “sua marcha, 

(do vim triumpho que não choga nun- 
ca.” Depois, aplacadas 

firma, nºosso: accordo. tou-se na vida o constituiu um 1 
[Onsou, o a que é hojo 1 
dois filhos--dois pequeninos é adora 

oompanhoirs idoal do. todas 
garantia da paz domostica o o an- 

oindo motivo do sou esforço, 

por vezos o mep amigo. X. 
Uma vóz, ha dé havor alguns mó 

jaos, notei quo, no sou espirito nau] 
rolmonto coperstivioso, 58 operava 
uma notarol transformação, Começa-| 
va a intoressar-só polas. 
cultas com desus: 
mo agimol, transmissão do 
ménto o da vontade, chiromanoia, as-] 

trologia, toda ossa séria do ins poi 
indignas da sua onltara lograram dos<| 
port 
tenção, Fortalocido pola nossa velha 
intimidade, por uma ou outra vóx o] 
incropei quasi com rudoza. Pois ra ps 
ollo um homem cultivado, lido, intel- 
ligonto, ello, a quom as faculdados| 
Igorantiam um foturo risonh 
deixava absorvor assim por frioloiras| 
proprias do 

Affastou. 
bl dolicadamonte, com à pro) 

mal de so não magoar, 
cada di 
rosimeis, de não mo prooarar. À sua 
vida, os sous negocios. . . Nunca mais 

uio: 
como ou lho perguntasse como as 
coisss iam matohando, mo replicou, 

no: 
— Tenho tido um azar extraor 

rio, Mas no dia tres do março do 1917, 

—Voequo n/ossa data Urano entra 
om conjuoção com o Sol. 

Não hou 
assumpto, o ou limitoi-mo a protos- 
tar, in mente, contea a praga do bra- 
xo, magos, ebiomantos o ospiritas 
que invadiu Lisbo 

por ahi, som quo ningaem-pareçal 
tor a co: 
social que represents, 

Os leitores tesm 
do na pr 
dentes, 
que nos ultimos 
secções do publicidade dos jorn 

Lisboa, como de resto toda a Euro. 
po, atravossa um poriodo amargo de 
hesitação e de incertezas, Por toda 

a vida corria facil o quo só encontra 
agora om frento do enormes diffioul 
dados, 
ancia do não sucoumbir, oreaturas| 

E a guorra? E os quo partem? E 09 
que podem não voltar mais? 

Ningoorm so atrovo a respondor,| 
Ninguom-—oxcopto os bruxos. Esass| 
Sim, que lêsm no fataro tão nitida- 
'mente como no passado, que nos 
bom provonir 
lamoaçam, dos inimigos que nos per- 
seguem, da sorte que temos ireeyoj 
volmonto lavrada no livro do dosti 
no, E assim, 05 fracos appollam para 
o ocônltiemo com a mésma anciada| 
lesporança-de um naufrago proton-| 
dondo salvar-so agarrado a uma pa- 
ta, D'ahi 0 inaromento tomada por! 

UMA -; EM TORNO DE TRAGEDIA | 

e nigromantes 
=> € 

cumpre conjurar com violencia 
Digamimo 

oncia al quo aoaba por col- juma prophylaxia 
locar ao alcanco do tados, pela rasa, 
osso Iunesto instrumento. 

Antigamonte, uma outra ohiromon-| 
o fazia-so page 
dás, prolotarios 
excluída da influenoia 
'soas. O phenoimeno, 
mal sa dava poé elie. 

Hoje, não. Quem quizer ouvie lór a 
inena-dicha encoutea quem Ih'o. 
por dois magros R 
quentomento go vô anão 

Depois, ha os ugteNôgo 
ram horoacopos da pogke 
jios pláigtas na osghoça! PR 
ás datas &'osto imundo sullunar; bal 

graphológus, qua 
da osoripta o caráotor, 
mento, o até as intonçõos seocotas de 
quem saoroveu; ha os brozos e os 
magos quo possuem aspelhos diabo- 
licos ondo so vê o passado, o preson- 
to o 0 futuro; ha os mosmétistos, quo 
(curam com  sisiplos apposição das. 
nãos 6 o poder magaetico. do olha 

docorto, fra 

rafamonto enlto pa- 
Dotado del 
ospirito do o, 

jo tags pos- 
uma “obra digas das suas] 

siona- a.  Estiv 

fseilidado do palá- 

mo di 

vonturado ai 

ha os ospiritas, quo insocam, para 
io da humanidade affiota, us al- 

ans orcantes dos que partiram para tora. 
sem pão o som amigos, na esporança/a-viagom misteriosa do Além. Olho para os 

“Toda essa charlatanosoa muliidão 
do exploradores vegeta som que os 
attínjo a lei, ms nd: 
a protpeção da loi, If 
comaíito dizia a um amigo 
dico e payohistra dos ma 
atos: 
—Não itagina o doutor domo the] 

tom augmentado tolia, Não tes 
nho mãos a modir: Digó-lhos moia 
dazia de intrujicos, recoboo dinhé 
ro o vãoso embora gatisfoigissimosl, 

- “Pois no po lintitaro=:oupos profis 

primeiras tonobrosa 
instal- tados da adolese eimonto. dou 

do mor o de ternura dôr. 
modelo das esposas, a 

horas [so tambem 

toda a minha vida, dizia-mo 

públicos 08 mi muitos dusgráçados falta no dia -s0-E gra contra 
[guinto para o pô, Em muitos casos 
roubam-lhés o juizo, dospodaçam-lhes 

anoiquilam-lhos a razão, ásia oo 'A loi não pódo 
calor. Magnotis- 

isa 
A sua influencia nofasta vao-50 0x0f vida contra as 

jórea do lontamonte no «organismo 5 
oial, como: um voneno subtil que so| 
installasso pouoo a pouco no organi 
mo humano, E ninguem so atrovo a 
exigie-lhos a rosponsabilidado, o dei- 
xam-nos prosoguir, impunos, na 
obra do maldodo o de mentira-—n'am| 

que possuo uma população de 

oo! lho a, gorio ama porigosa at- 

CAL 14:00) lo3008, dos quass aponas 1:70] 

O mou amigo X acaba di 
a primeira noito na Cas; 

pltura amiga. 
oúbora tao doixsssor 
coragom para com 

ofrontar sem lagrimas. Essa bri- 
ihanto intolligencia, osso espirito dos-| 
assombrado 6 leal, case pobre o dos 

igo “não: passa bojo de 
om cadavor com vida, do um triste 
orabro queimado por tragicasobcos- 

sões, do um morto que câminha e 
ra quem não soou ainda a hora al 

ridiculo quio pori 

Uma tremenda ameaça anti-social que ás auctoridades 

é posgivol attonué 
conssquente concor- joste horror sem se adoptar, desde j 

desvai 
ramonto, probibindo-so,: com todos 
os rigores possiveis, o oxercicio di 
scioncias ocoultas & outras congant 
ros om Portugal, o ausxotando do v 
toda essa horda criminosa de trai- 
onttos quo abraçarâm a rendos 

pos isso mosmo, |pecalação da orbdulidado pablios + 

morígios 

ogda do repousar sob-umas pás do 

as filhinhos que 
fatalidade lançou ta-mais horrivel o 

1s orphandados, contom-. 
plo a dolorida esposa, a quera 0 sof- 

uma aureoÍ 
o ao tmosimo tompô ainto ana 
|ss-mo 03 olhos de commoção 

Mas a minha indiguação robastece- 
ou juco a mim proprio, 

que assisti é derrocada d! 
(pôr a minha humildo mas Gompro 
hdnrada pona do j 
ás 

alista ao sorviço 
mA Causa qué so mo afigura das 

ciônaos a extorquir o dinhéiro quo a LS, MODOS A a rá 

so obdiatanismo. 
rotogos bandidos 

A, loi que nos gafanto a libordado o 
imonças dos sslt 

(egunimonto a todos que nos são que- 
idos, o na medida do possivol esta 

isa simplos o dupréma-a Razão. 
HERMANO NEVES 

HOTEL CENTRAL E SANTOS 
Bia meza e bóns aposentos 

culo XII? 
da minha convivoncia, 

gito for-| 
invocando 

novos protextos; sempro ve-| OS AVIADORES PA 
dias, jantatido em minha os O que viu e o que ouviu 

Prade 
Apezar do oou azul o do sol radio. 

 dtmelto 
alto e delgado, ai 
domina, Está m 
porfeita indiffo outra refsrgnoia estravagantes, indofni-| 

campeia infre-|que, O-canhão trõa incossantemente; 
ja banda de Vaux, de Carlo o de, 

Mauropas a batalha oncarniça-so 6] 
argo voar. 

A Eis porque, no campo do aviação 
. jôm que entrímos, a animação está no| 
por certo repara-|auge. .Os grandes hongaros do tela| 

fusão de annuncios varde, dissimulados no bosque, on- 
sonombulas o chiromantos|contram-se já vasios. Ao longo da 

pos assaltam as|sobe, quo boda o caminho por odo 
chegámos, vinto aviões do caça, or 
filo, alinham as sdes silhnotas atarra- 
lcadas o curtas do avos do prosa no| 
poleiro. Os motoros rotativos lançam 
o cou o louco frenesi dos seus rythi 
mados appelos, coin intercadenias' Destino, 
do silencio, o a bosaoéã das holicés-riosa já 
[em movimento illumina-ss como do homens, tal chefe 
inintoreuptos ralampagos: Agarrados /dsquadrilha tom 

ciensia do tromendo perigo! cabeça o 

ros do boches: 

inguiota, gent a got quem 

tos que so dobatom pa 

(cos impodem o vôo, emquanto ma travado é susten 
ultimo exame ou, de pé, vorificam o 
disco da metralhadora collocado n'am. 
plano superior, Ofhoiaes de marinha, | 

-|afadigados, correm d'um apparelho 
dos perigos que nos| para ontro, «dando um derradeiro 

conselho, No meio do campo, um bi-| 
pleno do caça, isolado, do qual s: 
solta um duplo rugido. Um potente-| 
motor gira, frenetioo, dando, 
umas dues mil voltas o fazendo esta. 
lar cêroa do vinte xplosões por so- 
(gundo, e o piloto, curvado, com a 

o o primeiro e 

já modonia, hab 
acção, o trabalho. 
sos aviões desde 
do Somme: 

— Agora aponf 

gm dia núm 

ATEM 

ta 

lóros) 
ão po- 

do santa, 

ispara, dos 
volocidado? 

rgas à mão, o todo de mincrl 
ma dos planos qu 
o tranquilo, numa atalho de 
ça, fixos no hori-|Porce. 

zonte os olhos sbvoços, Uia capitão, ! cj 
[com polsinas de Gouro nogro, appro- cerca dum 15 
xima-so vagarosamente, 
poiadas na cinturá, o interroga-o com 
o olhar. O piloto Jimita-so a movor à 

oclardr: 
—Não ha do hafer novidade! 
E' a hora da pabtida, 
Os cagadores de boches 

Achamo:nos no grupo do caça 
imeio do batalhão; sagrado dos q; 
oapitão B.. combnando. Estão ali, 
nossa volta, os máis famoaos <oaçado- 

Alguns são já conho-| 
cidos; outros estãp a caminho do o sp-| 
from. Alguns assignalou-os já talvez o 

los ariano se 

TERRAS DE PORTUGAL e 

ALVITO, 8—Um 
uma escavação escancarando-se para O 
ospuço  fulgurante, homans empoleira: 
dos pelos rebordos dós róchedos, lerra 
vermolha, pedra negra, ruído de podre 
raé que desabum, coinbolos indo e vindo) 
carrogados de pesdregulhos, taneis de 

la, O jazigo de teria do Alvito. Na tarde 
em que ali chego, o calor osbrazcia, Mr. 
Paul Beau, 0 engenheiro dizeclor, rece. 
bee à pória do seu palucio, um oasis 
de conforto « de frescura, tado branco, 
cercado de Ireadeiras. perdido, n'este 
calido recanto. alomtejaro. E tum ho: 
mem plaeido, largo d'hombros, refleeti- 
à» e affavel, com muila Intelligencia 
ja paitardhe nos olhos é com aquela 
[dose de cstoicismo a vinicarihe 05 par 
lavras, que só adquirem os que (oem 
| vivido muito e percorrido às sto parti. 
[das do mundo. 

Mr. Beau, nO seu esceiplorio, chejo 
de minppas geslogicos e enfeitado. com 
gravuras representando sconas da guer- 
ro, falamos explorações mineiras 
que" Casa Burnay encas regow do seu 

e 4 634 connpelenciu. Tem sob a 
iroeção” as minas do Alvito, del 

Nogueirintia das Monges. Estas ul 
mos ficam distuntes—ia para as ban 
das do Casa Branca. Só 9 

a aclividade. À o! 
Foi exploruda 

dade, e não são poucas as asporanças| 
que ivelja fundam os sous possildores, 
LA fóma, o sol ascalda. 1º de chumbo 
derretido. Uma grande latada de par 

=) reíras. bravos ámpedeo do bater den 
contro ás paredos d'esse palacete, quol 
me serve de ofemero abrigo, onde a] 
temperatura tom a suavidade recontor- 
tante da agua fraca das fontes... E Mr. 
Beau vae fazendo a sita projecção. 
—A Aliêmanho, diz tie, foi uma das] 

maiores, ge não a miar consumádora de 
ferro: Todas as suas minas foram pos. 

rem tos om exploraão, todas ils derum O 
e ferto que podiam dar. E' que não havia! 

faço que a salurásse foca eninario oopas 
de abasteaee us suas [urndições, as suas 
tabricos darmos, as s 
ounhões, os seus estaleiros do construe- 

* ões avnes, Exgoludi, ou pelo. menos 
profundamento desfaloada A sua exis 
fencia de fecro, à Aliemanha. lançou-se 
à proeutato exá lodo 0 mundo. Os sous] 
«slocks» tinlinm do ser cada vez majo. 
res, E que à guerra vinha perio e não] 
podia enconteala dasprevenido... Fo! 
assi que por loda a parto apparsceram 
engeúheiros alleinhos procurando ferro 
À CArgelha, o Mespanha, Porligal, 05) 
Byrincus é tantas outras regítes que 
me dispensa decir, foram objecto das 
mais ah elstontes. pesquisas: 
As antigas abandonadas foram 
de novo Iecleadas. Gustaronnss rios de 
finheico. E o ferro, tho procurado, tão 

crdo. Subiu notavel- 
fimento de preço. A Alenanha comprã 
Iva lodo o tinerio que appareia. 

dare « aharrátwise, E d'ahi 
lo que com tanta aneia 

era procurado deixou da o ser, passan. 
do à ser colado por preços íntimos, Vel a guerra, O minerio de ferro ox 

grande barracão, 

Joontra-minas, montões de minorio allos| 
[como serras, eis o que é, à prisneira vis 

ras olficinas del po 

“e JR imo do ferro do Aluio 
As suas «Córtas», as suas installações, 

a sua producção 

ai que as possuo e a empreza crmajas 
dissima que as explora. Transformar 
em ferro denegrido o forte todos 08 08! egos que e entreveem airavar das [dr 
seitas do seu escripiorio é o grande de sejo de Mr, Bsau, Oiço.o, come q o um creador apocalipiico de m vilhas falar dos seus planos, capazes dl 
transtormar o mundo. Abandonamos 
por um inslante a eufra do Alvito, E à 
múna dos Monges, evocnda pólo ar, Paul 
Beau, surge, por sua vêt, dente dé 
mim. 
—Pica perto de Noguerinha-ditime o 

engenheiro Ilustre oom quem estou con- 
versando. Dista oito Kilometeos da 1inha 
serem. 4 qual já ot ligada por UM fã 

mal do vis larga, construldo pela casa 
[consessionaria. O nome provémho dê 
ter existida perto d'olla um convento do 
frades, Os romanos conhoceram-na o 
Jexploraram-na. E? ainda hojo um exool- 
lente jazigo, com mais d'um milhão da lonehatas. O Iheor do seu mineral é do córca do 50 por conto, Com 
jmônos . do. 48 por cento, o mino. 
rio de" Terio não se vendo, Ha, enc trelanto, desde quo &o ulflfom Certos 
processos otáélricos, meio de fazer able 
à 6) por cento esse mesma lheor, A tale 
na dos Monges nho está, porém, alnda 
em plena actividade, E! que ns Instalar  presentemento, são  carlssimês, anda os maberiaos o duplo e o tripla 
do que custavam outrora 
Noguinha é tambem um jarigo ma 

enifioo, cuja exploração se encontra, pouco innls ou menos, no mesmo pá dá 
do Alvito, Está, como todos "as outras 
nas d'esta rógido, ligada com q H- 
a do 6ul for um axiango ramal ferro. 

viario, Os wugons dos cominhos de far. 
ro vão à carregar mesmo aos cues 
valivos das mesmas minas, Em Noguil: 
rinha ha tambem verdadéiras monta: 
nhes de minerio, impodido do sair, não 
por não haver quem o queloa, mas por 
faltas em que o transportar rapidatmen- 
te Já para fóra. 
—E quanto valo, presentomento, uma 

lurelada de minerio do ferra, —Nove estillings», posto io Barreiro, 
jiantas raias Dogs, no Gul do 

a Casa Burmay? 
DX forro, tres: as do" Nogueirnhia, 

Monges e Alvito. De pirila, a mesma, 
casa, está explorando a mino do 141 
ral-uma das de anaís largo futuro, 

Mr. Bonu erguo-se da sua pollrolia a 
vae mostrarme no mappa os sllios di 
província do Alomiajo onde so tom ui 
signalado javigos de varios minerios. A! 
carta geographlca,- em grando ecool 
occupa uma larga porgho de parede, 
ninas já reconhecidas estão n'ola mare 

[perimeniou nova baixa, por causa das 
difficuldados da exportar 

|sottven, ci de previr, tanto ou 
aals que às ontros poízes exportado- 

fre, Temas aqui ventageiras montanhas 
[da terro. grompta a exnburcar, Pois não 
sale ha Ah auno nem uma 

dá 

8 e dos trotes, E? 

dos que os armadores exigem 
zer chegar aos paízes que d' 
tam Fretar vapor * Mas como, se nm 

o. Portugal 

sa Lo nuas. 

edta!fonhos de mão 9 ferro! pais Torma de o] 
ós exagera eua porsislncia e polus altanções que para 0 a. lho sierece O seu jAsscal, à Casa Bure e necessijnas 

cadas Com pequenas munchas arues 0 
vendes, conforme sa trata de floes d 
ferro “ou de cobre, Tom.6s, por cam mapha sa impressão nítida da riqueza 
mineira “áfesta parte do palz, Porqua 
não está alla melhor aproveitada? Igno- 

e. Boau não o enbo tambem. En, 
o, não quer deixar do me dizar 

qu, se do livesso miftas amprazas sotme; 
Ihantos áquelia que oxplora us minas 
Alvito, à valosisnção da nossa rique 
mineira; seria já, m'osta aura, infinito 
manta maior, E” que, apesnr da no tas 
lido. a mais dtum anho, mercado pa 
ra s seus minerios, essa casa nem alté 
nuot nem suspendeu o trabalho cm 
existencia das suas minas, o que int 
pediu que a fome, no inverno, livasso 
tuvadido muitos Jarog de trabalhadores, 
gutato ao mesmo. tempo que con inaproveitado aquilio que repro- 
enta uma das amadores e mais fooundas 

prosperidade de qualquer 
Só por Isso-pelo seu arrojo, pela 

eedora dos maiores ologios, E! 
do não abunda por esse mundo Ióra 

garantir o valor do 
tre? S6 no Alvito, a Casa 
e para cima de Áus0 tos 

que be utei 
|efonderioss” dos alliados. Como faztl-as| 
d chegal ? E coro que 0. governo] 

ontregar u essa casa res va 
ão bastam, São poucos, Com 

es Ives barcos não é possivel fazer 
gar a9 estrangeiro o minerio que hal 

oz Jura Já ot vendido e 
leva a mitos milhares de tone 

das. 
ay sol hors que rroguada tristeza 0] 

engenheiro director d'esia mina põe nas 
paluveas que lhe vou ouvindo: Para cile, 
as suas minas são Ludo, O que elle q! 
ria ra vêlas Dem prosperas, véruitan, 

milhares e milhares de toneladas de! 
fecundandu ram oiro é com ines: 
riqueza 4 terra oudo pois, a 

passar por instantes, podoria farel-o. 
Mas nós fazemol-o, rogularmente, a. 
toda a hora do dia o até da noito. 
o quo so chama o dominio do ac. 

Fai n'uwm dos nossos ataques que o 
loiras da tropa glo-| sargento B..., hojo no hospital, ohe- 

prodbziram vagas... Ta 
O onpitão 
no sou activo te 

to em fuga o 
tros dois, o que lhe custou uma bals| 
nos queixos e uma noya citação ua 
ordem do exoroiip. Explica-nos, com| 

jos homena de 
ado pelos nos-| 

inioio da ofensiva 

aal 

combatomos por] 
oima do inlmigo, visto que ollo já não 
vem tor comnosço, Oreio que, 

somento por o] 
metralhadora «o hombro,-n'uma ga-'colhido.. aiand forosr o blogueio o 

s allemãos official- 
meçou por inspi- 

seus aviadores por| 
ossoaes, um dfolies| 
do, sósinho, contea 

querana mancebos procedem a um tros <aviaticks» do caça, tondo abati- 

[gou a assombrar 08 proprios camara. 
das, para quem o ospanto é um sont 
mento raro, porquo o horoismo cons-, 
titue aqui. moeda corrente. Encareo- 
[gado ds incendiar, a 1.500 metros de 

metralhadoras é canhões anti-sersos, 
aproximou-se d'ells quando o in 
migo, sobrosaltado, começava a lo- 
valo para terra. Intrepido, toi-lho 
no encalço e, a 500 acao apenas 
acima do solo,no meio d'um pavoroso 
[granizo de projectois, alcançoa-o o 
atacou-o. No momento om quo ia lar-| 

uma bala furou gar ns suas bombas 
lho o pulso, A dôr 
mão. As bombas não attingiram o al. 
vo, Então dosoou ainda mais, o a 150] 
metros do solo, crivado do balas e de 
ostilhaços do granadas, atacou do no- 
vo o drachei com as suas balas inoet 
diarias Em vrginati! Futorma-lhs| 

seriam nas) 

(atitude, um drachen defendido por | 

io, Sm caso de cuçõss mineiras mis de dois mil cone 
vitos, ein que desse capital Ie advenha, amediatamante, o correspondente Drof 

Tontanos sabir. O calor é suttocante 
Dirshia que as arvores so contoroent, 
batidas pelo fogo, o cetão prestes a in' 
cendint-se, As plantas tenras do jardiny 
que fia para alóm da lafada do vidoe 
bravas envojvom-so sobra at masmas, 
não obstante à agua ter ainda ha pouco 
fevado ás raizos sottregas sum pouco da 
dose refrigerio, Neina em volta do par 
acata em que me alrigo um solumo sly 
tencio da morte. Mr. Beau tuternógame 
com o olhar, a ver se descobre em mim 
a coragem precisa para arvostar com 
nquelta calor afelegno, Tenko do can 
fessarano vescido, E continuathos Conversa 

ADELINO MENDES, 

ams porna pola coxa. Mas continuou, 
approximou-so, disparou. Como quê 
m ramalhoto do chamas orgueu-ge 

do balão om fogo. B... rograssoa ao 
campo, es 

O sargento L. 
mos conhecimento, foi menos feliz, 

com quem tras 

Abatea o sau ultimo avião «bocha 
por cima de Saint-Quentin. Nenham 

ar a queda, qui 
por isso lho não foi contada, Ls Gn” 
colho os bombros, desdonhoso o de: 
progiativo: 

— Quando o vi cabir tão longo dar 
nossas linhas, ssudei-o muohfnalr 
mento com a mão, grltando-lho 
—E dizor quo nem figuraro, aos 

quer, no Comunicado! 
Retino, no ormtento, a campaloba 

imporiosa d'um tolophons, O onpithe 
B.. deixa-nos um instante o. 
com o capitão M. e con! 
(dos dosportivos do outifot, fará 
lera ontão um dos «rocordmoi» 
exgroito, 

Eaoumbido d'aa misaão cu Tálla! 
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No demeto dia Urecos 6 dolorosas Joframio as Teo fdo soniias, estampas, pertchçentos nl. Homens, mulheres é creançõe, fases mas fee elle Tel um tua teme do Hivinbiro Polio om 

ci É à da muralha, dopois do que come-| " & doe - Tusulmanos, que se precipiou a boa v gendê 
toco um aliados com a ageravanto dellrrá “o grande” oomiammen. nantioo Ho estava a comínho para essas 'erré-|róim amontoados em vagons de ga: | n'esses casas « roubou 4 maior par-|o quando se recusavam a ér n 
Me permitirem que tiraése o seu nume-[caza da Viscondossa (à Santos) otíde, Pe a dr do oh Pais para pudeota “pela | e dos bens moveis, com a con-|longe, como invariavelmente fas 

“so sorte v de o deixarem preparar pa-ulém dos dosafios do «water-polo» her] Pages bojo e dj mg as ívencia doa, gendarmés. N'algomam [depuis dam primelieos peqrarial » : iram, vidas bairros assménios foram |pem, não eram obrigados a por 
pe Re e Si fog tg atm] momenio paca auf congeouas lua nr rooernénio: futar EO cl 
Deração e o ajltudor concorreu, como|, Haverá uma carrida para garotos) mppradevam ellas—Seremos  turoas Jão, com a onda. de deroriades que Tal fai o especlaculo que os de-jgubr n pé 
files querium, 4 prova de useniors», O[do jornacs, para a qual 6 illustro pre- anão (CU O. quo quiserem, vmb jafitaia decada Dairto-s com à pa. portadas armentos contempleram no| Onde o governo se não deu ad 
durioso « talves vergonhoso do caso, é|sidênto honorario da sooção do nhta., vem nos. Loveninos para Ka lugem de tropas em eentido qui- Sia em que inleiaram a sua mercha. |cuídado de fingir tomar tal smégido,: 
o 05 que sunis peoteslaram focam osjoto, er. ds. Tosó do Castro, ofiazece aa pare-pos COME 0 e a O E Ronan inandados am levas que tu jos armmenios quo eram ici Aly 

estavam em identie jrcumteta ii i ode: do he lavam uatrocentos on qui | | Weum cantos ou a o est jdenlicas cireumistan-) premios em dinheiro, estando já ing- Poucos dias entes, quindo a fai:] Os comboios dos deportados fica: Ce indiviados a amaro" do eins Por preços” axoriitanhos” «ig! les do meu companheiro. eriptos para cima do vinte, eujos no- O quot? im + O imexplicaves, 
ra leva de deportados de Erzin.| vem dias e dias nas agares» de res 

djan mesmo, entrára no destilade- [guardo é em localidades. mais ri. 
to de Kamokh Boghas, es tribus|portantes do perturso-como, por: 
kurdas tinham subitimente cahido exemplo, Afiun Kara Hissar, nO | 
sobre ellas pélos flancos, das ele. |plenaito ds Anatolia, ou Konia, no 

as famílias que tinha um Car ini, sob a escolta de destacamentos 
migdndo Euá go do gendasenes, começando desde es-Jut um anántál prog 

<e momento Ws sums provações. — |lovavam para 6 Joria 
Voram maltratados pelos campo. |lhes tirados pelos gendanavas” 

uezes turcos quando passavam nos distancia maior ou menor Og 

se dba puolicaranhes, 
Fri pan mia mm 08 

o ou pelos ministros de puerza | 
do tim dias então, presidindo a funojda marinho para corridho de fraçãs dn 

remios of. Mas que, 
À dasvergontn chega a esto pon-)forooi 

— “elo associação, nunca devia protesto Jarmada 6 do exercito, havendo tam) - Sobre Clãs Pelos Lo o Bostro do Tatriso iara ani HO á ú ; 
P : com fforeci: ções da - : E uma de partido, és vo Sind ai aróne Es sssarRa Micas] fee pgto qu dra UE rem Negado a Sea pus dado e Jenelh? Não vule a pena falar maisjros do Lisboa oo Doo oo Mem fara Cons 6 O DR DO O O cotação Pede a | - qa pubfico, gertâmento em frente do|de Shar, has montanhas dá 

6150, que 05 jonas Já cselaraveram| O ar, Frederico Burnáy, no sen bello CO De eia (ol etnia nos para ta nto ed élo das repartições publicas, pa-|quê levaram aé toulés O 05. biaçd-” 
lada pelos gendarmes quê vinhem ta que us aldeãos musulmanos, ni-|de Dois que possuiam do- oxecutarh interessam ue o meu querido mestre Gongalves| «center-bosrd» ja, reta, a. |rgeste não começêram em junho e moftsou em phrases dias... tes o vistosas manobras, nsg quais a istacto da caroificina toi conilfolho, como as deh gos é pilhres, pudesecm fazer a sua/ res para « planioio, mas 

a hobrar, " e o é Joste, mas sim-em e 5 a do? mais uma vez rovelárk, dó pablido ne Ao Peg e o do fe, Mas ia | Escolhê entro hs mulheres, rapazes positdanenta forem fera 
ias bica Sa ado. 

 Srpe [reco é é imparigas mais grocioses. -Proprta- acoesido 6-no proprio Jeane antidõea na arte de eiharops» E es sa &, quo RobraviNEram, sobiçómem fodas 5 in, 
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Lisa Mayor & Cx rua da Pata, 60. 
josó Rodrigues Pinto q Pinho, cas do Alima- | 

cos 
O Cuiyasu dos Roceoios apresontundo 

autaah o clilum adenizave! dos oxerclios 
dia divi-to do Tancos à Parada do Mog- talvo satisfaz yor compiotu à anciadado do publico, Jamais ac opresonton entro "o am poligula tlo completa. to per: fit 8 ou quo os oxersicio militar o Jon: sor apreciados nos sous menores do- 

Dentes artificiaes 
ROCIO, Th, 2.º-TEI, 2165 e Industria 

(besociação do soceorros. mnbxas) 
210, Rua Augusta, 244 

56, Roa d'Assumpção, 64) 
Concurso para admissão de um 

avaltador 
Por ter cagado 6 logar do avaliador da 

Ouixa Econotios (esto Monte pio, abra. 18º. concurso, pelo praso de trinta dias, 
para o prootohlmouto d cargo, Às Condições e todos os asciarecimentos necosgarios presta-os o ohefe do escripto-| 
Pio na aúdo da associação. 

Lisboa, 8 do Agosto do 

(avi 
Declaração 

fot osta- alias, 
Dopois a Parada Militar com os aí 290) homons, o oliofo do Estado, go 20, corpo diplomativo o onviados Bi 
3 ostrangelros, conalltn6 Um Gmpolgan: 
o quadro quo niaguom deixará do 
Tag o Colsãon tor amanhã duas das nt 
maiores q mais collossaes anohentes o 0| 
prblico do Lisboa vao ter ocoasião de as 
jtie ao, espectacalo cinmatographico 

inova de Luir Domingos, q belecido na rua do Commórcio, 

agos ou ainda 
Jomingos & Filhos, Viava de Luiz Lisbon 8 do agosto de 1016, 

Maria de Mattos Donslagos | Tão effloazes como as mo'ho- o. 
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e rea) Das l6 às 18 horas 

Travessa do Qarmo, L.tº 

Silva Ramos 
Nredico do Posto da Misericordia é da As 
e a tu | Ens do od Sta io CEINICA “61 E EO 

+ DE resços ompanhia frral de 

bobor, mesmo” puta. que com todas us "bebidas cipal. 
quit da "am 

to diaq! 

Água dos Pedrógãos 
Tufallivol nas doenças do estomago, 

ipa o uEn ap Drs 

anboragradabilisiio, 

Lithinés do dr, Gustin 

Rins, Bexiga, figado, Estoma- 
£o, Articulações 

12 pacotes fazem 12 lliros de agua mi- 
neral por 300 rêis 
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ligue 
cledade Fnonyma de Respon- Espar- 5; ' ' Casa dos 

ti 

de 
am, Pr to LO GDS a 4125 ao EEE Esophagoscopia 

ilhos Francez 
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Giande quanildudo em ceposito 
Tinturaria Carbournac 

Largo da Anunciada, 10, Il 812 Boa do S. Bento, 175 

Eu MISTONIA DA GRARD) 

vezos acontecia isso mais por gobi- qu dos gendarmos. 
Estes vendia os animaos é os + garros dos ermenios dos lurcos- ão longo do caminho, assim como se apoderavam de tudo o que era dos 

m GUBRRA VOL Sit 

Erá no, verão e 46 a sêde cra já 
de per sí uma tortura intoleravl. 
Em todas es narrativas das victi- 
mas Ima referencias à essa sêde, Oa- 
minhavam horas e honas sem 
contrar góla d'agua e quando che. 

vor .xtt VISTORIA 

Para exportação-— Cerans legumes 

DA GRAKDE Gui un 

mente tatds dê nriis” pari lltos dat. 
a. 

As perões. provações erani as das intimas Jevas «sair duma dada 
gidade, porque os caminhos que fi- 

de distvicia da cuisa qualdo ) de aldcãos e de ladrões [nos cer. 
ram na estrada é nos raibanam tu. do quanto tinhamos. Os [gendarenos firarumame as meus cavalos « vet. 

bolachas especiaos 

Proluoto ohimico para tornar amrony 

GOA RHON & [Da Tlevtinne 468 (Cenicay Telegrano: FARINHAS fgsanea Airaia Ae; Expadinnto sai, am rara : Santo, 17---Telephone iu “Todo em empolas , Codigos AB, €. dixe 5+ edições o Ribeiro À 
Errar [Rua do Jardim do Tabaco, 82 LISBOA | 

ia & impormpavel 
A sola do calgado 

| Enduroco a! 

KONTI Sion E neo prai lan 
Baprirde as galoohas qui oo, à 

oras a oaipado. jaca o materia nom Intominoda 0 andar, 
do doonças rhoumatioas, 

lo o oconaniÃco,| hava las do 0) 
Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito gera! nham de seguir estavam cheias do|deran-nos aos «monhadyfrsm. tur aimenios para o venderem. gavam a alguna torrente ou nas. rm “ed Compantciros ame o dinhero ls jo de ego Martins & Filho 

órito os gendarmes divertian o tinham frenle—cadaveres ouro pescoço de aminha fillra, Chi Uma leva tinha do atravessar um | prohihindo que se Tizesse alto ou só, “quo Ainiutnilo ma frenija P ado, 13 a 19 alfluente do Euphrata na marcha para Aleppo. Os gendarmes ordo- 
naram ds mulheres que so, deispis. sem o alnavessusem à cortante, o que ellas fizeram, dando umas as mãos ds outras, emquanto cs gen. darmos, com os carros, os anúmass e os veslidos ficavam na outra mars + gém. - Mas depois das mulheres terem atravessado, ta 

tlm que bebessm depois de 
lhes extorquirem mais alguma. coi- 
sa do pouco que lhes restava. 

Ema uia provação q que teriam 
com» difficuldade resistido soldados 
experimentados essas mulheces ar- 
metas não estavam em condições 
de à supportar, 

Os censos mais dignos de lastima 

mente iensconheciveis, é facto, 
| à corrupção. e “a-obra das nves 

camivoras, + 
O peior tracto de todos era a «s 

trada entre Ouria é Aleppo, O nl- 
tímo estagio da marcha de muilas 
Jevas que: convergiam para ali do 
norte. Muitos vinjantos neulnues e 
“armenios  descrevocum como essa 
estrada estava cheia de caduveros 
dum a outro extremo, os Uruncos 

asshn como todos os ndasos gene! ros ds alimentação. 
Depois disso, afastactm us ho. mens, um à um, é mafaiem-nos (o- dos dentro de sséis ou sete dias—fo- dos os que tinham edude superior A quinze annos. A meu Judo foram mortos dois padres, um d'elles de mais de noventa annos. «Os báhdidos apodoraranm mulheros mais bonilas p 

Ã 
SLBI 

marca tanceza, para oc 

Lisboa 
à melhor tintura instantanea 

N A 
abelo ou barba. E' a 
a roupa nem a pel. a, fedoemos vcs. Jara “o mulheres, Protas à cer Ngeiromente cobertos vie ferro as nos NOS seus Cavalos Mula a: ficando 9 cabelo macio e formoso. Preço 18800. As ram-se a realiliir.lhos os vestidos |mãss, porque nas levas iam imulho- remidades apodrecendo e roidas !lheras e raparigas foram as. Sola diveram do continuar à for Jros cin fodos os praus do gravidez, Teo de ani nao Rel Lo Orla Tem PRO melhores finturas para o cabelo, 3 

Não foi essa a unica lova a quem tal succsdeu é muilos chegaram a Aleppo nessas condições, algumas a pé, as mulheres somi-mortas ido. vergonha, outrus vezes cmo! joadas em vagons do caminho do ferro, no ultimo ostagio da jornada. A totba-multa musulmana de Alep- iso  amontoavase na uguren e Co »ebnés do chufas as mulhores arme- unhas “à medida que oram tiradas, húas dos vagons, 
“As que chegaram ao fim da jor-. 

confórme podiara e quando, provo- 
cada. talvez. pelo excesso de fadiga, 
chegava a Sua hora, numa oco 
ião de descanço ou niesmo em mar- 
ha à creança vinha qo, mundo. 
Quando tal sucoedia, um guarda 

ficava para traz com q mulher que 
aonbava de dar 4 luz é, apoz algu. 
mas horas de repouso, ella era obri- 
etada à ir juntar-se & leva em mar. 
cha. Conta-se o caso d'um gendar- 
'me compudecido, que impediu que 
Os seus compatriotas fizessem in 
já parlurionte,  trouxe-lhe agua e qu 

etimias da fadgia, da fome, ida stde 
e da doença, mas eram tambem os 
victimas da violencia humana, 

"A crueldade das oamponêzes mu-| 
sulmanos nas terras cultivadas na6 der mais 
da era comparada com a crueldade 
dos kurdos e dos bandos de «chetti» 
nas, montanhas, o os gongarmes, 
cujo dever era proteger 4 deporta, 
dos, fralocnizaram senipre, com os 
ladiõos o augmentacdreias- ais 
atrocidades com as que élles pro-| 
Prios praticaram. é 

jentre eilas minha irma, cujo filhy dum anno de cdade lhé Erarum um turco pegou ivello o Ipvo sei para onde. “Minha mãe caminhou até não po- loixouaso onlir á beira do caminho, no cume dºujria monta- nha, para ali ficando morsbunda Achúmos no caminho  qnuitos dos que tinham sabido de Lidibourt nas primeiras levas. Havia mblheres en. fre 05 mérios, com seus, maridos € lhos.  Atravessámos támbem por entre «velhos, e creancinhas, ainda Temos q tal respeito afnarrativa | vivos, mas n'um estado lamentos, aqda eram apenas parte das que ranjou um animal para n'elle à le. duma senhora armonia, que sahiu|lêndo até já perdido o uto da v ge nham posto a caminho, Porque | var. i h tá terceira leva de deportados de em cada dia que decorria mais e] Mas a maior parte das narrati- Baibourt, localidade onde as persc-) «Xas montanhas o nas profunde- muls morriam exhaustas no cami-| vas descrevem stenas complelamen- guições Começaram com o enforca-|zas dos vallos, grunde humero de + Bo. À maia” parte d'ellas eram date oppostas : ta crenpa abandonada mento do bispo e de sete notaveis| velhos e de creanças — gscrevo um «população das cidades, não affcitas à beira da estrada ou debaixo de | carr. | 2 fadigas physicas e muitas eram * de classes que gusavam de corty! absslunça-esposas e filhas de ope. Taios, - negocinules,  industriaes, hdyogados, professoras e modicos— muiparós tão delicadas « tão habi. tundas ao coníorto como as suas egunos da Europa e da America, Essas mulheres iam sendo ervas. tados Gia apoz dia, em longas ca-| minhadas por um paz difícil, q pé, carregadas, por vonedas da 

puma moita, e a mulher obrigada a 
seguir jornnda, indo cabár morta 
a alguns metros do logar onde tive. 
Ta a «délivranco», devido à hemar- 
rhagia que sobrevinha. 
Houvo neutraes que cosidiam cm uma cidade por onde passaram mui- 

tas aossas levas, quo se dirigiram no local onde vs deroriados acam- pavam € tentaram salvar essas mães-e seus filhos, mas muitas ve. 

deias inimigas, 

i Muilas de nós morreram, do fume é om ig, Pad pede, rr comendo a danca Darei Ma es Na at, alga o, pap Os "aco ando Aa Candeina 
j i | pelos gendarmes sitio io prai H H a a 

go. esculvado nos suburbias de al. [consegtsam Eraser mãe é MIL para ad ão crsens que ndo tras) Cosas cá o seu hospital na cidade era geral 

“armenios, seguindo-se à 
Tícina dos homeps validos, antes da 
deportação sor iniciada. 

Essa senhora era uma viuva tica é o commiandante turco em Baibouri 
eslava alojado em sua casa desde O começo da guerra e aconselhou-a 
a que ficasse, sob a sua protecção. 

Mas ella récusou-se a soparai-se 
dos da sua raça e sabiu com sua 
velha mãe « sua pequena filha, do 
& anos de idade, levando trez bes. 

REstavamos apenas a duas Iyonas| 

outro sobrevivente do ujesma teva iaziam por terra». | 
A senhora a cuja natrativa nos estamos referindo conti 
-“Não nos ema pormittido dormi: á noite nas “aldeias, mas sim fóra 

d'elles. A coborio da escjridão, ter. 
riveis feitos eram comineltidos 
los gendavnes, bandidos/e aldeãos. 

lo fracas que não 19% 
la marchar. | 

continuas 

Vende-se na Cabeleireira 
Eua do Nort 

o mannos sô nos Grandes Arr 
290-B, T. do Bomformoso, 4 

boa;—Botas para homem a $400t! sapatos 

Telephone: No te 1289, 

mazens de Calçado, Tk da Palma, 
& 18 (om frento do 

Um colossal soriimento em todos 0s generos 

Golineu do Lig” 
para sonhora o 18400! 
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a 

JN cquestão do Phets a | 
postina a intareasar 0 espótito pri- 

fito, o pelas opiniões que mo ex. 
pioram am imprensa chogaso 
donaaão. de que (odos desojarim 
“quo, boi lugal ficinasse cose doct- 

wn informacional, ombora. uns 
a que essa “assiguatura é 

fndiaprssavel e outros dtedia 
Paio tão topulam do essencial imo 
pimtoncin essa assigiduro, 

É 0 «Soeulom diz ioje que etria me. 
Jhor que Portugal livosso assigriado 
te paci do Londros, e. declarando, 
Radavin. que essa asignalura. não 
têni mgóra gundo opportunidado, 
neocosconta que a quislio não es 
tá liquidada, podondo ainda reco. 
iahocer-se a conveniencia e absolt. 
Mia mecuaidado do o ossignar, Por 

ado, O «Mundon, entendendo, 
vu póde cor dispensada q! 
atua em questão,  contágna 
ento que às negocinções se 

Jão fecharam, e que podstão rea 
esp so algumas vantagens dali 
hos «aja lícito esperar. Quando as.) 
dra Tallum oé que não prosamera 
ue lenta para nós graves conse. 
neocias a falta da easignaínra de 
orla! o pato de que se luta, ensarão Os que se sentem 

tus pela falla da assignatura 
veza nosso diploma que, di 

ae que sé disser, é 0 mais im. 
k nto que *w diplomacia. dos al. 
índoa lavtou dopois da gucira? 
“A trova de que aorit allamente 

lusssjuvtl que Portugal-firmasse os. 

2 cos 

imo pacto está na improssão que o, 
acto delle o não ter firmado, pr 
uniu na opinião nacional. Se outra 

Páxio não. houvesse, esta mesma 
peria suflicionte, 1º preciso contar] 

fossa para que negaio? sentiu 
E ferída com a idea de que Portu. 

o acesssoria no conjuncto das na. 
os no so encontram gados. pa 

combater o inimigo commun, 

fm seu proprio nome, E” preciso 
pão esquecer que a Alemanha lho! 
locincou a E! 

"O Aarvo 6 Sola, a : 
Uma chronica de Guedes d'Olivi 

ra sobre o livro do nosso ca- 
marada Adelino Mendes 

No «Primeiro de Jancitos, 9 grande! 
vedes de Oliveira, 0º 

sta Mustev quo os leitores da gitato Los Dem conhecem, escreve 
dnopisito, do livro «O Algarve e Satu: 
Jole, du nosso camarada Adelino Mens 
tes, o soguint 

fura o norte, polo menos, 
ongingita ideia do que o Algarve 
daquela vaga provincia quente, 
Bans la o feliz que Deus nos conce- 
don para a cultuado fig, À gen 
te diz: o figo do Algarve, como 
ta imuecota do Arouca, a frigideira 
(fr, ima ou o pro do tó de Maria. 
ride, Mas aquillo que em Arurica 
fora tovido ao paladar requintado o 
dá pe “oia da freira, em Braga gg es. 
corupeiin Go Igo o em Margaride no 
apar» (la Leonor, no Algarve dovia- 
Ho às aptidões du Natureza, que all 

lison em figos, como no 
i em vinhos e no Aiemtejo em 
:porcus, Do mesmo moda nós pen- 
játaos que Selulh, depois de or 

r Mo à patria do- Bocage 6 era tambem 
Setubal ora dizer maravilha, delícia, 
da Dou laranja, o dizer Intanja do 
ixolmyia dos gorgomillos. * Adelino 

+ iMendos. com o seu Drilhonto lv 
49 uAlgarvo e Sotubaln esclanos-nos 
um pónico mais e prj porco melhor, 
do a sima deliciosa, areportago vem 
ensinaraios a conhecar pelá Ioitura 
'aquillo que Jalé agora «ó conhecia. 
mos pela sobrgmesa, 
“Adelino Mendes é bem nim jorna- 
dista, dlo seu tempo, colsrido, clara, 
preciso, pilloresea, . rapido. e não 
Eonsonts que aquillo que nas inte- 
03401, encantou O prendei, porca 

po livro a entevo e O imeressa qu 
no ford nos proporeionon. O que 
so lê, visse; o que se não vê pián- 
lusiniso. e em tudo quanto à seu 

fixou e as suus riolas eegista- 
ha squella subtil parcolfa de 

sinooridado o vibração que fazem 
do forhaliamo um estriptor o do es. 
eriptor um artista. Aquilo não são 
“86 ini essões e notas: é mitza cino- 
tcxutogvaphia sem enstdos prévios, 
seu nposesm estudadas, sem br 
o, som cotistas & sem comps: 
emos coliida om flagrante, Kode 
ada, surprehendida em pleno mo- 

aelitento o em plena espontaneidade 
«flo linhtas, de aspectos v do cre 
“Eu não conheço o Algarve so 
pelo de que gosfo lento, o: Imjosestá caríssimo, Pois sepesat e mo lisonjoar q e múiastecor o estomágo, nunca 
decejis do o percorrer ua tou 

ear do imuito que quero ao men 
1.8, de q s-4 quanto Ole é bet 

9. CGoum 4 divro de Adelino Mendes, 
p Caso é tuuito contro ; espevitou-ne, 
deja de vma viagem longa € 

on-me o remo 
ido a Europ 

vezos, Sem haver conhecido 
abencada di quinta 

upónios 
abre o garfo e do 
de livro sobio ma 

e ou qunsi toda. tem uma | 

(po 

E LONDRES 
integrado numa causa cominutãp a 
nosso pais mem- por ivo deixa de 
tor um contieto que le b pai 
lar. Pot fáso mostno, emborá, o fa: 
elo de ser representado pela sit 
[allinda não lhe seja do modo algum 
dosngradavol, não é menos” pertg] 
juue, mesto caso, o nosso paiz "se 
oncontra ras mesmas condições qito 
a Rusáta, a Inglatoren, a Erânça, 
ju Japão, que é tambem tim aliado” 
da Inglaterra, e "alia, que firmou. 
lesse “pacto, um anno depois d'éllá, 

ter formulado, e sem ainda gues- 
'mo neste qnomanto - so encantrar 
em guerra com a Allémanha. 

Quando onleas 
possam aurgi da ausencia da nós: 
(a assignatnra no pacto de Lon- 
aves, a impressão do desgosto que 
ésta falta falla produz na opinião 
publica, e que ninguem consegue 
dissimular, bastaria para tornar o 
facio lastimavel. Portugal tem falto 
de oa vontade tudo quanto tem 
sido necessario para affirmar a sua 
dedicação pela causa dos aliados, 
a sita lealdade para com a Ingla- 
terra, cuja aliança mais do que 
muicá presa. 
“As proprias declarações govórna- 

monlass dizom quo as regociações 
não estão fechadas, Affitmouise no 
parlamento que este assumpto fora: 
um dos mais selosamente tratados, 
pelos dois ilustres “ministros que] 
foram a Londves e a Paris. Dosne- 
cessario so' nos afigura portanto 
insistir sobre tu importancia aum 
facto que tanto interessou a atten- 
ção «lo govorno, quê não menos ma- 
nifestamento interessa o parlamen- 
to, que é debatido na imprensa é 
que evidentomente commove a opi- 
nião que ainda antes da ida dos, 
sra, des, Afonso Costa é Augasto 
Sonres ao estrangeiro, já réciama- 
va q inclusão de Portugal no pacto 
de Londres. Visto que, 6 ainda pos-| 
sfvel tratar da questão, affigura-so-, 
nos que não haverá ninguem, zeloso 
dos interesses e do brio da nação, 
que não deseje que E Seja nova- 
mente travada, acabando-se por sa. 
tisfazer o desojo umgigio da ma- 
ção. 

À intervenção dl, Portugal 
Una calorosa saudação da União| 

das Juventudes Republicanas 
de Françi 

Anta ima ea wsconisa A rganísação, n'oslo momon 
lo a'uma viagem à Frutiça, em que to” 
«nbssom pari? os represantahtes do pars inmento, das universidades, do comer. ajo, da Industria e do Jornúlismo, 4 fim 

O estreitar Os laços quo unem hojo 08 
dois pafres rocebau o gr, dr, José do 
[Castro a seguinte vibrante saudação dl. 
Figida pola União dos Juventudos Re) publicadas, de França 4 Juventude Ro: Pnblicana. de Portugal: 
«o entrar 6 feveeiro anno! de guerra, 

à, Untão das Jnwentudes Republicanos 
de Eminça envia f Juventido Republica. na do Portugal os suas mais cordeac 
isaudneies, à 

Pola solvação da humanidade o polo uluco das ds tepublios, ns duas fu 
vontudos travant o mesmo. combate, Unkdna ha paz por princípios semelh 
tes. demonstraram “na Auerro. que. à palavras Ropublica o Defeza núcional Bla spnonimos, 

1 Portugal, como na França, os re. 
publicanos, receberam uma pesada le Faça de tradições Maciôndes. que. nho 
podem deixar eSlinguirso entro As sina tndos, 

|, Duranta quarenta e res ongos, à Re. 
publica Francezn foi pacífica, Sabia, por] 
experiencia, O quo custam as loucuras 
desses homens que, julgando-se os elel- 
tos a'uma divindade que domesticam a 
son serviço, são Os flagellos (los povo8| qua pretendem governar 
À Modas as “provocações responde com gostos do paz, Conllava, contra o: 

lda a “espectativa, em quo 0" povo. ale. mão se tornaria 'poueo a pouco senhor 
idos seus destinos e que pouparin ao 
mundo as consequencias horrorosas da 

a megalomana dos Hohenzollern, 1911, demonstrou, pelos sacrifl. 
sos que, fé, at "que pônto à par ine rio querida. 

Mas, do outro lado do Reno, os con- 
selhos' incitando A Violencia. prevales] 
glam, ma philosophia Gxocraval espa” 
Iinvi-se em fodo O Imperio por interme. 

dio dos artigos dos Jornntiatas di 
vros é das conferencins dos inlliociuaes. 
A religião da forga dominava, todas “as 
aulras; 0 povo alemão declarava. se, deciara-se anda o povo cieito, Golloca” 
|8e por si mesmo superior ao direito, 

Posição "commoda. «para rasgar» os] estartos como farrapos de papal, apara Hogan ás poquonas nações: tda! a à eiduo do Indopendencki, para. violar ji neuiralidade das Belgiias? apra atos 
aro as mulheres o os creariças do afar. 
lanlo, «para, assassliaro miss. Edith [Cavell ou O capitão Frsull, «para redu- 
+ À escravidão as populações do Nor. da Fran 
Sem hesilação alguma, demonstrastes 

2 voser desgosto Por uma semelhanto 
Imentalidade, apesar d'elk cor apoia por intlbares o milhares de machines de 
oifar vidas Podleis conservaravos immovois peran- 
te o drama machinado pelos, «boches», Os vossas homens dEstado teriam alé dido negocinr à vossa neutralidade e, semelhanca, do coro governo. para deslionrado, reocner de uns é ds outros. Mas, tralnvuse de Portugal, 
E escolhegtes sem hesitar a honra e ar lueta, Considerastes um dove de on. 

Ta 0 loiuue purio ho combalo pela civil sação, Desaliastes n força, Destes tm nobre” exemplo 
A União das Juventudes Nepubicaras: 

de França conservará de fal facto uma [recordação impererivl, 
Mojo mesmo, em todas ns suas see. gata, va lora 6 Que 9 nossos Manco. me não tecm ainda inda para pe 

em armas sê púunem para celebrar momerta d'aquelhas dos Seus, camara. (ão tumensos, quo deram a vida, 
a Pulria, é consagra parte dos sous| 

loweur Ne 

[Ny 

nsequencias não |; 

* OS GRANDES ESTADISTAS 

VENIELAS, OM É 
Como Joseph Reinach traça 
Não pretendo traçar aqui a “vida 

publica do Vénizatoo, nom. sóquar 
vogal, porque sermo-hlã Precio so falar não dó da sua Creta: rihtal e da Grécia, doido que tá entrou, gomo tambem. dos negocios “da. po: 

ninsiria. dos. Balkans é dog E ropa, que apenas muito “arbitrá gia 
mento (so. púdem separar d'alies, 

espbénia,  Boróm, tentar. mostrar 
dual, do todas 1a qualidades é; dé fodas as virívides dPoala homem de istado, à que mais contribuiu para, dar ú sua” figura um relevo exco- 
peional; é um homeri honesto. 
Oomprehendem quo com isto não] 

quoro dizer que tantos outros ho- 
mens politicos quo teem passado pa- 
ls cadeiras do poder o quo teem 
prestado eminentes serviços ao seu 
partido e ao sem paiz não hajam 
Bído pessous honestas. Muito pelo, contrário, estou convencido de que a probidade, propriamento dita, dos, homens publicos é cousa assaz ge- 
a), São Taros, no fim de contas, os 
quo trataram dos sons. proprios ne- 
ocios, cofduzindo bem ou mal os lo Estado. Mas, tendo vivido muito 

na Historia e lavando conhecido 
um avultado numero de políticos, 
do hn muitissimos annos q csla, 
parte, fiquei com' a impressão de] 
que a famosa theoria dus duas rmo- 
Paes, que suscitou tantos escanda. 
los quando o sr, Nisard (oz d'ellas 
uma especie de apologia, corres. 
pondo à coálidado das cónsas o que 

a origem do dosoredilo quo ama: 
ga ferir a politica, 
Acostumâmo-nos, com offeito, 4 

ídéa de que aclos e processos que, 
na vida particular, so considerariam 
deshonrosos ou, pelo menos, deplo- 
raveis, são na vida polílica inse. 

paveis do exito; e que, d'esto mo.)fi 
lo, um, homem politico, quando diz 

o Conttario do que pensa, quando 
Proosds em opposição com os seus 
roprios. principios, quando lison- 
ia a multidão o 'as assembléas, 

quando prometto o que não póde 
sustentar, quando faz concessões pa- 
ra obter um mandato, para subir] 
no poder 4 lá 99 conservar, quando 
entja em aocordos ceum os inlmigos 
do bem publico, quando. deixa dd pé 
os abusos que: podoria sionhrwio- 
abalar, quando fecha os olhos ao 
mal e inclina perante 0 interesse 
momentaneo do seu partido o inte-| 
nosso geral que abortamento. reco. 
hheceu, esse homem publico não 
dlvorge do comediante que se cara. 
etorisa antes, de entrar em soena, 

- Não custará muito. demonstrar] 
due proceder do modo diverso é 
cousa mais difficil. Desdo que não 
haja a preocupação dos, desgostos 
que póde provocar à lealdade o dos 
ódios e ranooras que so accurmulam, 
quer nos soberanos de cima, quer 
nos de baixo, quando os não lisoi 

a, 

jeiam, é nos partidos, ibas “ubolte., 
rios “e nos synditatos, quiúndo se] 
Jos contrariam, os tappólilos; - coprk-| 
|se o grande. risto--o quê é por do. 
|mais notorio-do sé coiar wma cor. 
Pera. que | onferlunas” eoncaósoas 

nó pecnittriao EO que ailé uti 
uno a Dons 6 justas causas, Tor-| tag. pequeno.) uia, selepação, que 

Container 16, dopois, €x- 
pandir-se cm. tóda o. sua grandgra. 
“Per angusta «ari auguslam. Não] 
a duvidas" solire isso. Mas rio é 
mengs corto que é d'esta ano que 
se desonra a politica no ospírito 
dos povos, pois-que a collvelividado 
possuo a sum alma, que não 6 a 
somma das conscloncias inqividuaes 
le que parmaneco honesta, ou, peor 
atndo, que se arriéna o morul do 
poiz Z : 
Dessas mentiras, dessas baixo. 

za8, d'essus Avaldados, d'essas vila. 
nias, 6 mister que chegas um dia 
om que, denomittudo-ts polos seus 
woprios nolhes, deixo do se dinor, 
maneira de desculpa 6 politicas. 

Ora Venizelos, atravás do todos 
os vendavass duma época singu- 
lanmente agitada o turbada, e; 
contra ventos e marés, não só se 
lestorgou, com uma pertinacia infa-| 
ligavel, por tornar mais prospera a 
sua patfia, maior e mais poderosa, 
somo ainda. por dirigila é leval-a, 
mM O Seu proprio Oxemplo, pari] 

um ostadio mais clovado de probi- 
dade" publica. Todas us provinci 
[oêm que augmentou a Grecia, todefã 
agueltas que lhe feria juntado, do] 
hôuvesso proseguido no poder, bê-| 

POA couso em, comparação 
do iprogrosso moral que quiz, font 
sam sa clio so nealisa, 

ia vespera das eleições de-11 de 
ocom 

jo 
de 1910, Vonizelgi,. sen. 

oiro ministro,  oxplliicse 
na profissão do fé”gue se 

muito “para além das Neon- 
beiras. do sen cirento «eleitoral, 'a 
todo o. rolno ; 
NÃO promelto que, dtum dia pa, 

ra O ouro, O governo inapgurará 
idado do: oiro. pois quo domça! 

iot grave, o fialamento Será demo. 
tado; o que pramelto 6 que o frg 
lamento será aério, radionl. O pri. 
meiro dever d'um, homem. político 
consiste em sacrificar, o seu inte. 
rosso pessoal e o do" seu partido 
ao interesse goral da patria, E' do 
seu dever, egualmento, dizér sem-| 
pro à verdado nos grandes o aos, 
Pequenos, sem se inquictar com 01 
descontentamento que assim póde 
progusir. Os chofes dovem dar o 
jexomplo' da complela submissão ás 

Se (sl não. sucocé 
imporiam elles o mespeit 

ri 

EM HONESTO 
mas leis a 
o meu Mlorwem Re 
poder não oomo ti 
o imeio do. realísar 
e palriotico.: Não hesil 
nbandonalo, de à sha "Consorvação| 

aver sor com: ú frente do: governo 
prado com” a Abud 
brogenimingo * o 

Dik-se-lia. quo mil 
imens. politiços. procl 

[o perfil do ilustre tretense 
a lndos od cidadãos? Eêa 
incipio. fandanvontal.. 
Estado devo procurar o 

fo mas, como 
tim elevado 
pois, em 

lano do (seu 
los. ontros ho. 
manum  inteu- 

5) 
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As minas de ferro de Alvito 

ALVITO, 9.—F'roouro não porder| 
nor una palavra des que mr. Bean,| 
comi à sita fleugina o oorb numa clareza 
inoxcadivol vao proferindo, Quo mo 
importa a mim quo lá fóra o gol ro- 
ohluo, o qua as cristas vordo nogras 
das atinhoiras mo apareçam como 
quedindemadnado prata fundida?a qui 

sratos polo-friso do Jambris, com 
uma geando chaminé para as noitos 

pes! não, la) Pu o e Eg Pelo de inverno 6 com ilustrações quel menos, o inio do q adia qu onda apa O. du ron ató ms toda a Eragudia que 
captar pela promesi 
e pela de privilegias 
quantos sãb 05 quo ci 
crupulosamento os seu 
as suas palavrus? Ello 
plo, Foi uté, a cons 
outros lhe dirigiram 
uencia, nHayenteis Sem 

ilizomalho unô, à oausa 
e à dos aliados, o abs 

el 

rn que 
com mais fro-| 

ia do milenario. 
avoves? Moss 

onfirmanam és- 
s actos com 
é um exort 

3 € 

so desenrola por 'sso mundo, conti- 
uia a haver ropoiso o frescura. E) O 
director da mins do Alvito, tragundo, 
somo ou, nos golos, um copo do cor- 
veja cor d'oiro, proscguo 
“Pata o aono dovomos tor aqui, 

mais do, 200.000 tonoladas do mino- vido melhor, (rig, la. Não de 
io maior, pá à alguma coigo. Ko julgo 

im a da Gro. [Porém q à Peança que cia, ficando no podek, embora para 
uxender. a. neutralidade. o E ou. 
tros: «Que necessidade inheis de 

Joxportava mais: forro, extrabludu-o, 
sobretudo, da rogião de Brigux, Os 

dizer que à guorma Lontra os bul. Jallombes, como so sabe, ostão do pos- gatos podia conduzib-vos 4 guerra so d'essa rogião, Jistão aonhoros conhoa 09 imperios gorhanicos o 08 dos melhoros jutigos do ferro, turcos? 
Venizeloi 

los seus mesquinhos 
como uma das dum: 

óstámia o poder, não po- 
gosas, mas 
grandes ala: 

vancas com as quis so lovanta o 
mundo, E não 6 0 ogpi 
radque lhé fall 
juiz continuar a sou 

menl 
jeia. “O homem hone: 
a torlimanhas, O Ml 
não entra ent compr 
mem, honesto diz, tadd 
Eis Venizelos, homer 

Os que ainda não 
quo esta quenea que 

o revolvo até 
mentos para: uia 
profunda quo fodas às 
Ta “ulha ascensão no 
ideal superior da Mi 

h 

briem, 

rito de finue 
Venizelos 

lo não recorro 

o pensa. 
publico, 
mprehendem 

desola o imim- 
s nous funda. 
vlução mais 
outras é pa- 

sentido atm. 
Imanidade, os. 

seg" não são dignos de haver sído 

honesto! 
imissos. O ho- 
o 

da França o do mundo. Exploral-o hão? Com cortesa. Bi como? Não to- nho duvidas yenhumas a tal rospoito. 
A rogião do Brioux dovo estar u gu-| 
quo. Às suas aminas soffrom, úndubi-| 
tuvolmonte, dosdo que robentou « 
[gúorra, 08 ofleitos d'uma uxploração| som piothodo, quo as davo deixar ar- 
rúinadas. eita a pas, o rogrossadas essas mosnias minas À posae dos fru 
jcezos, será prociso um trubulho inga- no pata as reorganisar, Culoulo, por isso, que us iminus de Brisuxnão po - 
dom ontrae n'um poriodo de activi- dado rogular o normal antos dé 1910, 
A faltado forro, 4 soguir 4 guorra, 
ba do sor por isso grande. Por outro 
lado,o consumo de torro fundido sorá| 
tambom enorme, O qua dovo, n'os60 
[caso succodor? Tsto: os paizes que 
[como Portegal, poss: 
(tal, dolloohl-o-hão, Incilmapto om 

ienes dns, Vando che eondisões mito aiporiocos fo do prados co » Vendo ole Imercado actudl, Borg “a lot dr ffcta o jçseeo futuro melhor, Venizoh o da pfoodes  verifear-ao mis. usa 
que está menos longa talvez do quo) Voz! À r 
[sc pensa o dia om (que os povos) —LD'ondo so conoluo qua toimar é 
considerarão absurdo conferir o po. |sempro wma grando virtude. 
der à um homem que 
um onador ou dn | 
los não, é, porém, 
orador, Tem qualidad 
lato; O oaraçhor e q 
peccavel, o sabor 9 ja dos hormtons, a chareyjd 
o penisumento sempra d 

JOSEPH! 

Tr 
toi 
ó 
não passa de 
nor, Venizê- 
um grande [pj 
aontro qui. 

lealdade im. 
exporiencin 

lencia olvica, 
lominanto da 

REINACH 

França tom a honma do vos felicitar 
mullo em especial e de vos agradecer a 
iniciativa. gloriosa do vosso. generoso 
A Uniho exprime a sua profunda con. 

vicção de" que as. nossas duhs nações] unidas assistinho em brovo ao trtmpho avo a sua honostidade, a Gua bon fé, os 
Bons esforços & 08 seus rapelidos cr. ícios, semi dostallecimentos, bem leem. |meredido, 

Viva. Borlugal—Louis Ripault, proste evto da Úniho das Juventyas Nobubl amas de França.” 
|uêrem lanchar bem o cear mothor? Vio à Argentina, R, L do Dezcimbro, 75 

O QUE SE ESCREVE 

Impressões clinicas 

2 O QUE SE [£, 

sobr artidamo 
por Augusto de Miranda] 

O sr, de, Augusto do Miranda 
acaba de publiege sob este lituto vm 
lopusculo, em que dotire com a 
xima precisão e clareza o seu modo 
de ver úicerca da questão do artiwi- 
ismo, de intorosso (ão comam e 
de que todos falem, sem saber de 
que sé trata. O distincio especiais.) 
ta, que se lom ocupado, proficien- 
fomento, desde ha anuitos  annos, 
das doenças do nutrição, principal-|) 
mento da diabetes o do arthritismo 
demonstna neste trabalho, com for. 
tes argumentos, observações pro- 
pitas o eruditas opiniões em apoio, 
ue esta ultima dathese é, reduzi- 
Ja à sua condição essencial, o ra- 

Suitado da autodntoxicação, em 
consequencia de mau funceionamen- 
to de certos orgãos, chamados de, 
defera do organismo, dos quaes 0 
principal é o figado.” Z 

A's porturbações d'este orgão de. 
vemeso mumetosas dosiças, cujo 
mechanismo intimo o sr. dr, Mi- 
tanda tem estudado na sya clinica é 
no seu laboratorio. j 
Encara d'este modo varias espe: 

cioé nosologicas e estado morbidos 
—uA gola, o amoimatisinom, as fé: 
bros “Diliarosm, o  entenibeamico- 
meinbranosa», cerlas anginas; este. 
dos neurasthônicos, a hisferia e a 
epilepsia, que fiia nas auto-intoxica. 
ções. a 
* As ideias dose. dr. Miranda teem 
sido apreciadas e adoptadas por es- 
oriploves estrangeiros e og seus n 
merosos trabalhos acham-se publ 
cados em revistas medicas facio- 
'naes e dos centros scientíficos mais 
cultos (Paris e Berlim). 

Por isso a publicação do qualquer 
das suas lhesés o observações, que 
ello tem sempre o cuidado de funda. 

nsonqntos, O dedos bs allbudoso a Baião” das "tuvenhidas nooublioaras dê 
imentar largamente, . colocando-se 
aum onto de vista Dasinnie ves. 

sont, merece o apreço dos entendi. 
dos, deve ser lida com interesso e 
não só por estes, mas pelos profa- nos, sãos ou doêntes, cuja curiosi.| 
dado jnslificadamente arao. Posto quo esta nova memoria sp- ja reedição da que este distincio cli- 
nico e publicista apresenton ao Con- gresso Internacional do Medicina de Lisboa, 1906, ns observações e no. tas que o auctar lho accresoentou, Augmentam considenavelmente o va. 
lor “do presente trabalho, pelo 
qual o felicilamos. 

“O vinho do Porto, 
Monographia, pelo sr. 

Julio “Eduatdo dos 
Santos 

E! um curioso e ufilissimo livro este, em que o sr, Julio Eduardo dos Santos engenheiro-ngronomo faz a historia do vinho do Porto, apre ciando o seu passado, o seu presen- te ao seu futuro, No seu trabalho, "jo st. Julio Eduardo dos Santos com- 
pila” poções (e indicações. varias, descrovo as frincipaos quintas, da ego dias viNhos lcoragos quien- sos, indica a pNqducção | oesa?mes. 
[ma região, estuda o commrcio dos 
mesmos vinhos, fornece.nos notas 
estatisticas curiosissimas o faz a res 
sentia mais ou menos completa da 
bibliographia da provincia, Mabili- tando “aseim os esludiosos à conhe-| 
cela devidamente. «O vinho Porto, seu passado, presento o (u- furo», é, emíim, uma obra das mais 
notaveis, digria dp figurar ao lado dias melhores qu, no, genero, “so 
teem eseriplo am, Portugal. Dove, vis, ser apreciadissima por quan- 
los tenham intoresses ligados ao 
vinho do Porto o ainda pelos quo desejem conhecer a pródueção. e confecção desse prodiicto, que constilue uma das nossas 'melho- 
[res fontes de riqueza, O sr, Julio 
Eduardo dos Santos, ilustrou pro. 
fandamente a sua obra, o que a 
torna ainda mais interessante e di 
gna de ser consultada. À edição é êxoellento, 

Um museu agricola 

BELLO HORISONTE, (Estado do) 
[Minas Geraos), 10.-O Sogratario da 
Agricultura projecta a oreação do um 
masou agricola para propaganda do 
novos proceasos agricolas 6, principal- 
monta, para introdusir o emprego do 
machinas aperíoigondas o de adubos 
ndoanaios ks varias rogios-—/Awicr 
nar 

do jd 

em Minas Geraes/si ” 

anetoridad 

Magos, Drxas 
Para ai 

Um novo faotor do do; 

ta bel 
Numorosas posscas 

Justa rodaoção “pola 
oxpondida no artigo q) 
blicâmos do nosso pra 
[ss camarada do rod 
Novos, a quom confiar) 
sídios* para justificar 
urgento do go pôr oobr! 
do bruxas, magos, 
[somnatbulns quo em 
meiam. 

Do cada um dos epigodios quo nos foram murrados podoria oxtrahi um articulado para 6 ti 
lo do nccusáção co 
esmagar espoculações 

Muitas gonhoras tuo 
mas dos espoouladoro: 
la ingenvidado, id 

lares. Factos dº 
natureza regoryado, ni 
abortamento conftados 

' 

os lêrem 

auperamento 

vioram bojo a 
ie a dontrina 
bo hontom pu- 
ado o brilhan.| 
loção Hormano 
m novos sub. 
a nocossidado 
ao osoandalo 

jhiromantos | 
Lisboa enxa- 

a crodu-| 
lo um tragioo| 
lo familias e| bm pa a 

jo podem sor] 
publicidade] 

-se| 
jomendo libol- 
quo 6 preciso, 
lo tal naturoza, 

— O'est come cál-—roplicumo, com 
um vogo sorriso a aflorar-tho «os la- 
iog, mr, Paul Bouu, 
Mudomos um pouco do assumpto, 
quasi É quoima roupa, pergunto 

80 technico distinotissimt que o aca- 
[so mo doparou om plona 'oharneca, 
alontejano, o que ponsa da inatitui- 
ção da industria do ferro om Por- 
tuga; 

conformo, respondo-mo alle, 
O fabrico do forro tem do gor barato, 
56 ussim o pais quo o tontar poderá 
luotar com à concorrencia osmagado- 
ra da Inglatorea, da Allomanha o dos 
Estados Unidos. Assim, só 06 paixos! 
que posauirom em corta abundanoia a, 
mntória prima o o combustivol po- 
dom lançar-so no fabrico do chamado 
forro commercial. Os outros não, Es- 
sos não podem austeutar fundições, 
em alta oscala. E) o que nos diz a ox+| 
porioncia, Bom sei qua u Itali 
tendo combustivol, tom a industrial 
dos altos fornos, Não fabrica, poróm, 
a barra do forro vulgar, Lançeu-se| 
oxolusivamonto na preparação dos 
aços finos destinados ás suas cons- 
truoçõos nsvaes o no sou matrial do] 
guorra, Conta Portugal, porventnre 
dar um geando impulso aos sous os 
taleiros muritimos o dg snos fabricas 
de armas. So conta, bom está quo ins 
tallo os altos fornos. So não conta, 
parooo-mo quo tom toda u convonion- 
oia om não ponsar nisso, 

os outros aços? 
—São muito mais baratos. Uma tos 

nolada da carris, por exemplo, palia, 
d'antes 180 francos; uma tonel ha del 
aço em obra 900 francos, Pois sabe] 
qual era o valor de ogual quantidade] 
do aço para cunhões? Mil o quinhon- 
tos francos. Alá está porque mo pa 
rece que a industria do forro, nos 
puizes que não dispõem do combust 

da impronsa, Os parentos das viti- a pt Emap no | ÀS escolas da Bahia mulam goralmonto ag suas queixas ESC oii om joao, mas nom por so astanotos | q DANTA, OA comminso. do Hi ridados doixam do tar] 
dever do evitar o mai 
taes fsctos so ropitam, 

As curandoírices esp 
toras do sina, à conjur: 
porseguiçõos inlaginaril 
um tremondo abugo qui 
verborhr omquanto não, 

o imporioso 

magica do 
constituem 
havemos 
forom toma- 

iene decidiu fuzor visitas modicas 
mensaoa a todas as ascolas do cs 

(Americana), 

Um oferecimento patriotico 

do, 

| Nobre attitude do sr. deputado 
Urbano Rodrigues 

dog sso presado amigo, brilhante jar- es proridouti£o devidha, alicia “o luste deptito da tação a «Infotimam-nos ogualmento do om-[Urbaro Rodrigues dirigiu ao st. minis! prego, nda vas fito sh maior ogau lo Ca guia Bog Fim, Ta, da gocaina o do thor quo ama Jo-| (US INUÃo Mina 0-5 carasler de pa 
o do aventuroicas francezas está) «x. sr, ministro da gusrra-Urba. valgarisando entro os |adoloscontos.Jno Rodrigues. depululo da nação, de 

[Ho puos que so queixam, 
to da indiferença com 
dados deixam progredi 
otor de depauporament 

amargamon- 
uous auotoria 
osso novo fa. 
da raça, 

Não largaremos, pois; o assumpto. 

Bia mexa e by 
RA, poa on 

ns aunsantos 
| 

28 anuos, soltoiro, 
paz do serviço tir, 
F [como incapaz de todo 0 serviço. 
[marinha de guervá, vem réquetar à| 
|v. ex.* uma nóva inspeção e nó casb 
de não ser possivel a sua admissão uns 
fileiras “do exercito. ollemoer os. seus 
serviços confio intarpréte Junto da prie 

do ler 
ido baixa pela junta tl sado naval 

a| 

in'asto aposento eleganto com re-fi 

Poderá installar-se em Portugal a industria 
dos altos fornos 

vol, só podo e devo montur-so desde (que baja quem consuina abuidantos 
caros. Ea má 

que presôntemed- 
to mantopm como quo o monopolio d 
he E! convoniento conta! 
foom ella, Sabe o que aconteceu é Ohir aê Tá não faltam nom 0 forro nom o 
arvão, Entrotanto todas ivas 
oitas a é agora para so i industria do ferro n'ogge pair toom falhado, Porquê? Simplosmento por as nações productoras do aços o de focros não torom visto nunca gota bons olhos quo na Olina-go monta sem altos fornos, Em regra, um pais 
que não tem combustivel não podo 
maotor industrias que dopendam 
d'esso mesmo combustive 
—Mas hu ainda os quodas d'agua, 
—Ha, A vgrdado é quo o sou pais não as aproveitou utó agora, doixan- 

guie o oxomplo d'aquellos que, por moio d'ollas, tor Bupprido a folia do carvão, Com as 
quedas d'agua cria-s: à 
ct ortugal jasigos do hulha, como os do Cabo Mondego, no não borvem para 9 motallurgia, 
orvem, poróm, para à producçãuda onergia oloctricu Em princípio, tuido 

9 combustivol podo applicar-so irti- rootamonto, muito prinoipalaiblio depois do sb havor doscoborto o miglo 
do transportar a eluotrisidado n grit- 
dos distancius som pordas domasigdo sonsiveio. No aul da Prançaipor 
xemplo,ocombu ivel rareava, o quo não só tornava maia onra a industria dos transportos como a collocava"“a 'depondoncia do ostrangeiro, Subs 'b 

quo liseram os propristarios do mift- us linhas ferroas? Elocteificarane 
nas, aprovoitando os recursos natu- 
roeg da rogião, 

gtallação no nosso pais 
da indubtria dos altos fornos, em que tanto ab tom falado nos ultimos tom- 
pos, rão ostag ns opiniões mai o lioftos de me. Pao! Bon, Acooitk- 
vois, soguras, logicas, oortas? Os to- ohnicos quo o digam;” Oreio, potáfs, que o bom senão que as inspira 6 ma. nifosto e quo tornal-as conhbaidau & contribule pura o osolarocimcnto do um probloma que não poda sor ata 
ondo do animo love o imponsailá- 
monto, 
—Como so extrao o forro dos pé! drogulhos que o conteem?-—porguhe 

to ainda a tmr. Beau. ij 
O minério que ali viu, om altos montanhas, quando chogou, contom Joxigonio o algumas imputerrs, pri eipalmnto silica, Uma vor na fabrk- 2, 9 minario vao disootamonto pal alto forno, misturado com cok o a aro. O coko quoima-go no oxigónio; 8 0 calcaroo, misturado com eilica 6 com as imporozes terrosna, far o laé- tier, que 6 uma ospeeio do podra I- 

quido, muito mais lovo que 0 forro 
fundido. No fundo do alto forno ha o 
creuset, onde cabem o ferro fundido o 
o laitier, Na parto auperior do creuset ha um buraco quo dá anhida ao taí tior, No fundo do mosmo creuset ba outro buraoo, tapado com barro, que o chef-fondeur abro do voz om quar: 
do, snbindo por elle o forro fundido, 
como o fogo d'uma fonte ignea o ini 
candoscente, O ferro 6 então recolhil 
do om formas o a operação tormini Nada mois facil, por esta simples 
narrativa do mr. Beau do quo rodar 
durir a forro maleavel os calhas, no posam arrobas, que foraiom at 

minorio oxistontos 4 ourta distanoia do eíxio onde mo ont 
contro, Para se chegar todavia a ogf facilidade oxtroma, quantas crncoiral do subios, quantas dosilluses de obs- tinados o quantas amargaras de yi- sionarios não terao sido provisas? De rosto, é tudo assim, À mais simples conquista no caminho da civilisação e do progrosso custa mundos do faz 
di e queima, antos do so tornar 
realidade, os corobros imais podoro- 
sos o 08 corações do mais regular 
fonceionamento, 

ADELINO MENDES 

À Culinta do algodão 
CURTIYBA, (Estado do Paranky, 10 Sociedads do Agricultura do Par 

raná pediu ao ministro dr. Tosó Borel za grandes quantidades do gomentor 'do algodão para serom distribuidas elos apriculíores do Guarapuava mericana), 

O exercito 

Estados Unidos 
WASHINGTON, 10-As duas ca: 

jour approveguc o prjono da log do 
ol êzoroito prevéndo um credito de de 

oa EGO, = pao, ; 
O assucar brazileiro 
CURITTBA, (Estado do Paraná), 10, 

|-—A colheita do adanbor 6 muito abnria 
danto o de qualidido smperlor, 

molnd divisão a parhir pato 6 Campos fãs Detalhada 1 Copa Sado o Erader. tisdeta o fran pode dlicar, Já cao abalo frank podo feltegar, já colo ai 
PR] o 
e 



een 9 tree 

Uma industria 
em perigo 

A Assotiação Commorcial, Agricola 
+ Avdontial a provincia do Anglo 
som sédo na IR, dos Tncalhooiros, 199, 
pedbm-nos a publicação da reguinte 

ctentoção ha dias, ontreguo no 
e" 5, Ministro dns Colonias. 

ama xopresentação dj 
as inlefadoreo do industria do te 

“os-ão juta om Portugal, industria cs- 
da quo to abrigo das pautas de 
3490, atingiu um considoravél do- 
e mwndvimento, segando xoierem 08 
“idos industries, 
eim uu sua representação & recla- 

mat a rovogução do Deoroto n.º SUL do 
“aja Novembro do 1919, coim que o fl- 
tastro titular da pasta das colonias do 
T9I9, 0 ix,"º Sr, Dr. Almeida Riboiro. 
mignon dovor armas à industria on 
pricultura coloniuos para à Inc 
“agar-se, não ontro 8a colonias portu- 
promo o à motropolo mas entro aque 
iqa008 paizos estrangeiros producto. 
et os drtiros que devom constituir a 
Amt da eua futura exploração, 

oi domasindo Insgo 0 gol 
o nuetor do Decreto dá 1913 para sor 
»omprchendido . por aquolles quo, jul 

lo amoaçudossem rómodio 08 tona 
ititorosnca, pordoram a sorenidado pro, 
“isa pari encarar do fronto-a sua gravo 
“iginoto o provol-a de sotádio, 
“Ro honço nunca, nom ba, da parto 

“ima 'bólonias porinjguezas a rolutonoia, 
apontada na ropreititação, contra ou 
froduotos maoloniem, Bom pelo contra» 

asgificam elias uma boa parto dob 
sousiintorosses, nó. proterindo os rofo-| 
ritos productos por similares estran- 
oiro, quando demasfadamonto olova- 

lorença ontio 6 custo do uns € 
abtrom, 
-Inntimerao sito am provas quo podes 

aos dar da noses Nrmação, sontido 
(us por forma tto injusta respondom 

rara, induatrineo, no “apoio quo uam 
pro-tomos slado À industriá nacional. 

E, nteô do ontrarmos no armogo da] 
ntcitio, vamos apreciar à referencia” 
moço fr à protáeção do 5 “o onça” 
a pela nictropolo a todos 08 produ 

ato coloninos. 
Daujo Osto ponto muito teriamos) 

auto licor, mas, para. não tornar doma- 
vitstâtmonto longa cota exposição, limi- 
Anranon-homos O. lembrar - quo, 80 8 
antas da motropolo concedem 50 “o 
“bo ibnetos “coloninos, ns das colo- 
biemrotribuom esto. favor com r 
trleçõos lamontavols, vom uma rodue- 
tlto its 90%, para, os productos motro- 
Sesitaos, Ldo uts à rónção absoluta 
omirornnecedo com aaccos do orlgom 
mtvitmal, 

“penuo, como de subo, rolativamonto| 
menta importação do artigos solo 

Video quo aproveitam. d'esso bonóloio, 
ensidoravolmento maior, a import 

o de visto R 

quo mafs 
hfam Us eaocos eotrabgeitos 

quo os noeionaes, aperar da protesto 
que gosayam, 
Não tok pola prejudicado no amu fu 

tuto a indugtila em questão, o foram 
heneiojados em 4 coniavos por aacco 
os produôtoros oolonines, verba esta 
muito importante quando eo roforo à, 
grandes quantidades o so destina à pro- 
inotos pobrisstmos. 

Nito úiscutiromos largomento o var 
jados a V. Ex para domonstras um 
oncargo de 16 millavos quo vao rodu- 
vir a H a protecção pantal do Angola 
quo é do 40 millavos em Xilogram 
ma, 
Os direitos quo a juta paga fgramma, computados on É millavos, 

seriam annullados pelo drawback des 
(do quo o solicitastom, o o dircito de| 
exportação: do, 1 118 010, com baso em 
5D centavos o Xilogramm., 6 tambom 
muito ezngordo pará -tômpos nor 
maca, 
Não entraremos porém n'csso é) 

noutros nasumptos por serem bom co- 
nhocidos do. V, Ext o, sobrotudo, daa 
instancia. oflcines que do corto sorto 
ouvidas sobre o cas: 

Di-s0 muig na roprosantação que se 
tal medida fosso nocossaria (Decreto 
ão 30 do novêmbro) tornasso-ãs então 
Joxtensiva a todos os agricultores di 
colonias e não 0 fizocso concosiãio cs 

la nim du ontro commorcionte. 
[Assim &, 

Os illastros industrines nito roparam, 
dom quo o Dusroto, não faz xastrioçõos 
nem purtnitto exolfihivos! O quo o Do-| 
oreto determina é, 'qno-para go podor 
|fazor a importação tomporaria 6 nos 
áaria à reopootivá consessão publicada 
no Boletim Othcial, A parto antipathi- 
ca que 09 sonhorcs. indnstrineh nttri.| 
ducti no Decreto, não xisto, Bllo é 
egual para todos, NãO ficândo prlvilo- 
io do possoa algutha, A situado do fnilusteia áião-no og. 
gravará ma medida quo proten 
porque o mercado da, metropole; eum- 
pro cregconte, é oxilunivamontoreou, q 
o do Angola não será para a ihdnstria. 
óstrangeira senão uia parto que so rofo-| 
ro ú oxpoitação, O movimento interno 
a Provinofa revos considera vólmen- 

te, 6 com nua oxpântio orgaodrá, tain-| 
bem, a importação dos e macio-| e po jet à dos fo ot, 
Não ba duvida quo estas questoca 

são comploxne o dovom ser largamon- 
to disentidas o ostudadas, o foi, talvor, 
por inspiração do Y. Ex que à ropro” 
bontação dos see, induitriada tovo Jar. 
gn publicidado, 

Bo aubim foi, congratulamo-nos com 
'V. Fx pola adopção dº eáluti 
principio quo honra quem o pão em 
pratica, dando a todos a opportunidado 
n o diróito do dofendorom os sons legi- 
timos int 

Esta Ansociação confia eim quo o go- 
|vorno, podondo: melhorar a situação 
dos Industrines de toldos do juta a 
Tuga, pordm, som rovogar o Deoroto: do 
20 dé Novombro do 1019. 

Saudo o Pratornidnde, 
Lisboa) 7 do Agosto do 1916, 

pos Kilo 

Rayto do productos motropolitanos nas 
tuas colonias, facil 6 vor quo tal m 

to 6 contraproduconto o fadil no/ 
Yãa V, Ex, compulsando 9 entatinti- 
env, vortificarao do quo vimos afir: 
maiido, 

“Abordando agora o assumpto, voja- 
moi-qual foi o fm quo tovo om viota o 
avetor do Deoreto que so protendo ro- 

ps 
A grandá crino comuiovcial que atra- 

comia a Provincia. do. Angola dondo 
10130 1946 6 bem conhécida do tod: 

e antos 0 govoriadod, Induntrlne 
- Aoomioroiantos o bannoitos, 

“Detorminou-a. a dopraoiação da bor- 
qavu-quo, do. proços ulovados doscou, 

ta pura inserrirons cotações, 
pois. do" gravos. porturbaçõos À. 

onmesiras o codiomions” comprobon 
tt-08 coloninos do. Angola quo outro| 
«etiínho era necesúario seguir-—o dal 

soltura o industria, baso funda- 

mrenital do todo o commeroio futuro, 
Uecolonos curopons tinham do vo 

tavieo para terra, O 0 indigona indo. 
tento quo só trabulhavn mola duzia do 
“dao por mez pura solhor um kilogram 
«mta sto borracha, tinha do abandonar 

niiator para no fuxar cultivador, 
Rojo que tusodont 

"Gu grando movimento so operou, 
mitsvo vontido, o basta nais E pe Qipiooa progieanto. orosconto que ox- 

oba transport de prodnotou 
ig nos caminhos do forro da pros 

Tâncin nos ultimos nonos, para d'luso| 
ve convoncorem os mais incredulos, 

“0 Ex.eº Sr, Dr. Almeida Ribeiro 0x] 
montado colonial, viu. bom quo o 

Movimento. quo 40 estava oporândo 
“gelado um doisvo apoio. 

Productos pobre, pobrissimos, mo 
meo, para aorom trazidos do rogiõos 
djutantes da costa muitos contos do 

Seikomotros ntó nos meroados auropous,| 
Apera cuncorrerom “com. productos 
Toritos “om  paizos. estrangoiros, não 
“oeriam aupportar, nom altas 
do uminho do forro, nom porade 
tes manitimo nom custosas ombaia-| 
gemia ai por iaso quo todos compeehon.| 
“matam, Govatno, camlahos do forro o 
sopnhais da havogação quo ara do 
imtorosso do todos o do mporiosa ne- 
csssidado. adoptaram-so medidas del 
formanto quo convertossom âm renlida- 
“ão Mumia aspiração que não crá gó mor 
“oil mos pariotiou tambem, 

89 Govorão aprovou o Decreto do 20 
"o novombro do 1918, 08 ontminhos do] 
tévro da provincia estabolecoraim tari- 

reduzidas para os productos pobrea 
gf-hnes, qualquer que fe ancia 
iPóndo proviessom, o as cinprezas do 
ake” gação lizoram outro tanto. 

Nsé tivosso a guorra vindo ontra- 
sara marcha do colonia, o já hojo po. 
iloniamos aprociny o alcanca das intol- 
ligentos modidas adoptadas, não do 
arimo lovo como so insinua, mas com 
rollcetido criterio! 
O progronso, q, a salvação até 
colonia como é Angola, não podia ficar] 
semordinado é industria do tecidos do 
juta, que, por muito que morcça nio| 
tem fortes razões do queixa, nem con- 
tra o Estado nem contra us colonias, 
ato valio a protooção lho conforiram a 
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Não so pódo queixnr do Estado, por. 
“no praticamento, até: esta data, tem 
astado só na metrópolo a em 5, Thomé, 
e quasi só em Angola, 
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mis colonias, mesino sem o Decreto on 
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portovam saccos estrangeiros, quo po. 
gundo vg 4 centavos em kilogramma 
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Anglo-saxonios e latinos 
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oes, às qualidades ossoncialmento hu | Ez 
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dinavas a loutões, às gontes da Europa Ropubi 
[soplentrional o da Europa Central, dei. | am. 
Sando às nacionalidades. que so viga moram Sob a classificação Intencion mento pejorativa do Intlnos, o lisio qui. uhio do representarem a docudencia, um elemento do dransição e passagem, inferioridade, 8 estarikdádo, Pelrocesso, é captíveiro,  Emquanto, nb. estupendo. ssenario da Iragodia mililar que gonval 
siona 0 antigo continonto, os pazes Jo. lino, rivalisánido em todos os prodigios do aiais sublime Neroismo com os an- gio-axonios e os.elavos, se mostram dl vos de Dalalhur  vmparelhodos pol 
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A VORAGEM DA GUERRA 

Os emprestinos Íoilos 
de ações lidas 

Attingem na Im giaterra quatro 
milhões e 200 mil contos 

Falando hontem dos emprestimos foi tos peia Tnglatorra Às nap6os alada, dia unos que ol abtinglaia vm total do 14 [milhões de libras, aogando uma abta pa 
flicada Focentenonte, Houvo um lap veta aniemação, À fmporiancia de 74 il. lhõss do libras. exacta, mas diz respeito sponsa so. periodo, que” vao entre 1 de 
abria 23 do maio do, anno corrente, ô daranto ponco ias do tincoenta dia Essa eeitvação tl feita na Camara doi [communs pelo er. Aut, quando pe ia. um novo svcto Dt crédito, Prevêse um progetsaivo augmento nes 
sa. assistenia financeira “dm, Ilaterra. ts paltes aliados & tuas colonias, mas D' brimetro “minisiro. aoclerou, aaquelle esmo “Olkurso, que ecsá Astisendia é ia ever Impridegivel da, anglatorra. Tanibem Alssemos Nontem quo à Inga tetra gasta” por dia com guarra core ão 6 miihies do Hibras. Não 6 Vem 28 bm. Em 29 do meio, o orçamento da cria era. renresentado neta, verba d Tia “do 1800000. tbras, AS despesas q mães brain do 800000 bras, O quo prefa ia um total laio do 2400400. Par Sunpunha-se que na aimeira Semana, de gosto eso tata fosso Elbeuo 4.8 mIMõeS JE curigso fttar Moo “deslo, Sotembro De iots a abril de 101, amementaram mal os. tiontamentos feitos “pela pinicrra nos patoes alados do Que” 25 despssas euerra “go Estado Ingire, O Sr. Sextenna, em 4 do abril do 1010, Apresentando aa” cantas do. anno  econo” mico findo “em di e" março, rotor: ão augmento da divida ANElêra o fixou o Hs ftado nos seguntos otros, tes “da Euesra, à divida pubca esta ga em 61 Mliioes qo Ibrans” do oia” ts cresceu 88 milhões; ereree 109 mblides, ota o Abras, Neo total tatão Incluidos o64 mutioes ue libras ndiantaihs “pela Inglaterra oe paises aMfados, esa. cifra, “Dont, não radio a totaidádo. dos” Quiamanienos Slícurso. Droferido a 24 do setem.| bro “o 106 o ar. Meltenna eclarou que à meinterra Ja inha emprestado maqual. a data 423 milhões do Tibens do. nações] lidas, So oalculaímos Moe o toi 001 tmprestimos “em "60. milhoes. do, bras nina. tatvez riquemos Ânuem da vardado Qualaner coica cómo 4 1nlbhes o (0 vm] 
———w.. 
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Brizntiavino poeta o axoroito Augusto, Cusiriro, à oftci dude do marinhas Loja Deronos om ino da ira ir. Bânordo do Sousa 6| Mantel Alegre meio dos brindos comparaogu o ar. Lootto do Rogo que brindou pole Impres: a 6 pelo oxorcito, 
«Vasco da Gama» lança finainen- le fesvo à esta da Toree de Belem, S0g 16 huras. Para bordo do torpedeiro' nº 8 tomam logar 68 membros do governo; Soguidasnente No sau gabilicio o am comandante da disto, na preseuçi do todos os jornelistas explica b dese Volver dos exarclcios. renflsados, asdf, forha inimiga: fotos anmun. a Sumaphoros. do” norte, presentada” pelos Tonga” nas Vo! im Sta pers:guição. sabia. Immedia- tamene a Divisão Navais Indo os vios agrupaos em 8 divisoos o aâbide da, burra Jenqua nlheçimento a divisão n.º 5, a Am do toma contecto com o inimigo. Ok outros navios Svolucionaram om colami 

Fom-so com a costa, entra 8 Jul dq Raso, A 9 horas a dipista Ugetra os: 
tabelocan contacta com a forgai contas. ias, procurando Alirahil-as para o ad. Mando divisão "dos “ad troyerso os, Vompro. eacondi. dos com a corta, à toda a velocidade; à im do cortar arôtirada da inimigo O for. st osto à approimarso da foejo peia 
Fog colnn ido o têm pro iarolian- do À meama volocidade tesvou-eo o com- 
Findo esto o formando de novo em nas “colnmaas parsllolus entrou-so a. barra. “Dentro estava o noso aubmarino ano fêz alguns tros do torpedo: Ao 38 choras 6 um quarto deixâmos o «Vasco da Gama» quo permonecará até limanhã no mes:ro tandendonro, 

A parto dos exoroiolon assi 
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seguida” acidado. 
Os furiosos 
ranto trez 
brilham no 
sacrificio € 
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or toda à 

destroçado. 
Hzoram 
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do general Cadorna anmuncia que 
as nossas tropas entratam hoje 
em Gorizia, fazendo mais de 
10:000 prisioneiros e cofrtirtando 

Sri, sra Do. rt 
ovos aperações contra orfensi 
Dor “his Gesdo O dia 16 do corrente, o 
Esmatano “spremo tallano. communis 
Eee: pReRÃo da nodos Aroghs sobre 
testa do ponte de Gorkin e às auras 
quo formam as Oras SUL do Carto uno 
rona fla Monfaleono. A vasta operação 
tténsiva os 
fot Tevada, 

O ataquo começou no dia 4 em Mota 
' à lesto do Mocia. Tomamos de assalto gs 
entrinchelramentos Inhnigos 
Doderostasimos o fizem 

19 explodiram, 
tropas victorlosa 
conquistadas, 
das grandes torcas Intmlgas em contra 
ataques 6 ns nossas tropas dizimadas € 
estallocldas, pelos etreltos 009 Wa2es. 10 

a sua attenção 6 regular O nosso tiro 
ao, mesmo tempo fogo contr 

nossa. artilharia o morteiros. roprésonta 
tração e fogo contra as Unhas tortit. 
Eadas tinha, stdo largamente estutana e 
plorações do 

perteltamento reconhecidas e enquadra. 

detorminndas com 

mes ns deferas anteriores, demolindo os 
O observa. abrtios, “destruindo os po 

cotando as comm 

botíno, ponto fundamental ta testa - [ponto “do Gorizia, Nas altura de oeste 

de assalto a Importanto cor pelas alturas que te 
depois sangrenta o incessanto «imate | LO corea do trez dias mun terno ambana Sos e rico Goa Ps 

guns tomando do assalto. tu 

Gontta “eita dominaa, es quo batem a cl ela o mimo oconlto antro as quaos ÀS dectarações dos. Drisoniiros sto con 

mito “orítcas, quer do Doceas de fogo, Drear então, tm consequences ir santo desenvolvimento de durante Eucrra à destruição, o eme quo fot teto 
fogos perfeita cos qo malor a decisão da nossa limitou à oceupação das pri fas proseguindo cada vez mais na cla, deriotando as tropas tilmigas o fm Pedindo a sa nova renntão, sustentando! 

nossa infantaria unha, completado, a con 
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9, — Um communicado mintancato 

uvaliaria o De 
fatignvels tropas 
o um trade 
ariimaa into 

afivir. O despojo de 
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deu sequer a 
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as alturas do cota 86 0 18, mo tempo quo à 
à sua ironia 1) 
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abandonada * grando, numero do lo Gorbia A 1 
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À Tribuna» 
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londes que so 

cldadosamente coparadas, 
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orúpulosa,. DredisÃo, momento fixo, uma tempesta. 
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as Linhas 
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As thermas da Felgueira eram 

so professor MANUBL BEN 
. - TOSA 
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estadgpodelamento ocgasisados, o sou DeaadNF é habilissimo, suado intorossante| ar que é tesoura do quo ainda hojo 
no forvo tom paseado do fina para flrma, 
[gosando quasi do privilogio do mia (atis”| 
” Babhjmos do lado oesidental do Rocio por emos procurar inda ua coa que en do Jado aul, oa que ão podowos dei ido oo rf E cms sou 
Emodaçda firma filea a Sou na bruta ás. Podeo, 1,8 09 Já om 187) osta casa explorava o "uienno ramo de comercio Sp pesrentemonte tam sob ade Fio Marta, quo pesou à se propelgtacia leganto, No ava Comsaria Silva & Sousa do Bras o do no 

a mais nollo 
Vim dus socios, o ar. 
| sua reputação no eotmeecio, e aid 

quo toi alli uia grando amigo do so: 
paiz, sondo am dos orgunisadores di 
cando cominissão de subacripção do ni 
lo Pal 
Os fornecimentos da Camisaria Silva, 

& Sousa, em roupas branoaa 6 inodas o 
confecções para senhoras a cavalhoiros 
io vordadelramento modelos. 

istorioss agors, 
dos oriontal 

sul do Rocio toom talvez a primazia no] 
siado: conservando aindo, uposas dos a 
discativis progrossos quê dia a dia ape 
|sontasm, aquele ar grave, um tanto pesa- 

+ golido do comnêrei antigo. Alf per. 
to do comiercio oceidental fica 0 palácio 
do oondo do Almada, dondo sabicam os 
quarenta patriotas que anunciaram a, 

| revolução de 1840. Poi ali recent 
quartel general da 1.º divis 
Tambem proximo fea o 

leito, cujas recepções roquiotadamente| 
ans da nossa| 
a, ondo ostá 

ara o solar magal. 
Historia mundana, ama loja de peobo fico. do Filippo do Vilheus, sesnacio do 
uma das mais empolgautos paginas da| istoria da coragem é do valor da ma- ler portugues. À agr Domo 
fanatinto que desmbicoaiasmeltidoss do faautismo que dasvairoa as rolando do D pilanto cora E stoja tambem quo - colobraras sapos anos alguns dos reis da dynastia brigeato na, Síéia rocontemeuto é largo de É Do inlogos “Isubranos. o acantesiaeato histórico da implantação da Republica, Foi al que se condentearam de à pará 6 

oxcollontos soxtentos| 

reftescos, chá, lioo-| 
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dual polo falisoião capi 
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ie melo ma 
Manuel Antonio de Seixas, e Jo 
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ga do quo des 
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damonto. Resgataromos essa falta oppor-, 
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iivamento, ano segulto 
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conjuntamente todos os ramos ds sega- 
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TA fabrica de: ova do Biapo dent ca do o Bispo destina. "4 exploração de varias. industrias como: 
tancoria mechanica completa Com todos. 
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intchaaiea da serraião com o Comple- 

estufas para soccagog de ina-. 
—processo este inteiramonto novo ontco nôs. Tec ainda om plana elabora: 
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Em Portugal. onde + mate 

[zo em assumplos de 
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es” que, não fizerary a sta compoleneis| 
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Dem O jogo de «fo -bal 
fores mento historico de, não valor arcivite. 

[ctonico do reinado de D. Jogo v. Foi a 
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dia, tão 

vimento desta casa | 
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icibeo e que lerão logar mos domingos Saque tez Dotiberararn.so coisas impretantes re. 
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Algumas angodotas 
sentia preparado... Chegarain-se licnieni a tim football ta deli pertutarrum o o, se para a tropá? 
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5 Enire nós 
Sociedade Instrução Miitar Prspar: 

toria n.º 9 
Ko. DEOtMO domingo. poiss e4 oras svalisdãs no tua sole rua 06 Santa Mar ia, 6, uma seccão solemne 800 a pres descia “do sr, tentine coronel. Desidero! Angusto Ferro de Beça, vara distribuição 

dos” premtos aos alumãos. que no ala £: ão: Julho. “ultimo, xe distinguisam nas hysica, fazem ão uso da paltwra or em "07 rota o tes e João Nnchado Toledo. Em cegu Teanlanto Cum sa dramatico por dis é ardstas, e um botle com" valsá a premio. destinado a um doi alumnos da aula de dança, A séde estará ornamentada. e a en tirada é só para socios em dia com “as suas quotas, os quaes podem trazer duá senhoras de cus fan 
ação: A firma Seixas & Fusres des. fentolven a “eia acividade Indusisiol [pouco depois de” Hapiar 4 ca. pacvisamento cri tm momento mo os capilaes Soffriam “um sensivel o deaule de cumprehendime tos industriaos e commerce, Outro [ponto à friser o que diz súnda Ga, cor Fceção escrupuiasa com. que esta ir raia odos Os seus contruevis ostá vo. não obsiante as. materias. prinias ibizem ata & dit de preço. contlmia mi 2 seus am governo. es SEA 

MOVIMENTO ASSOCIATIVA 
FRAGATEIROS DO PORTO DE LIS. [BOA —Elfectuou-se ontem a assar Dieia” gerul, para apreciar a Correspor dencia. enviada pelos proprislatios” do) lragatas, deiibeçando "depois. densa fiprecinção continuar a manter 0 Pego. lemento de traballio, vislo que elle em ada us msnospresar à clagss dos pfo- larios. Foi fambom apreciada a ai. fude da direcção dos Oaminhos de Ferro do Estado que Wim imenta qe [pediu o pessoal dus fragaths. que lho Ssião alugudas peia compantãa nar ha é Biuvial de transportes para 0 Sor: viço gia linha go Barreiro à Caclles. quando nenhuma razão existku para is ão, visto que O que O pessoal queria era O mesino avgmento que iveram 1o: 
aa deipulnções dus fragatas do rio. 

o resolvido lstmiinso O uam serçe dê tcipn: 

um artigo, primeira da sei" dosf 

nos tros ui | 

TOSA DIO 

José Lopes 
Manso 

Falleceu 
lada Ribeiro Massa o fio, Meia do Rosario Mattos Po Ao etnias: voltas da Ovelta Lets mulher (anseio), Juntino José Ribeiao & na e be Belgão Logs Biro é dr 

lo, frmao, cunhada, gonta primo, cujo  fongral so róals! om Í do corrento polas 16 horas pars o cemitório, orlêntal, subindo o prostita da aum da oa Barata Salgnofro, 6, rc. 
Não so fazem couvites espociaos devido no sstado do consternação Gm quo. acham. 

Sano o soa far 
à, “LI do corronto 
Borata Salgueiro, 

itorlo orlontal 

Sociadade Lishoa Industrial 
Sooisdado Anonyma de Rosponsa- 

bilidade Limitada — Capital, es+ 
ondos 300.000900 

Não no tondo rounido n assombloia 
pera! oxtrnordianeia convocada para 
hojo, por falta do nomora dos rg. 
oioniutas o nuflicionto ropresantução. 

tal, por ordom do lixe Sr. Pre 
(donto o a roquerímento da Dire 
convido novamonto os sra, ncelonis 
a reunir-so om nosso oxtraordinnr 

gosto a 91 horas 
siodado, na run do 

liko, 184, 2º, mim do tomarom 
conheclmonto das liquidações  foitna 
com né companhias dogurnoras, om 
virtudo do fnoendio occorrido no dia 
10 do julho ultimo, o rusolvorom om 
vista das mesmas o que tiverom por 
convenionte, quer com rewpoito À con 

o 

“P |tinuação da Inboração da fabrica, quot 
“|para dar oxocução a qualquor d nm 
morou do artigo 20.º dos ostatutos, 
Em conformidade da oi o dos asta. 

tutos esta nssombloia constitno no com. 
qualquer numero do acolonistas pro 
ontes 6 com qualquer capital ropro. 
entado, 

Liabos, 21 do julho do 191%, 
O Secretario da Assombleia Coral 

Alberto Carlos Continho Eretr, 

esportos 
de Bemfica 

ordom do sr. prostdonto da Por, 
viola 
corr 
namoro fica convocada par 
mesma hora, 
Ordem dos trabalhos: cumprimonto de 

'rocoluções da nitixa assatobleia com r6 
lação à reforma dos. 
Assampto financeiro, 

O negrotario da assombloia geral 
Manuel Aguia, 

Chalet na Serra 
da Estrella 

optim 
Ainda não foi habitado por doentos, 
?, atos na Garago Anta 

tanradores, Vá, Lisbor 

a de terrenos 
NA AMADORA 

formações 6 tratar, na Amadora, 
Lopor, ou om Lisbos, rua dou 

na, 20. 

Todo em empolas 
Pora obtora tintura do iodo instante. 

uoa prafacmo, aa pessc a Eri des pregar. Dopúsito Phatmácia Azov Fios Rocio, Es a 
A Prestamista 

DE 
“Baptista & C.º 
Dinhefro sobre penhores 

= Juro dosde [0/0 
Amei, as ua - do Jardim do Regedor (8; 1.º 
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A Capital, de hoje, encontnará 
bitor duas noticias ou informe 

ões, ontre as quaes, apesar dus cir- 
umslancias diversas que nºellna se 
otam, não deve, o observador dei- 
ar de notar uma evidente correla- 
o. 
Um collaborador d'«A Capital en- 
wistou 0 sr, dr. Pinheiro Torres, 

Ymonáreitoo e calholico que teve do 
hibandonar a direcção d'vA Liberda. 
“om, e recólheu dos seus lábios affir. 
Eiações claras, percmplorias e leaoa 
que a opiniho publica deve reter, é] 
faváliar pela sua justa significação. 
Declarou-lhe o or. Pinheiro Torres 
que sahira d"«A Liberdader porque 
meconhecera que não podia fazor pre- 
Balecer a sua orientação, que era a 
da integração dos catholicos no mo 
vimento nacional. Mas conserva as| 
mesmas opinides, seguirá sempre 0] 
mosmo caminho, Entende-sho “is 
Puass-palavras—que os oafhíolicos de- 
em collabonar com «4 Republica 
n'um esforço commum, para defe 
tdor a Patria. 
A outra informação a que nos 1o- 

ferimos, e que transcrevemos d'umta 
folha calholica, é a d'uma scena 
commovente e bella que se passou! 
« bordo do «Adamastor», depois do 
combate em que a sua guarnição ha 
fponco tomou parte na Africa Orien.. 
tal. Bateram-se 08 meninheiros in. 
ropidamente, tendo alguns Alloy 
“ahido para não mais so lovantarem 
jna sua lucta com os ullemãos, Fin- 
“duram o combate 4 tarde, e já as 
fombras do erepusculo invadiam a 
“torna, na hora melancholioa e ggravê 
em, que a propria nhtureza pareco 
fespinitualisarase, Foi então que 0 
(tommandante d'esse navio de guer- 
la, de lão gloriosas tradições nevolu-| 
“olonarias, o mesmo onde soou o pri. 
jmeiro signal para a revolução de 5] 
ldo outibro,—foi então que o com-| 
*enandanite d'esse navio, um nqyolu- 
“eionario tambem, um velho republi- 
'vano, que sempre esteve e tem es-| 
Mado na brecha, prompto a derramar 
& seu sangue pela Republica, é quo fá foi ministro da Republica, o sr. 
freitas Ribeiro, comprehendendo que: lera justo e necessario que 4 memo- 
feia dos. bravos que a morte colhe. 
Kra .409so prestado .um preito digno 
Ao "seu helulsmo é do sta amor pé. fa Piteia, ordenou que o signal dá 
“despedida dos vivos, que ficavam 
pára continuar à cumprir o scu.de. 
vei, aos mortos que por esse dever] 
tinham já dado a vida tôsse 0 to. 
que das Trindades, esso toque dos pinos que na «ua poesia e no sou 
idealismo representam uma voz da ulmá pairando, immortal e sagrada! 
acima de todas ws contingencias do| destino e de todas as paixõos do 
homem. 

O culto da ria 6 tão nobré 

| TERRAS DE 

tão, 

As «Zortas» não são mais 
d'onde se extrahe o minerio 

ALVITO, 10-Cinis'bora 
simpe 
pouco, O sol dasos lontamonto, como 

Tomo) 
ão de quo rofroscoa um 

phora incondlada, “na atmos-| azalada o donsa, Lá. fóra can- i E posso o tempo do 
io, Toca a paetir. Do palacio da direcção é primeira Cória vao um longo estisão, A'miha está situada no corução d'a- 

ma póquena hordado, 
Bótoay tear do renda, ] miim imebilisam-so no ar quento que) 
nós suffooa oliveiras o atinhoiras, O olino ostá torrado. Só junto d'um fio- sito d'agua limpida, que vom Já dó 
sima, das escavações distantes, vico-| 
ia a modo úma ou outra fobra d'hor- va. A! sombra das azinheiras, imper- tufbavois, indifforontos a tudo, de prezando o mosquodo bravio quo 04 m cavallos. Os atorros 

jos, cortando a gorra, 
como que rasgam entro 0 mato alto 
largos sulcos do sanguo, 

Cruzam-so linhas do vagonetos om todos os sentidos, ratmificando-se 
estreitos e polidos, côr” do olumbo| sujo, fossem os norvos da mina. Às bocoas dás tunois parecem-mo orbi- 

Do voz om quando, eu o) 
Mr. Boau paramos á sombra 'd'uma, 
grando arvore. As rolas voom, om bandos, bobor nos regatos que mal se) distinguem, fulgurando ao, sol como] fios do prata liquido, a. agua que os] dossodenta. Ao alto, lá muito om ti- wma, Como um ponto esauro, quasi im- parooptivol, vôa tranguillamente uma cegonha. A primoira cória fica-nos a pequena distancia, Teopamos at Já 
O.horisonte alarga-so, d'um lado para os plainos esoalvados do Beja, do ow tro para os montados do poente, que, 
cobrem a serra toda o polos quase, om noites asporag do inverno, uiva 
lobos. 

Oiço já o tinir das brooas furando 

0 CULTO DA PATRIA 

Às minas de forro d'Alvito 
E 

superior, tão augusto, que ascênde 
ts" culminanoias d'uma religião. E 
essu zelígião q todos cobro, a todos 
inspira, Os que não crêem nos que, 
na divindade so integram  crécm 
nºella, e à sua crença é já a d'uma 
abstracção prestigiosa o sublime, 
porque muito embora as tradições 

'uma nação sejam grandes, o amor| 
ao lar absorvente, a ferra formosa 
[e quenida, a verdade é que a noção 
da Patria ainda contem, como os. 
sencia vital, alguma cousa de maio: 
de amais bello o de mais perícito, 
alguma coisa de imaterial, de 
do, “o elhereo, que 6 espirito puro| 
é tadiosa! 

O velho republicano que 6 0 sr: 
Froitas Ribeiro, o revolucionario de 
5 de outubro, do 14 de maio, certa-. 
mente sentiu a influencia d'este, 
sentimento poderoso, quando, tendo 
jacabado a lucia, em que o sangue 
ortuguez so derremára pela Pa- 
ia, sentiu a necessidade de do) 

monstrar de uma fórina frisante 
impressiva: que a oommunhão dos 
portuguezos n'um ideal unico proci- 
sa de comprovar-se com ostes teste. 
munhos de abnegação nas idéns, de; 
toloranoia nos principios, de respoi-| 
to pelas orenças Sunga pelas com 
vieções dos outros. 
Por sua parto, o sr, Pinheiro Tor- 

res, oatholico militante, antigo de-| 
putado monarchico, adversario da 
Republica que tem combatido com 
perseverança, comprehendeu (am- 
bem que o culto da patria exigla 
dello às levantadas declarações quo 
fez, Não ha o direito do não colla- 
borar com a Republica na defeza, 
sagrada da nação. O mesmo expros- 
sou ha dias outro adversario rrso. 
lufo  intrepido da Republica, o ar. 
José de Arruela. O culto da patria 
inspira a todos os bons portuguo- 
nos estes gestos cuja nobreza emo. 
oiona e cuja Delleza encanta. 
Deixemos seguir o Feu caminho 

estas correntes de sentimento! Não! 
Para honra, para glofia da nossa 
raça, é preciso aífirmal.o sempro 
o Coração portuguez é bello e gene- 
roso. Se ha creaturas que o deixa: 
ram empedernir por más paixões, 
se as ht quê anteppem o espirito do 
Sóita ou do partido “& causa da pa- 
teia, qué reclama -o esforço da “to. 
dos os seus filhos,—essas creaturais 
não constituem senão uma minoria 
que não sabemos o que merece, 
mais, so Q lastima ou 0 dosprozo, 
Deixemos seguir estas correntes do 
sentimento! Ellas hão de salvar a) 
patria, e se ainda não so encontra 
uma formula politica que perfoi. 
tamento as condense, a sut propria 
espinitualidado lhes assegura . o 
lriumpho no grande, no generoso 
coração do povo da nossa terra! 

PORTUGAL 

do que grandes pedreiras 

(parto da mina ondo so extras ou 66] Joxtraiu minoral ao ar livro, EP á cór-| ta quo vom dar a contra mina, quan do olla existo, A cória 6 a booarra [onormo das minas subtorranoag. Aqui no Alvito, não passu -d'um jazigo do| minorio, visto todas as oxplorações. fazorom ao ar livro. Eis - porque de ininas do forro são quasi dodpidas-do| intoresse, Não ha nºollag nom o mis- tario nom o improvisto, O homem não tom quo fazer-se tonpoira, Tom apo: nas quo subor dorrabar o osquartejar rocha viva, do rovolvor torra, do pj oorar, pelos serros . denogridos, voias do bom mineral quo 08. valori- som. Mais nada. À cória, om minas 
d'osta natureza, não passa, portanto, d'uma simpleg pedroira, 

Nesia prithéira oxcavação trab Ihari teja dúsia d'homens, quando muito. O miinorio disprendo-so om 
blocos de- todos os tamanhos. Os| maiores são quebrados á márra, mo-| tidos, como os outros, em vagonotos| 
8 transportados para a outra mont: ha que lá om baixo ostá a construfr.| com os despojos desta, A cória tom a forma conica, com uma platá forma ao meio. Os 'minoiros ompo- óiram-so pór aqui o por ali, frmaú- do os pés nus anfrafvosidados da pé 
dreira, passoiando, como por-um sa- ão alcatifado, pelo parapeito que do- 

ido ao meio o vastisgimo buraco, Deram-so tiros ba pouoo, As oxplo-| 
|sões da dynamite abrirans q rochedo, [asgaram-no, despenharame-no, -pul- vorisaram-no. E agora, os operários, paciontomento, persistentomonte, vão 
recolhoado todo o minerio, como ge| 

oolhossem, nus algiboiras fundas, bras rolazontos, O “sol redobra da 
intensidade. O ar é do fornalha, Bs 
to nas mãos o quoima-mo, Afoga-mo( 
jo rovto o doisu-ti'o como quo tos- 

dos 
* Mr, Beau lova-mo, guia-me do cór-| ta om córla. São, ao todo, quatro as inoossantomonto o rochedo com pan cadas isooronas o “rijas, À cória 6 a 
que estão om exploração. Algumas, so não todas; são sorvidas por tino 

polos quaes 
qu 

ras. tanto quo vom da portas, ospre 
[tar quam. pusda. Clválhoiras qui pi 

ola: 
Jontrogar & bri 
afaga tudo quanto mo 

o 0 minoral, Usa das 
considera oxbausta gorvo pro- 

monte do doposito dagam. 
uma funda logõs, na qual apotoco, 
esta hora ardonto, morgulhar o to- 
mar banho, Em todas as córtas traba-| 
ham para cima de GO. oporarios. As 
coifas reduniram inuito o possoal, 
Não tarda, porém, quo rogrossom oa 
quo abalaram logo quo as scaras co- 
meçaram a aloirar, E então à mius 
trabalhará com muito maior intonsi- 
dado, 
—So houver transportes para o 

ontrangoiro, é cloro, objcota o gr. 
[Paul Bon a 

Por causa do gol, a visita tom do s6r rapida. Não a» rasisto. a ins 
concobivel tomporatura do forno a 
oscaldar. Dentro das podroiras, do-| 
brotudo, onde não oorro um bafo de 
vento, rospivá-so a custo, Toruamos 
a descer s a proourar n sombra da 
nzinhoiras, E oonvorgamos da miné 
da gaorra, das explorações minoiras 

que Mr. Bonu tom ostado, do Ton- 
Turqui do tudo, 

emfim, quanto pode aocudir-nos 4 oançada momoria adormeoida n'ost 
a tardo de úgosto. À produo- 

(ção da mina 6 do 40 toneladas por| 
dia. Não sorá, poróm, dificil augmon- 

E questão de mottor m 

Do novo no palaoio, Emborco am 
copo do cerveja com a ancia de quem, 
ingoro um olixir salvador. Mev. Bono) foz outro tanto, Dopois, numa” ohar- 
rotto, com um grando guarda 80] 
dar-nos sombra, partimos para, Ali: 
to, a vêr o castolio, À vingem 6 ourta| o 0 caminho intorossanto, Muitas oli-| 
voiras, muitas avinhoiras, o aqui 6] 
além, nos valos sombrios ou nas do-| 

la encosta, puquonus hortas] 
regadas do frosoo inorustam, emol- 
duradas no torrono vormolho, nodoas 
salutaros do vordura. Alvito fica do 
outro lado do monte, Appareoo-mo| 
doirada polo gol da tardo. À tores da] 
sua egroja anti paço como 
um troféu, Para a diroita, fioa o cas] 
tolo, Contornamol-o, E! bem o tumu- 
lo d'uma raça quo so pordou, Janol- 
las gominadas com vidros partidos. 
[Do Íado do lá davo morar 
ão. N'um recanto do járdim, orosco| 
vm platano quo é úma vigorosa apo- 
thooso orguida é vida -n'aquollo ro- 
cinto que paroco tor sido tocado po-| 
us azas tragioas da morto, À. povoa- 
ão tom o aspooto doserto do quasi, 
todas as uútigas vilasitas portuguo- 

[sam sorratoicamonto: o olham para, 
nóu do soslaio. 

* O vol, por cima dn cagsria, ontor- 
na Jus om totrontes. Rotomamos 0| caminho da mina. Mas a corta altura. obliquumos É osquorda, À charrette 
peinoípia a trangpõe lentamonto a yo-| 
roda quo lova ao alto do Monto do 
8, Miguol, ondo dois valhos moinhi 
d'azas bom abortas, parooo quo dizom 
no sol o seu dorradoiro adous, Oho- 

aras vozos tonho tido doanto 
o mim mais doslumbrador panora- 

ma. Para 0. norto, a vista rompo at 
para além do Evora, quo mal so di 
tinguo, recostada na sua colina 
fraon olavação. Para o nagoonte, Bj 
Vianna, Forroira o tantas outras pos 
vonçõos sho manchas osbranquiçadas| 
ittompendo da terra aloirada polos Fostolhos, Para, o. au, o 
até onde 
ponto, as serras do 8, Thiago do () oom, Grandol 
na gozo ton 
E 

ima de noblina, o 

oumo:nos largo tompo à ombo- 
bor o plhar om tão deslumbrado; 
maravilho, Me Paul Boan é um imo 
dional, é um cutholico, A gua-admi 
e , por isso, sinoora, À minha 
tálvoz não tonha tanto idoaligmo, En 
trotanto, não go dava náda vivor| 
porto d'ostos dois moinhos do lon; 

pará, om tardes como  ostif 
que passa o mal noé| 

idasgo na al-| 
hel-a de saudado 6 do amar- 

gura, O sol é uma onormo pupila os. brazonda quo roça lovemento pola li- 
nha dos montos longinquos. Dogos- mos o tornamos a pugsar pela im 
Rofroscou um pouco. As arvores pe 
róco quolso desoprimiram. Da espo ta da 
'mo que suspiros de 

folhagem chegam até nós co: 
iv 

Jantamos. Madamo o madomoisollo 
Beau ondhom do alogria osto dostor. 
rá torrido, que o mais urdento dos 
onloros dovas 
o tom u intonsidado diabolica do vo 
[rão dfosto anno, Ha áooe 
dos o ohovem sobra 
que só 4 gente profundamente civili- 
da. sabo ' disponsar, 
Porto. E a refeição tormina entro vo- 
tos calorosos de dias felizos para to- 
dos 08 que se abrigam sob estas to- has o entre saudações aos que lá lon- 8º, nos, compos do . batalha, luotam 
polo prosti 
zo horas | parto. Chamam-mo outros 
destinos. Tenho, porém, 
migo, coho, recordação da minha vi- 
sita & mina do Alvito, uma corta rosa 
branca oreada entro ponedii 
a mato 
que mo ficou das horas que ali pas. 
a 

quando o vorãoohoga 

im atenções 

Brinda-so com 

gio da raça latina, 64's on- 

inda com. 

ação de toda a Baudado 

| ADELINO MENDES — mm 
VIAÇÃO BLBCTGICA Bl PARNAHBUCO| 
RECIFE (ESTADODE PERNAM-| BUCO) LL. —A Companhia dos tram- 

ways pediu ao congresso, estadoála| renovação da exploração dos serviços 

“OSS aviheios 

o, ao fundo, onvolto [E 

URIMO SAGRADA 

A sua tradicional bravura e uma 
homenagem aos que morre-. 

ram heroicamente 

A Ordem diosta manha insoro as soguin- 
tos informaçõos partfcalos 

Os marinheiros do « Adamastor» 
ntam combuto quo hoavs com os allo- 
[mtos portaram-so lindamente, com 
uma coragem que ohogava 4 tomori- 
dade, vendo-so 68 offioiaos obrigados, 
não a incutir-lhes ânimo, m a 
uconselhar-lhos prudoncia: Como om 
todos os: combatos, algans ficaram lá 

em pro. 
Froitas Ribeiro, commandanto, antos de rocolhor com o navio ú 8 baso, mandou formar toda a tripula- 

ão na tolda, ra o fim do dia, o sol a dosapparecor. Mandou arroar a 
com o corimonial da pré [Depois dirigindo-se aos marinheiros 

disse-lhos que ellos tinham cum prido| 
o sou dovor, batondo-so valentomen- 
te, mas quo'so não d 
dos mortos é av.ollos “rondor-lhos as ultimas homonagons, A Rpyblioa ha- 
sia abolido o toque dg; Leindados, fique que colo iu iiândar axocntar; aquolles quo fossem catholioos que 

agem a Deus a gua provo, outros, [que monluma crença tivosgom, que [espoitassem com a maior compostu- 
ra aquello acto, quo tinha a maior 
enificação. Mandou tirar barrotos; o no mais profundo siloncio—o navio 
lurgando lontamento d'aquollas para; [gons, já tintas do ganguo portuguos foi ouvido, pola primeira .vez no novo regimen, o toquo das Avo-Mi- 
rias. Nonhum dos novos marinhoiros 

abia tocar; poróm, por sorto, um [chogador, antigo oornoteiro, bo rooor- 
dava d'ello ainda o o tosou, 6 tocou-o 
[ropassado do tal sontimento quo no- nham homtom a bordo havia quo nho 

so 08 olhos marojados “de Isgri- 
mas, lagrimas tão aontidas, tanto do 
fundo d'alma, quo tivessom pojo om 
mostra 
À Imprdssão sontida foi tão profun=] 

da quo o olfcial, ao fazor osta desori- 
poão, tinha 08 alhos tambom, é sinda, 
rasos d'ogua. 

Bia meza 6 Lons apósentos 

À altitude patiolica 
do: 81, Pinheiro Torre 
O que o listinoto jornalista declarou 

a um nosso colaborador 
s catholicos devem ser os] 
primeiros a dar o exemplo 
do verdadeiro e sagrado 

amor da Patria, 
PORTO, | 0. Encontrando hojo o 

brilhanto jornalista e elogunto orador 
st, dr, Albbrto Pinhoiro Torreg, por- 

ntamos-)hs 
—Porquo abandonou v, ex.º a-Li- derdade? 
—Abandonei a dirocção do jornal orquo onfondi que a oriontição que lho dava-a da integração dos cntho” 

licos no movimento nacional — não agradava É moioria, E, assim, a m 
nha attitude, prejudicando os intoreg- 
[sos da omproza, não achava o echo| 
[das consciências, não desportava as| norgias patriotioas — loyantando, 
nºesta hora «gravissima da nossa his: tória — o ospirito nacional, a que ou nspirava, Não houvo coabalas», nom 
intrigas. Sahi, porquo assim me pa- 
oceu prudente, continuando, poróim,| a prestar-lho o mou concurso fóra do 

[campo pólítico, Mas penso ainda oo 
mo pensava, o Inotarói até no fim, na| vribuns o pa conforóncis, pela inte- ração dos tatholicos na vida do pain, 
porque—dosde que à gúorrá 6 um fa-| 
oto consumado, não deve haver ox-| 
olusivismos de partidos, «raliomontês 
do «cotorios», mas todos, todos. dovo-| mos ser portuguezog. Não mo confor- 
mo com os aocommodaticios, com os 
'quo estão explorando com a indiffa-| 
ronça o "com o ogoismo, levando ao] povo, aos soldados quo amanhã terão. 
do partir pára a guerra, um desanimo 
que ó sbmpro porigoso, um espirito 
de indisciplina que reprosonta som- 
pro, quo é sempre o pronuncio duma, 
derrot | 

«As guerras são más, Mas é nag| guerras que so faz a  solocção das 
onorgias de um povo. É, desde que u 
[guerra é um facto, para que se ha de| apoucar o ospivito nacional, para que so ha do collocar acima da” Patr que 6 oidoal sublimes intoros pequenino e mosguinho de um parti- nu de uma corrente? 

«Entendo que os catholicos dovem 
collaborar com a Ropubíica n'um 
forço commam, desinteressado e pa-| iriotico, arrostando todos os porigos, batalhando nas Gesmas filoiras, lado] 
a lado, porque não é um regimoa quo| ao defonde, mas o torrão sagrado da 
Patria quo é do todos os portugaszos!| republicanos, consorvadoros, ca- ão viação elootrioa da oidade.—[Ame- ricamial : 
tholicos, monarohioos ou si 

“Muitos não o entendem. é 

Inots, não dando o 
tria om 
hà, poderão fizer a tais povo 
mais modosta reolamação! 

do D. 
Sanaráio Rocio, O exito dessas 
[nho fol Ihferior, antas excedeu 'ank proadentes. 

Dor neta Rn artrias Ea da ESucconda ria dos a Anko), te. ond! abusam tanabaro vo casa te commereto dignas d "rogo. 

culturi 
aos produetoves do estado da Bahia, 10, 
enviados, a pedido do governo fts 
Cor, para às fabricas da, «region 
(Americana), 

PO] 
DO E 

ido, Bo ir 
Sul para: -forntoimento do traves! 
sos da ipadeira para os caminhos 
do toryo.—(Amerioana) 

navio | «Gaya está terminando 
oarregamen 
tinha de mandioca para-a praça do Porto, 

Ouereih lanchar bem 
Vão à Argentina, IR. 1.º de Dezembro, 75] pi 

clugs da 
o & 
Guara 
cunditafos que 
com 02º 
sendo. ôxcluldos alguns, dos 
oram alumnos do Collegio Militar, por | 
|excederem o numero dos que o governo, 
lixo pára a admissão, e muito natu- 
rálmente, a escolha ler incidido sobre 
05 que, kprasontavam maior, numero dejO. abit 
no quadro permanente dos offícine: considera como. sufficionto  habilitação| proparatoria, o curso completo dos '1y Deus, não se'tamprohendo que esta mes. ma habilitação: não si 
oula na:Escola Prepara! 
Milioianos. 
ântos à 

«Estão om erro o o futuro lh'o do-| 
monstrará, 

«Mesmo, como boa política, asta é 
que dove sor a noção dos ontholioos. 
—Porqu 
“Porque, no fim, tendo os' catho-, 

ioos Homonatrado o gou patriotismo, 
Sou-Juonção uma alta-noção. da ol. 

vismo-—oomo os oatholicos franoezé 
fiseruta-— poderiam roolamar diroi 
rogalias, não pai 
dados, 
[sua confissão roligios: 
do quo sho filhos... 

ollos, que, como 
não prooidam, mas pa 

para a Dgrej 

«Ado ptando a abstenção, (ugindo da 
esforço É Ps 

rigo, com quo direi 

—Não—torminou-—n'osta hora gra- 
vo da nacionalidade, 08 ontholioos de-| 

exemplo do vordadoiro o 
asor da Patria, 

O rofeiro commer- 
cial de Lisboa 

A$ nossas proximas paginas 

Gúubarain exoollento impressão nos 
riosseis litores o. no. melo  commegoin oi 
h 
5 dow, andas Ustadelucimentos da 

'úsdro e dns Lradições quo sd 

E pia 
Dentro om breve, «A Capital 

Paginas 09 

Tits paginás, de Montem  fotrca 

publi 
radas à outras fim 

Sl A, Baixa, como, a 
rala, à eua Angusta, elc,, não| 

queiras, à run ento Santos (wiga rua, de” Santo) 

0 BRAZIL PRODUGIOR 
Gomo fornece os alados 

Tabaco 
inistro da agri-| 
encomendou, 

—O n 
Brazil 

BAHIA, 1 
do 

fardos de tabaco, para serem 
ne 

Madeira 
RE, (RIO GRANDE 

mado o 
à 

RTO ALEG 
), 11.—Parçoo. con! 
dos. govarnos. al indos “lovestal do Rio giide do| 

Mani 
RIO GRANDE DO SUL, 1 

de 8.500 snccos do fa.| 

| + Nickel 
LIVRAMENTO (ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL), 11.—Começou 
ja “exploração de minas de, titani- 
te (7) nhs propriedades de Antonio 
Cosa; 
ram descobertas ricas minas de ni-| 
ckel. (Americana). 

Lago. Na mesma região (o 

Borrach: 
MANAUS (ESTADO DO AMAZO. 

NAS); 11.0 esfido do Amazonas 
produi, nos seis p 
de 1916, 16.900 toneladas de borra- 
cha. —(Americana), 

rimeiros mezes| 

e cear melhor? 

Os officiaes milicianos 
Uma observação que se nos affi-| 

gurá de toda a justiça 
Pedom-nos pasa chamar a allenção do 
istiça. seja altendido e que pormititri, 

ciliar. “o recrulamento dos, offk 
undro dos milicianos. 

into + como se sabe, é E 
odiam sor admi! 

pr para um fueto que é de toda ui 

se tivessem «habilitado 
do curso dos Iyceuis,| 

quo não 

. Ora, 50 para dar ingresso 
se 

ara a matr 
toria do Officines 

D'aqui resulta qu todos esses canal. Escola de erra, que sejam da classe civil, não podem concor 
cola de Ófflcias Milicianos, haven 

pelo facto" de serem a ós. teem penus a ha pilitação preparatoria, do 5. anno. dos iycous. Houve eyilentemento um lapso, 'que se pode remedia 
[aditamento no Recreio que Tegulou a [admissão à Escola Preparatoria do off ciaes “medicos milicianos, tgrnando fa a a n matriculn 008 individuos da 
q! 

ainda, com um 

so Cívil que tenham abprovação. no| ano, dos Iyceus. Hu-ainda um outro facto que precisa ser resolvido: é b que so refere qo pr: 
so. da “entrega dos documentos, glicnes medio ão 
para essa entrega sc cffectuar, fem resultado que vae fieando (éra do, 
(quadro dos officinos medicos milicianos, tim grande numero de individuos, que, Palas. condições. do ednde, deveriam “a os primeiros a ser noméados para Serviços, do” preparação milita”. Vito que nai 
mobilisar. E” preciso, 
dene que tod 
contrum | nas, condições da guom 
Gumentos, para assim se prooedor é sua 

Le 

pelos] 
praso| 

dando| 
cos. À lef não fixou 

os 
ento Serão os primeiros à 

que se or 
que eo em , entre. 
Seus do. 

i “ lodicos 
Impneaatamedi 

E tomcarão ra 0 divs 

ULTIMAS IMPRESSÕES DE TANCOS 
+ 

A BATALHA 
— aee 

Pela primeira vez, no nosso tempo, 20.0 
homens tomam parte n'uma acção campal 

simulada 
TERÇA FEIRA, 1.0 dia de hon. 

tom. passou-se em marcha para O 
local do combate. Menuncio q des.| 
crever o que foi essa phantastica «bbapen, que constituiu por certo à 
prova mais forle de mesistencia à 
que fot submeltida a divisão de ins: 
irucção. Fora mau o caninão da 
vespora, Pois esse é com vezês 
poor, 

| Para o transpor, recorrtmos a um expediente que não hesito em pro- 
Or a todos os uchanffeurs» e amo. 
cyclistas «en détresse, Applico. 

mos á roda motora da nossa «Har- 
ley Davidsonn uma sólida corda, srtergicamente enrolada em tornó da rula, envolvendo o pneumatico| tal “como 6 uso fazer-se nos paizes, do neve, À adherencia aumentou 
assim notavelmente, o dessa fór.| 
[ma conseguimos romper através do 'vêrdadeiro mar de pó que «is forças | 
da divisão linham forçosamente de 
transpór na. extensão aporóximada 
de cirio kilometros, antes de chega- rem de novo ao tmacadam da és. trada districial que conduz ao cam. 
po destinado fã ultimas manobras. 
A princípio, o areal permitte q passagem dus forgas no dispositivo habitual, mas à Dreve trecho o ca inho transforma-se n'uma vereda, sinuosa e estreita, comprimida en. 

tro taludes, que nho deixa marchar senão a dois de fundo. Depois, dos- ce-se paia um valte, onde alguns «oqmionsm Iaboriosamente tentam arcanoar sobre fufos do giesta, tre- [Pa-se uma ladeira ingrome, avança: se um, kilometro na encosta e en. tnáge finalmente ira estrada que, duas leguas andadas, de novo pára, em meio da charneca. E" ahi que vae realisar-se 0 com- deito “final. 
Na linha de alluras que fecha o hotisonte “uppõe-se ue tomou po- sições uma divisão Ínimiga, repre: [sentada por um destacamento mix- fo, cuja artilharia começa a trovos jar deghdo ns primeiras horas da ma: nha. À divisão do instrucção desen. vólve as suas linhas de infantaria numa serie de fracas eminencias, corh.'o “flanco esquerdo 'apotado cm uma colina. que uma. densa maila io, plnúoiros e castanhoicos.seveste ia. primeira phase; as duas caí valtartas percorrem a charncoa om longas galopadas, explorando, es tabélecendo - ephêmeros contactos, avançando « recuando conforme as exigoncias do momento, e chocan- do-80, quando o encontro se torna ovitavel, comi indizivel furia. Diz. o|mo um dislincto official que é dif. ficilimo evitar, em foos ocasiões, que 3, Soldados 30. enthusinismem lemasiadamente o na vordade che- garam q registar-se, nos exercícios “lo hoje, alguns ferimentos som im- portancia. Por isso tambem O epi. oídio das oavaliarias é, om toda és. ta simulação de uma balalha, o que mais de porto suggero a impressão da realidade, A cavalaria é q ar. ma independente por exceltoncia. Muitas vezes sem Egação alguma 

com o mesto da divisão, isolada: da- mando supremo, eita fem que: proceder com inteira iniciativa, Gb, locando-se confórme as contng cias o 05 nonsos da batalha é es tendo as coisas até que 4 artilhazta e a infantaria intorvenham, dee vamento, 
a St itunes estabelecido o con inoto geral en as forças rimar nd, tom tl a varado lnria um paper ditlicilimo a emep cer: a sun missão consiste dA por deanto em lançar «a confusão, e 9 panico nas fileiras inimi, Galindo do subito “obra uma pao ria mal apoiada, já desorganheame do a infantaria” que a protege, Jk perseguindo & aprisiohdo Patos nos grupos derrotados ou labial do resto das forças pelo fogo Ghim irado impropriamente de k [com o qual à wrlilharia bate os: Gps: temas inimigos do comunicação. E" assim, vomitando torrentes, de: projtctáis sobro uma supecticie re: |utivamento. pouco extensa, que 86: consegue evitar uma retirada ou a cheguda do roforços, Gritretanto, a infantaria manobra e avança, à pouco e pouoo, em cor ridas intermitentes, at! doininas finalmente as forças adversariam. Assisto, 4 beira do pinhal, às évos luções que se succedem ba immen, [sa charneca. O do falado VAÇãO. dos campos modernos de Jal impressiona-me, pel ausencia q absoluta de emoção. Já longo ve; 6 tempo dos grandes embates de” poia, em que n'uma hora se dia a sorte de um exercito, 6 0: ror, a raiva, a fobro ardenta vencer allucinavam os combatentes [em corridas heroicas para o trinam pho ou para à morte, A guerna delxou de ser um jogo da, azar, para transformarso” nºQ problema de imiathemtica, que Gs m dos adversarios do esto! olucionar 9 mais correcta 
À mulídio que de longe voiu se sistir 4s manobras tem assim, Gras turalmente, uma levo desillusto, À, lgrando massa divisionaria só imo Piessiona, com cftito, em marc betalha dipe-se, tapaga-se; me-se, confunde-se com à terra q ja sua presença é apenas trahida: pos o crepitar secoo da fuzilanta ou Pés os rajadas da, artilharia, Pelas cinco horas, é dado o gral de termrtar, o ox regimeni retiram na direcção dos bivaquet previamente dosignados, Parto para Lisboa, já do noíley Pelas encostas começam a acoeríder. [so milhares do fogueiras €, qo lona o da estrada, soldados adormegha fios asporam os primeiros aivares dar Imadrugada para iniciaram a jorriga (da do regresso. Dispercou-so mos mentancamente a divisão de inga mentaneumente a divisão do lg. strucção + creio que só tornará à ineunire, agora, para mais altos le gloriosos lins, 

HERMANO NEVES 
INPRESSÕES 

Hs delicias 
O que inventaram as 

e o que apurou a 
Marcello 

Salonica possuo a sux. lenda, Di 
so que nasoou om Paris, n'aquella so-| iedudo quo ainda conserva o, gosto| 
de, conversando, brincar malovola- 
mente com coisas sórias, 

Os eohos do semelhantes ditos ch: 
|gam-nos aqui tra os pelos que ves 
do Fennça. Roforom elle 

— Afinal, paroco que a vida não 
degoree onfadonha na Macedonia. X... 
6 Y.. prototidom que o oxorcito do) 

nto astí choio do cabotinoá a do 
Jombosoados... Milo D.., quo go d 
morou por cá o tempo quo modeia en-| 
tre duas viagens, faz da vida do Salo-| 
nica uma desoripção oxtraordinaria- 
mento sedutora. Encontrou auotores| 
dramaticos, artistas, osoriptores, o] 
publico das primeiras ropresontações! 
É proclamou que a rua Vonizelos, 
rendez-vous do todas as elogancias, re-| 
corda absolutamente a rua de Paris 
em Trouvillo-—no tempo do paz, 
vem entendido; Estas linguarices| 
dão quo pensar. Os francezes quo 
combater om Krança não go mostrai 
[contentes com tacs fantasias sobro a| 
villogiatura “oriental dos sous oama-| 
radag. 

Ros 
Sa com os seus olhos e, 

que conhoco a lenda, observo agora a 
realidade. Não tarda que formulo um 
juizo seguro sobre as delicias do Su-| 
lonioa,.. 
O recem-chegado começa natural- 

mento poe visiter a run Venivolo 
Pelo cominho convenco-se de que temperatura não é do molde à avimar” 
passeantos, O thermomotro marca 40] 
[graus á sombra. Uma luz orua, um sol 
de fogo, hosái 

DO ORIENTE 

de dalonica 
más-linguas de Paris. 
illustre escriptora 
Tinayre 

ido, dissólvo as onorgias o ontor co asiidéas. No antanto, dosflam tro: pas, de capaceto. São ftanoozos quê & vontado mantom dosportos o qua vingam do clima, amaldiçoandos, Rostos tostados, fatigados, avolhontas 
la dura vida militar, entristg oidos polo exilio o que, todavia nha dosalontam e conservam o gorrigo, São inglozes altos o graves, de rosto, iluminado sob o chapou do ubas Inga 

gas; são sorvios, franzinos, muito ale tos, do olhos "nostalgicos o bigodês: d'um loiro dsmaiado. E, em sogaida,. 
s, ambulancias automovois, mulas, pequenos carros, um completó material do guerra quo inoossantos mento so dirigo do formiguoiro dag aos para os campos do Sódes o dg Zoitonlil, 

A toa Venizolos  assomolha-ga, [om ponto pequeno, 4 Cannobire, q ha n'olla cafôs froquentados, contam do-so entro os principaca frequentar does a gonto de regiko. Não ignos ram quo Salonica tom conto o oige coenta mil habitantes que se não ba tom o quo razão alguma força a tó 
nunoiar aos sous habitos, Gostam de bobor refroscos ao ar livro, do dia, na rua Vonizelos. A” noito, no Jar 
(dim da Torro Branca, Ha tambem officinos e soldados francozes, inglos zes, servios, cada voz monos numg 
rosos á medida que oa regimentos 'soguom para a fronto, liconoondog. 
quo frequentam restaurante o 0 ófe 
nema, * como “Láriam om Paris, ondo 
isso pareceria porfoitdmonto. mat 



O 

a fato À dccupação 

de Kimga 
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ULTIMAS NOTICIAS 
actual. Uma carta do cheio da casa. JGSALDAS DA FELGUEIRA (Cannas- 

À SrandE ANTA 
pertogaesa do esposo da princeza do] Ped 7 = Honeiiia, tura, du da ar Alta) a mais pittoresca é admiravel estação de cura em 

ui gal Instalações complotas do tratamonto-—!utol confortavel. 

O Brazil responde altizamen- 
«tg à Miemanha? 

panha) diz, com efe 
lindo 

RIO DE JANEIRO, —Corre o 
boato de que o ministro da Alle- 
manha protestou junto do gover- 
'no brazileiro contra a conferen- 
cia de Ruy Barbosa em Buenos] 
(Ayres e contra o voto de adhesão 
do Congresso brazileiro. , 

Corista tambem que o governo 
lbrazileiro respondeu altivamen- 
te, dizendo que a vontade paria- 

UMA CARTA 

Magos, bruxas é nt 
gromantes 

Começa a esclarecer-se um pou- 
co este tenebroso factor de 

desaggregação social 
Dentre à copiosa serie de infor- 

lmações, incitamentos e subsidios 
de loda a ordem que me chegam 
diariamente às mãos, destaco à se- 
guinte carta cujo auctor desconheço 
é que na integra reproduzo : 
Sr. Se, Hermano Neves —U4 o ae «Magos, bruxos € nigramantess 
pobficado Ha sOnpitais ihontem, 9 do 
corrente, e desde já o louvo pela fati 
pimta líbcia que Yae ler paro abuir 2] 
fuz dn ratio aos lalhos de juizo. À 
crença. nos bruxedos e deitar cartas es. 
tá já tão arreigada no espírito do pôvo 
quê xarios casos conheça, e pala, nárra 
ya de dois vert como és iieremados “conseguem ar-so e moller 0] dinheiro fa bolsa das bruxas e nigro- 
Imantes- Ha lempos uma familia abos.. 
fada, de que à cirfe é mm dos mais 00 
lados ndvgados do foro portuguez e um 
dos fnhos é médico de vasor, consultou 

pobro do belleza e por outro lado 
bastonto provinciana, oceulta ontra 

O enthnsiasmo dos nossos soldados 

- vida ardonto o profunda, vida de 
“alho intenso, de esforços  siloncio- 

, do ospectativa o do esperança. 

—0s cantos guerreiros dos 
indigenas—Processos dos 21 

lho admiração tambom que, 

lemães 

Punia cidado quo não é francesa, quol 
não ostá em guorra, onde acampam 

KIONGA, 22 do maio do 1916.—S6 
hojo mo toi possivel onviar À Capital 

exoroitos, a decensia seja quasi per- 
ita, Não o lho dopura o que pôde 

u notícia acerca da occapação do Kion- 
ga pelas tropas sob o comimando do 

“set. 6 deplorar algumas vozes om cor 
tos “cidades do França, soldafbs 
y tios ou descompostos e exbibições 

major Quinhones da Silveira. Esta oe 
foi feita no dia 10 do abril, À columna ern| 

iguscantez, Deram-so aqui ordens 
“asyoras que foram respeitadas. O vi 
“io xisto sem duvida, mas ascondo- 

o donselas 
formada pelo pelotko da 4º companhia 
indigona do infantaria, sob o comman-| 
ão do alferes Jonquim” Affonso o da| 
[204 componhia tambem indigona do 

9 as mulheres hones 
de Salonica não sofrem a offensa do| 

sob o commando do ' tone 
o alferes Pereira Ma- 

os coellantes elementosão q E 
:!AS thermas da Felgueira eram as recommendadas pelo sando- 
:* so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na sua nume- 

rosa clinica e 
Indicações: No rhoumatismo, nas affceçõos do polls, aetritismo, as doei 

(as dos paizos quentes, do figado, do ostomago, do intastino, bronchitos, na 
phúlio, E auxiliar do E mercurial, ECUGS = 

À Ialia gasta 2 mil) &NOTICIAS 
contos por me 

ad 

6 op 
possivel». Quer Qlizor: ama circular 
do ex-roi recommondava o dosarma- 
monto perrute o inimigo; uma outra 
circular do «comité realista declara” 
|va guerra immediata À Republica. 

«O sr. Vilhena parece, pois, tor ra- 
são quando afirma quo o rei não tem 
[auetoridado sobro os seus partidarios, 
tendo egualmento razão o er, Homem 
Christo-quo foi butrora um dos che. 
fes das tentativas realistas mão ar- 
mada — quando diz saber quo os scus 

jonarios bonspiram contra as 
instituições, no proprio momento om 
quo Portugal so baio contra à Allo- 
manha.» 

phomiscuidades o espectaculos dolo- 
Tosos, 

Os habitantes do pais rocenhecem, 
não sem assombro, o bom comport 
mento dos noss508 soldados 
tam homenagem é aua dolicadoza, é 
ug cormplncencia, 4 sua bondado para, 

Abi as! crcançao, À gua joviaiidado 

IxPonMAÇO! 
MOREIRA TELLES nuxihar do à do Brazil em Lisboa o dig ; Foi nommudo 

inhont, Motta da Amora Cardoso, Cunho. 
fensiva italiana lo Siivo, %acinha, Ferçeno, Jatio Pio, 

ROMA, 10-—Communicação official, rp Bandáica Dos 
As operações na zona do Gorízia teem, 
(decorrido sem novidado, Tendo sido [orsepo o) Lo p: o, ro 

rostabelcoidas as pontes, continuou reirado Moura, Augusto Jorko, Silva ad bia 
Rontom a passagem das, tossaa tropas ueicodo, Afosea Nieto, Lopos Mamal fosse , «deficit» tinha, comprnsação 
onto a ro ca uorda do Joonzs; n| Vasques Pereiro Ribeiro Sacaiva, Julio)nos despesas producivas, fomentar 
para, a márgem eoquarda Jo Jasozcio|da Mattos Jorgs Marçal da Srs, Auto" oras da riqueza publica. N'aquello 

Slpara a da otdelo, roao| No, Gontaives, Manoel Josó Lobreoço orçamento não estavam ineltidas 
foram ab recebidos com logo vivo pro-lkabua do Paiva Henridas Roquatt Josójas despesas de guerra, como mão 
|veniente dns alturas circumvisínhas o pesso, Alvi galão, Oliveira Corva | tinham sido tomados em conta os 

gas linhas do Vortujbica. lho, Horacio Menhao, Joaquim Rosado |augmentos de receitas em relação 

Os nossos onsados esquadrões carro-|Roberia EA meat juo exercício anterior, Esses au- 

goçam em algun pontos hilhentomen Jo largo co Estrela no qual lgmentos foram de 520 milhoes de li. 

«Brazil e Porbugals o 4! ) 
Eosto, “derem dinheiro para a, abeizo do Estudo 
dura», dinheiro para so 
para “«meditar», “para sjejuaro, pare 
preparar-se», etc., e depois deitou as! 
[cartas À operação custou pára cima, 
de 30800 e a resposta bateu certa quan 
to ao passado é so presente, mas à fu- 
turo mostrava-se muito escuro porque, 
Iadpparécia am homem no caminho (era| 
um valete). 
Agora q explicação. 

presênie os revelado 
diarinmonto o ahi o padro índica-lhes 
jo modo como hi procodor parajda de 
[com ns tropas portuguczas, Entro sa [ds cartas que apanhava é mão o escuta. 
lcepojoa gncontrados. om dobalinho jo do Garcia ia Dea torn-so visto grando numoro do cartões] o mais curioso do oaso é que tanto O Wpostaca nllomáca com figuras porno-|advogado como à médico quando se tra. 

Deputados um largo discurso a pro- 
posito da apresentação das contas 
orgamentaes, O orçamento ordina- 
rio do 1915 a 1916 fechava com um 
«deficit» de 45 milhões de liras, mas | 

“agamprehondor o nosso espirito m 
“elonol e as virtude 
“dMos nem todo o 63 

ve ostá om Salanica. 
os acampamentos e nos depositos, 

na frento do Vordar ou do Calcidioa, 
milharos do homens aguardam a hora 
ja asção ou combatom já. Um gran- 

cimo numoro d'ollos fizeram a 
ipanha dos Dardausllos o a cam- 

janba. da Sorvia; sabem que 6a 

Eguorsa nas regiões do Orionto oado o 
401,08 pantunos, os insoctos, a soli- 
dto;a ráridado dos correios, a molan- 

Li GUA ul "4 da Mt diam!) P mas, Como esse paiz conseguiu fazer eelor dn Agencia Ani 

ap pn brota, pros o ar Ja ua mio, 2 qu! Hcriti nolcada pr mibr cl ati Cr dlque Itcncia esta VUISO, E medicos MIlÍCIanOS| “face aos encargos da guerra Ji Mm fe conteid bica 
er dos nossos. 3 À n ! ava em | em es e, no hospi-| xy Fe muito melaconado nos m neles qi apoc cano a Peça oe tomurão sonia, it o re ra |nha (Americana) pe do DR, so Pe E E, a E 

alações israolita, grega o turcalajooro conhocorem as força o o Measáo dos he desas o dinhero] |concluiram o coro do milicianos: Sil reano, ro do Th Pinleonsegado das “ubios. vk migração. 

Mg alam u nossa E começam [Misetaham o eofimandanto nílias a oe Dr cr tuas quo CÍÚOINO PrOSOgUO & Of-jfntadto, Pretiz Bindoh, Hacrique Borihlioo da Tila, (et nn tos Confie para Brida ec à, É 

mi as entraram no torritosio, pondo em 
fuga os habitantes, quo abandonaram 

quani todos os gone havoros o quo. vol- 
iaram novamionto sob a condição do 
rospoitarem a nossa auetoridado. O que 

«concentrar da nossa raça. 
oito do Orion- 

so, NASCIMENTOS «deilyrances “a srê D, 
Costa do Sousa de 

a, 

À Pazem amanhã annos AS NELERSÁRIDS. 28 e Veameaco, Do Constância, Maria do Queiros Montenegro Lima” Morada 1 ia. Valndo “AmAUO, D.Maria: Ale: aclicco o Abreu ta Gota do Alagedo “(Mesquitela), É 06 gg. Do Vasco ínrio de SA go Carmo a Ro: Xonha (Parais) a Joaquim José Nunes 

e 

“Ro qual so incorpo: NO CINEMA coNDES 
ôblinido oxilio sto outros tani 
niigséiquo so juntam ao inimigo. 8 
Voa que muitos bons francozos não 

igraphicas em quo so ontrotinham nos 
momontos do ocio; sogândo nos di 
Jum indigena desta região. Bm muitos 
cilomotros do extensão tinham rodo 

ta d'úma causa de lidade ou operação séria consultam a smulhersita 
o Saber so se sabem hem. Esta mu 

her às pessous de posses leva-lhes 2 é 

pordas o fazendo algumas contenas de 

meio do um violento) 
ido do Iuota as nossas! 

oferecimento 
do conoelho do Ce. 
hoje ao st, goveri 

lras. No arçamento de 1916 à I917 
ainda se faz a previsão d'um novo 
laugmento de receitas, cérca, de 80 
milhões, provenientes dq. medidas | 

Pol muto concorda. à cmatimeom di onte esto cleganto. cinema. Num dos Interválios vimos nos, cama; votes O MAÇÃO, onte. QUITAS, Ag pr roneia, de Passos de Soust, B. E 
à escudos: por consúlta, ás rerriediádas| 
1800, às criadas 50 centavos, fa pobre 
12 oqntavos e aos. 24 centavos. 
Vivepem e já não sado O que é à mi. 
Ega mem 06 Qus amargos ue ouir'ora 

O outro caso é mais serio, por 

ropuelario aro Emblo 
[Colacira Braz, é residente na. 
quclia.Jooalidáde, o tinha Inlormado de 
pe punha é disposição to governo da 

lica, para hosplialisação dos sol 
[dados feridos ma verra, é Sua quinta é 
casa” de cumpo . denominada. «Villa 
Praneisca», situada nos Casaes do Sam. 
paio, do referido, concelho. ' ir, Onldeira. Braz, que foi isento de” 
tdo 9, serviço militar devido a um de- 

lo physico qué o Impossiblita de fa 
er parto do exercito, mas que o não 
limpo de trabblhar'n'uma secretari 

vingorião a vôr u França o quo ha 
thpitio cruasa nos improvisados — 
miferios, Sabom quo os seus offcia 
quo so alistaram, não poucos, volun- 
tariamento, pora esta oxpodição, fori- 
dos uma ou mais vozos, soffrem o 
dookam os mosmas provações, O 
mepmo destino, Sabom que,. nas 

içõos, osto ou aquollo, quo um pa- 
asjgnso trataria do ombosoado; 6 um 
omironfermo, que osorupalisa om se 

apyfsontar bora » oioso do bolla appa- 

XADfisy mai quo pordou a sua saudo, 

a dê dahora Sl AO] 
valentes  trapas romporam as podoro- DB. Anoa ca Csino, clontágs mada 
sos linhas do entrincheiramentos ini- 

falentina ; 

Imigos; a nordosts do San Míchelo 
ndo irredosea do Sam Martin oeoup 
aco Bosch Na entapão do cont 

|proparações sinchronicas que os soli- altração dos pri jros constatámos| 
oa não gosam sado ama virtudo da [ReiXi desorgênisou É came de Jor ató agora 288 oflicinos o 13072 pra- 

celebro mosca «tzé-tré» atacar do prese-| suspeitas do marido w chamou uma 
lroncia estes animhos, os quaoa não so bruxa para deitar cartas. Esta, antes de” 
dão nºestas torras malditas, succumbin-| dar resposta definitiva, espionou o ma- 
ido dontro do dois dias o maximo; ani-|rdo & uma, vez em Dom cominho fez 
face ha que darar aponas algimas| je axiiatost Ur à Coon Saron 
horas, . medico é está para 

O celobro tonento allomão Bach, rente que por 
quando precisava do gado, mandava-o rrulher por indi 

fisques e de avgmentos nas Jnrifas 
dos caminhos de ferro. 

As despesas de guerra durante 6 
janno de 1915 a 1916 olingiram a 

nportancia de 7.800 milhões de li- 
ras, ou seja uma media mensal de 
[650 milhões de ras. Nos ultimos 
dois mezes essa media já subiu a 
[800 milhões, caleulando.se que at- 
linja 1.000 milhões este mez, ou se. 
jam 200 mit contos da nossa moeda. 

O sr. Carcano, no seu discurso, 
declarou que mantinha o program- 

otos.o postos do observação construi. 
“ata região, cujo clima é mau, não é Esta região, cujo elima é mau, 
propícia. para o gado o podemos afi 
mar, sogundo 08 rapois encontri 

| 'Dº Ema See esta o tia D. Amela, 

Dynciredo Vianna, D filhas “D. Ema e Do Hr Navatroo 

Pump do touiao Br Beta o E 
“Bela tropas toom sido aseignslados 
outros quo chegam. Em vão o alvor-| 
[sario, com o fim do desviar a nossa, 
actividado no bixo Jsonzo tentou no 
dia do hontom ropontins o violontos 
ataques o efectuou intensos bombar- 
[doamontos em diversos pontos do rosto 

PARTIDAS E CHEGADAS Ene ntranso 
n offerevou-so ain substituir “gra: 

ximo. mez de dem. 
qualquer funcojonario 

o Lavradio. 
da tal bruxa; que . Eulatta aus ua força, nas trincheiras, onda, oo 

falal; motivos do força mator Tho não 

fora idos do exercito do Orionto 
ivossom a corte-| 

cumprom valorosamonto o 
jp doyor, não toriam assa coragem 
qui ostoica resignação] 

ue os torna admiravoi 
uibra 

dito 
iuris o que tondo a robaixar- 
48 08 ohefos o a robuixal-os a ellos| 
róprios, Assamelhar os officiass d 
Pere do Orionto nos «snaba, 

uvillo, embora com a intonção 
"lhos sór agradavel, 6 iladir-sel 
olutamonte sobro/ as convonien- 
b particalares da nossa eposha, so- 

oito prod 

a»,  oroada por politicant 

Moreira do O & Gt! 
Comantasdos- Exportação 

Zeinsarvas alimonticias do sarsiinhas e 
*ohloharros am azeito é tomate 

"Blárdinhas em sal moura e prensadas 
+: Vinhos do Alto Douro 

Eai, Amondoas, Chocolates, eto. 
portadores para Aírica, estrangelro 

o Brazil 
76,2.º, Ruã Augusta—Lisboa 
End telêgraphioo: Hamareira--Ldsboa 
o RLBPRONE 1478 

pectaculo da moda — Uma 
WET estreia de sensação A 
Noite da muda hojo no Salão Foz, nohanto pola, quo he tanto noito di Eoitos logaros. marcados. O. cspoctaon 

fados bond 6 outra colta não seria do os 
dado, 0 palor dos numoros que ali 

BfRivom que tão tados bem dif 
idulvalom, 

alia, Margáio é vim soprano go 
anos ouve Som agrado seja nas enas ro o nos fados portoguezes om nda por dois” gaitarris- 

y e quad tentalha com tanta coração 
“6 quom sabe aprovoitar on & 
o ASimcgis partes fazer ndmira Magento, Vo mo Vicente 6 uma cansometita mai: 
pan as daobredado ama mogi 
a aflara mio capecinfmento qm a ano Saia, O pa tm valiro 

as são portugueses faso ba 
moja per terem a aympáthia dó. pabiico Mão disto que os fãs serem applam- is, ha outra razão quo do su bow tz. alho do forças. combinadas excontado| 28 Siospesa 6 correcção. 

x ndo clogoato, Uma bai 
Jístva, Mi quo vom directamen- iodo biympia do Pass ond fez em ave Terão, ogual to que cansou em Eondr fito tuembom 86 xibio, Vá qu lato não Sure todoto» els nada 

1a Wal 

CANETAS COM TINTA 
as melhores mai 

ERC Ostalogos gratis, 

No Salão Foz, 

lária da Moda, 165, Tua do 

Duscer ao nosso territorio, sobretudo a 
Palma. Os nossos votorinarios/capitão 
[Villas Bons o tonento Castro team dea- 
|onvolvido toda a sua Nctividade para 
Jobatar a quo hajam tantas pordas, rias 
Jembora à sua vontade seja grando os] 

esforços alo inutólo O 08 animoea) 
aum crescendo hos: 

Nesta data está bombardeando ns 
[povonções da outra margom do Rova- 
lima o nosso crozador Adamastor auxi-| 
lindo pela haimite, Já so fez um des 
embarque pelos marinheiros, os quaca 
incondiaram algumas casas o palhotas, 
o quo produziu nas nogona tropna gran 
(do onthusinsmo, sobrotudo dos soldo-| 
dos indigonas, os quaso soltazam cs! 
[sous cantos do guerra quo atroavam 08 
aros, repotindo. a distancia o eoho 88 
runs. vozos. À astas horas já as nossas! 
forças torão occapado o territorio al 
mão o oxalá quo o façam dé fórma 
lovantar o nomo do nosso Portugal pe- 
franto o mundo o dar 0 logar qua o nos: 
no pais dovo óccupar na historia da| 
guorra actual, como. aymbolo do abr 

o a do valor militar. 
ora quo conquistâmos uma região 

quo foi nona, varmos conquistar outra) 
no víngará o que soffremos cm Nau. 

lilo, ombora og nossos inimigos da 
margom esquerda hasteom a bandeira 
branca para nos attrahirom a uma ci- 
inda, para o qual estamos precavidos, 
Por Aqui no vô os procossos do quo og 
allomãoo so sorvom para 105 comba- 
tor. 
Tudo enbemos 6 temos confiança no| 

alas do mosto soldndo. Até brove.— 
le 

Uma estreia de Prince 
“20 Cinema Condes 

ne javel Salastiano, é hoj o im 

'R aua graça, tão partlcafar to a heris. 6 domintnicaliva como nenhoisa! ogia o tom sacpro o condão de dispor Admiravelmonto o espeotador. 

tiano cinga a ua sogra. resto do. prograaima À probene dostumbrantos «Bimes da ar “Paixão de tm traidor dols marav ibosos «fimo» dart o altiio, dos qua fontom on mais extrsordinatios eleitos jo lo que tio o tegm visto am pão” tographa asimad 

Tio alvejado a tiro 
por um sobrinho 

Com um dos olhos vasados 
xo feegacno do, Athoogola da Bal oido Eron etria Jogo SBtais da Gi nada da Cneu dos joe, do quow: lho ficaram tres Alhos, Fran on doar dh Agro does doa Ea Even, da 8'annom ati “ ftiano 

nada Gloria, mois conhecida pela, tdriaeto Risos Oo doi Ulhos tratam ne de tuas fonts tempo e en 
tilhas, ficando O vinvo co: 

ao Sal chido| 
ul 

[Zafatino com o pas o com tm io do nom [Soaquiia Simões. Tmbass, proprietario. 
Passados tempos o Zofarino propor ao pao para vendor as propriedades com ixo dos Iemãos, ,Coino O Dão Cons] 

ameaçon-o, Os ltmãos sabendo do facto, não fca- 
ram entisfoitos. O Timbues, esasperado com o procedimonto do sobrinho, ashia ão casa rasgando, O testamento em! que o jostitis Ee heráico, vomenodo o se 
logar o Josê, com quem passon a viver.| [89 saber tal, o Zefêrino jarou. vingar-so 
não só do tio como do irmão o sabendo| geo o prieiso havia do passar por uma 

dado perto 

prej guias 

a Pensa od alojar. no rosto do alvo doido 

“| Lisboa, e no hospital de S, 

to o lavrador Josê) caminhou armado Apaneso vio met. 
nsfachoo, lado a car. vagas. 

“am olho: Acadindo) varias pês. ou o levado para Jocaidado o bi 

vivo reg lhe faltar cóisa al 
uma. Já tem a casa bem mobilidada| om luz electrica, fogão a gaz, etc, 

Podia narrar-lhe im) 
estos dois casos já delinem 
quo são ns procuradas bruxos é nigro-| mentes, or 

Elas no fim dizom que não town cul pa, nenhuma, porque querem ganhar a 
Vida e 50 08 Ouiros sho parvos, então vão-se aproveiiando, Não Me invejo à tarefa a que £e Im- 
oz, mas. touvõo pelo bem que ha de] 
Produzir n'algumas cabecinhas cercas & Belo bem que ha, de fazer no meio go. 
iniados, Magulhtes. opte Ses 

Não sei que haja tão inep 
plomado em» medicina 4 ci 
que consulte carlomantes 
so será ou não bem-snccedido 
intervenção. 
(Não me wômiro, porém. Já em 

José, 
houve um medico que receitava aos 
seus doentes... «Agua de Lourdes». 
O que lamento 6 que, decerto por| 

to di- 
irurgia 

n 
numa, 

dem tum doente a um médico as- 
aim. 
Provavelmente, esto clinico régu. 

la-so ainda. por um raro livro que 
trago em leitura, impresso em Li 
boa na officina de Joam da Costa, 
Jem 1670, e se, intitula «Epitome das 
Noticins Astrofogicas para a Medi- 
cina», do qual, por curioso, fallaréi 
aínda aos meus leitores. 

E! bom, no entanto irem-sé ne- 

por ahi campeia com a in- 
senão à complacencia, 

CGasfellos no ar 
As ultimas novidades 

Contini O extraordinarios uno- 
cesso ds agera a bella revista «Oss 
[no ar», cada noíte com aurprezas 
dados, que ainda meis a remoçem 

or a rovista agora olto m 
do sensação o alnda hontem honvo 
los nomeros o duetio «O gomor à 

o coçar», em que a Ângela Pinto lhe «cos| 
|mem>, muitas coisas; que Joaquim Costa| EEsças om excolionte avio Yara mal 

josos, em desemponho primoroso, muita. 
ria. o não pouca ibtenoão, Tambem é 

mero interosssatissimo 
talhos, um monologo obeio do veis om. 
os, em quo o notor dos Santos 
ioam um bella creação. 

“Além dPostes, são apresentados os sois 
to teom agradado: 

o «Amor de aaobristias, o «Arior na que: 
oa», «O maia dia» o a «Boda»; os 6 lindos fede, «O iodo da malcis do eSendados| jo «Amor», da «Dôrs 8 da «Alogrias; oa popalariasimos dusttos dos Olhos false» fem quo Joaquim Costa o Angola Piuto 
pôom o publico om completa gergalha: 
90% alioim easadinhos» quo so cantam já pao roda com grando dlogria do todos 
togio Einhelro, no magafáco desem 

nho do «Zagal», o a joven actrie Judith da da «Alvorada», o» 6, «Carque áto grando realco ao magnigoo dose: 
ho do «Gustlia no ars, quo à a poça moda, 
Casa dos Espartilhos 
Santos Mattos & €.º-R. do Ouro. 123 

As monobras em Tancos 
O «film> do Colyseu 

Exhibiu-se bontem pela primeira vez no 
| vasto circo do Colyseu dos Recreios um ia nacional o egnsacionai: ama seri, fimiravelmento completa, dos diversos opostos da divisão deTâncos por cceut Bikg do recente periodo de instrneção 

nem de adhro 0 | 26 

ignorancia, baja tamilias que con. | Palação, 

po-| enviou felicitações ao consulado 

ãa linho. 
“Acções somelhantos tivoram logar 

lom Tonslo, nos vales do Giudicaria o] 
arino, no. Psabio, no monto Como- 

[no'o nos “vales de Travignol o no mon- 
to Noro, E 

Esm toda a parto mantivormos solida- 
monto as nossas posições. Uma esqua- 
ftilha, do 18. Caproni, estoltada por 
Inparelhos do caça Niouport fez hontom 
no bilhato Grourada sobr as garoa 
do reabastecimento do Procina o Dora” 

Nós pontos dos caminhos do forro | 
[nos armazeno militares lançou tres to- 
[ncladas do altos oxplosivos com resul. 
tados visi velmento eficazes, Aposar do 
lirointensodas bateriasant-oriasodos 
ataques repetidos dos faimigos, 
io quãcs forubatido, torto o va” 
onto caquedrilha voltou indeno ao pon 
to do partida. 

Os aviõos inimigos lançaram hon- 
tom um grando numoro do borabas om 
Ventso, Morreram du 

) sendo minimos os projnizos 
materines causados —(Havas). 
A lucta na frente 

* franceza 
PARIS, 11, — Communicação off- 

cin] das 16 horas: 
Ao morto do Sommo a artilharia 

francora executou fogos do destrui- 
o eficazes contra as organisações) 

jo adversario. Durante uma opera-) 
(ção secundaria os franoezes fizeram 

risioneiros e tomaram duas inotra-) 
lhadoras no bosquo do norte de Har- 
decosrt. Na morgom esquerda do 
[Meuse 08 francezes obtiveram resul 
(tado nas suss manobras contra as 
trinoheiras allomiá a lósto da cota 
804, trazendo prisioneiros. Na mar-| 

[gem direita bouyo modiana aotivida- 
de das duas artilharias, A noroeste] 
(do Thiaomont deram-so 
caramaçot. No resto das 
nhoneio intori nto, Na noite de 

9 para 10 as esquadrilhas francesas) 
bombardearam as «gares» do Vou-| 
siero o Bazancourt. —(Havas). 

Os socialistas alle- 
. mães 

PARIS, 11.—Segundo o «Berliner| 
|Tageblati», a minoria socialista do 

Reichstag tem visto augmentar o 
numero dos partidarios .das suas 
ídeas na Bavi 

Na reunião de Scheineurth foi vo-| 
tada uma moção a favor da mino] 
ria socialista, tendo sido acelama- 
do o neme de Liebkenecht.—(Ame- 
ricana). 

Regosijo portuguez 
pelas victorias ita- 

lianas 
MACEIÓ (ESTADO DE ALA- 

GOAS), 11.—A colonia portugueza 

nal de Italia e à Camara Tiabano de 
Commercio e Industria pela brilhan.. 
te victoria dos exercitos italianos. 
(Americana). 

Os monarchicos portiguezes 
ea guerra 

A «Humenité», o grando orgão so- isa frances, ietndo ao É ata o dos “monarehicos.portugaozos 
anento arm que Portugal as encontra) Eta guerra e depois de citar o livro do] ar. Saliodo Vilhena, diz: 

“Não ge faz roalimênto melhor no Gxtran- 
gets, À perisição do teibalho.tochaico mostra que 6s operadores poringaezes 
ão cinematographo podem produsir to| [one trabalhos Coro em qualquer porta ão mundo, dosde que não faltem daeiati-| a desta natnróra. O fim é excollonte, as 
itnações, bem escolhidas, a nitidez da projsbçãosimplesmenteisokoedivel Qua o aoormpanhos, no local, esso amtraorai-| 
mario esforço do nosso cxereito fica Hall lszando uma ideia comploia pola axhibi- gão do Colesa. 

Testa 
teralmento eia, manifoston 1 agrado é o 266 pairiotiino por vezes 0: 
com proloni gadas'p vibrantes pad 

«E depois do ter declarado que 
[Manuel é um ingrato, am... josuita 6 
[am homem desleal o mentiroso, o au 
tor d'esso livro tenta provar que, ape- 
zar das mensagens reges aos sens 
lidarios, Manuel do Sáxo Cobui 
(Gotha conspira, embora acesite à hos. 
italidado da ação quo é fel alliada| 
a Republica Portugdeza. 
Em apoio das suas afirmações 

om eftcito, uma declaração do er. 
mem Christo, pae, monarchico tam 

bora, mas quo coademna ossas crimi| 
nose tentativas no gravo momento! 

f + 

was da pola, 

[púbnico que seja mobilizado, a fim de e esse yncelohario comtinve recener do o. seu ordenado du ante “dá guerra. Tanto elle, co- mo sua osposa, à Sra D; Francisoa Cal. 
eira. Oltpira Braz, olterecem se para fomar oonia de nais ercanças do Sexo emínino de 3 a à annos de cdude, 1 nas" de os “que, morram" na 
O sr. governador citil agradeceu tão 

Ipairíótico. olterécimento c comenugi- 
[Cou-o ao sr. ministro da guerra, 

Lista negra 
Foi retirada | da «Lista negr 

firma Luiz B. Worm, com escripto. 
(rio de commissões e agencia «de na- 
vegação, na róa da Prata, 1i3, 2º 

Navios allemães 
Os que vão para Inglaterra e os 
que ficam ao serviço nacioni 
Um roprosontânto dá comenjasão ing ão var concogidos os navios al. Tepelidas, conferencia asia oficias pera Nquidação áeroa operação. Segundo 0 Osmpmercio do Porto chogado| 

quo surão ontreçues ao erra ão ou seguintes À ropresontando: 188108 

HO Berebed meira, LABS, (Pos do o Sónia, 2168 Ta do 
[dia, ROO) Inhas 
efa, 101; a 
Maio, Zi 6184, Madeira, 4% Es pa magia sia red a Poda PS io, BE pa E a 
Ea fe a E e onte, RES; Tonígue, AÍ, Ber 

viço nacional 

ói2; Esposende, 1 
E 
str ia a : de, de Ea ao 
“Bão 21 barcos com 51:289 toneladas, ia, 
O «Sagres,» que vem a cominho de Lis-| eae aba rim comodo do E pon dg pe des gui do pena da ti A er re 
Bos. Com o encirciiento de transportes 

po Ea e dando e pie ato deja 
Santos, recebendo a visita do sr. ulio fo, peca dead e o ed 
capitão Machado, visitaram dotidamonto A Es 

[e 
Vão reali 

18%, Patrão Lopes, 

ria, 1144; Vit 

omicios 

contramos. O primeiro d'esses co- 
mícios realisar-se-ha em Lisboa, 
sob a presidencia do sr. dr. Antonio 
José d'Almeida, devendo usar da 
palavra, entro outros oradores, o sr, 
dr. Atfongo Costa. 

A casa Gama 

crio Grando da cosa 
[Aepaço, podom dizer que ted 
— caixo, mobmo antes do andar a roda, 

[Ainda bojo aquella cáca 
tos no nomero 1589, em 

igosimos, 6 o premío immodiato, rgo-| OO escudos, do numero 632. 
Imegige-so quo as vitimas trez sortes| 
condes foram 'vaudias pela case Gama! 

ara so demons. especialmente| 
aquela cass, que bate o record na dlstri- 

não é pretiso dizer trar coro a Fortuna bateja. 
baição dos priineiros premios, 

oem quizer dinheiro por méio da Jo- 
ndo ha deir buscal-o: rom js ei 

tão Amparo, 4%, 
TU 

ERA 

do o indamento dasjrepa- 

r.se brevemente comi. 
cios em todo jo paiz, a fim do se ex. 
plicar ao poyo poriuguez as vanta- 
[gens moraes, e materiaes da situa- 
ção internacionel em que nos en- 

quo tec dinheiro! 

ma finariceiro da Tlalia:—fazer fa. 
ce ds despesas da guerra com em. 
prestimos e operações de thosowna- 
ria e crear a receita necessaria pa- 
ra suportar os encargos dos em- 
prestimos. 

No exerciéio de. 1915 a 1916, para 
poder pagar as despesas da guer- 
ra, a Italia contrahiu dois empres. 
timos internos, de renda, no valor 
[de 3.400 milhões de Eras, obteve 
1.300 milhões «com Dilhetes de lhe- 
souro, a curto e à longo praso, é 
tez. operaçpos de credito no estran. 
[geiro na importancia de 2.400 mi- 
lhões. Tsso perfaz 7.100 milhões. Os 
700 milhões restantes foram produ- 
zidos pela emissão de notas do Es 
lado é dos bancos e por meios di- 
[versos de thesourtrin. 

Actualmente, os bilhetes de the 
[souro a 3 annos estão a 5 por cen. 
lo; a 5 annos estão a 5 9/8. 
Parece-nos interessante reprodu. 

zir esta phrase proferida pelo ar. 
Carcano, no seu discuso : «A guer- 
ra veio mostrar quanto é indispen- 
|suvel organisar o nosso commercio 
le subtrahir as nossas industrias a 
loda a dependencia estrangeiras, 
Por certo, o mesmo pensam os nos 
sos homens publicos que se preoc- 
cupam. com a situação economica 
de Portugal. 

A marcha da tireulação fiducia- 
fria ilaliana tambem possa dor Io. 

dou |gar a opportunas reflexões, A cir- 
culação do Banco de Ilalia, em 31 |6; 
de julho de 1914, era de 3.086 mi. 
ões de liras; em 10 de julho de 
1916 estava em 3.105 milhões. Vê. 
se por ahi quanto foí diminuto o seu 
augmento, O que demonstra que os 
italianos sabem fazer a «épargneo 
das notas, não abusando da oircu. 
lação fiduciaria. Subiram  conside- 
ravelmente os depositos no Banco de 
Italia, nos outros bancos e na Cai. 
xa Geral Economica. O desconto 
official mantem-se a Sepor cento; 

o Banco de Italia:realisa, por 
taxas,» differenciaes,-q operações a 
IRS ergue: ve ea 

Hospitalisação de mendigos 
loucos 

No esdicio da Albergaria do Lisbon, 
jno largo da Luz. renlisa-so dopois dé 
jamanhã, pelas 13 horas, com a assisten. 
cia do &r. presidento da Republica, à inauguração da nova seção criada pa 
Pu, mendigos 19005. 
Haverá sessão solemne. sando nau: 
ursdo, o elrato do sr. dr. Bernantino 

ado, 
Menor desapparecido 
À polícia procura 9 menor, do 18] sons Manves Percira de Mania, que ups de casa de Gua mãe Carolii fratida  moradona na viii Ponca, à Pi. [menteira. Ainda no dia 8 enhiu la Tu 

[E arte de Turtar 
No dia 2 foram presos Manuel do 

[abreu Vieira arorador ma lravessa. do [Osbrai, 88, €º, o Margarida Pereira, imoradira ha ria, Maria Pia, 94, loja fascusados “de “emirarem por méio dê 
gave feisa em cosa de Bénio Anionio arques, morador. no ela Laranja, 7, ondo furtamih à quantia de 350 esciiar e varios objeclas de ouro e Toupas, Invermogados, tiegaram o cr: me, mas apurouse que o Vieira foi quem greticon o oubo Juntamente com Manuel Jesus da Sliva, que já se encon iza na cadeia, é que à Margarida foi 
casa de penhôres da rua Ferreira Bor Es, ÀS, empenhar alguns objeoios que 
faz, à clurio, Segulram hoje 
para Foi [mada Be rua Thomas da Arm 

8, lojas por furar uva acre 
ilendo 89 estudos a Joaquim Mattoso Gorsara, sesidcrie na Tua Rodo a Fones 'o E Sargento de infantaria do rico do recrutamento é reserva nº, do sã da saude, queixou e 

ho, on! 
ga 

Francisco José de Limn, [tos 

pardo ão acido Gui Zoo Castelo praneo o sr, Aloraindr, eine arõeo és Da Mara à á 
Dressou ão Aim 
Jesus da Camara Orelha a Vaseoncoi Regressou da Cnitra e parto para Carcaatr Vas msonteliciro “Ayres” “do Ornoliaa 6 

“Regressou de Colmbra com sua es a 3r4D Conceição, Morales do tos os 87 D. vasco dh Camara Thibeira ram 
“Parã a quinta do Conde, em Coll res. Dart hoje o ilustre advigado e Jo Naligta dr. Muimbero ei Aveliad Seguiu para Vila Nova de Tazem + st qÃo Couto, habih aaé 

Partiu do Lapas (Torres tao Grande Hole! na Curia o Br. [cisco Antunes dos Santos Trincão, Com ua família seguia do Porte Pao Espinho o ar. Blysio Freira é alla. 
a Praia das My 

coupeura” nesta el 
s Novas pa 

=Raurou para sr Alo Tola va e Abrantes para Ervedai do Alem tejo. party O capitão Jeso Gare its 'Soalnno “Uldo dosb Garcia Man monrá-io em Salvador (Pename str) 8 D. Lobeia Nata Hodrigues 4 

Simões Bayão icanrendo peia Esota d Part Doenças de Dyceo, cru T artodonicia rapa) pero 
+ TELEPHONE a078 

LARGO 

NOTAS DIVERSAS 
No ministerio das colonias neelisoo 

je o conseiho de ministras, oecupam do-se “do vartos assumplos dá fdmin lação. publica, aspocialmente da quer 
ão ds sunsanchas 

-A camara municipal do concelho de arvelios enviou, ao miniserio de o mento os projectos de alurgameot 
Avenida 11 de Favereir e jargo da ira de conta, e de nlinhamento da n Canto dos Mes daquela vil, cm A Samara. muntdpal de Rj de Castiio Rodrigo. olticlou no 4º nistro do trabalho, agrulooende às ol 
spetcis que tem prestado dela cod dona [celho o gindh ultimamente, o ão restabelecimento da. Côndu valo de conse em carro Gende à aii à Bra dâna. ; A “camara, municipal do “onod o Monlinda otteou abr, gia irabalho, “participando que é os povês “o enesmo concelho agradê. cia és banemerios. garvipos que ão prestar, Incluindo o. eferido. co ho o ralo do plo colorido O administrador do oncelio des pinho é comeniasario do goverto 

ui dias Cêm 8 srs, ministo do 4 ecie do gabinate do minisio d nanças direcioe. geral do c ts, minliradores da Grmpa ia dos Garninhos de Ferro Portu es o presidente da. comanisato Ca de” Subeistencis, “sabre varãos assurk 
jptos de interesse do concelh ana 

Situação da praça 
CAMBIOS.—O mercado fecho: y 

gaintos cotações: im as 
Compra Venda 

Londres, chegue. . + 857 ; 
Londres O div. gue map Eri, ; m a 
ade cleguoo , 1 Bis adia, ehoquo 1 Suissa shequo o" Now Park e, ) 
Rio Londres, 4 
Libras. 
ácio do onto. | 

Oj0 1905, ogão + 860, 2, 178, o 8, 
“hoçõos: Banco do Portugal, 188880 [mánco, Commercial, 1638; Lifboa 6 A 2880, Ultramarino, copa Ipê 

Boto. dit 1 120850; Ansucar, (Ob PER árias, 1608; Moçambique, 88 
Ecs, Bai, abdeos. Ceni pe Abgionitara Ooiontal, 

oiaes, 
Obriguçdes: caniclpãos o Disso acamarino, by pothecarias, bia Naciênal dos Carta Idido é oompenhi 

lhe banem do gia fulano en de 8 cs cerie, 87580; Caminho do 
nella, ti 1. 79850 o tik & 
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MEDALHA DE HONBA 

Exposição Panamd-Pacifico 
mais importante fabrica do gemer 

PEQUENAS ROTICIAS 
prosa Al SPORT & EDUCAÇÃO PEYSILA 

ao 

À gymnastica de Ling e 0 professorado 
Em Portugal ha gente mais “sueca” 

que os proprios suecos 

Temos alfismado, por multas vezes, a 
nossa opinião sabre a grvumastica gueto, 
Consideramol.a uma excollento gym 

aastica em acrtos períodos da edade do] 
hamem e um precioso agente torapeu 
lico, anus apontamos-lhe graves defeitos! 
sab"o ponto de vista pedagogico e co. 
mo formailora ro homem compicto, is 
o 8, do «nthleta perfeito», 
Mas acima d'esses prejuizos ha, um| 

maior, considerado pelo aspecto dessa! 
eyimnásthoa para portuguezes, 

E” que à gmmnastica de Ling não sof.| 
reu adaptação. Ora sendo assim não! 
so conyachende que soja tida como uot-| 
ficlaln Sem ússa estudo, 
Considerando a gymnastica do Ling) 

como n gymnasllca official, os nossos 
pedagogos, vs nossos homens de seten- 
cia, os nossos dirigontes, dão uma Ja 
mentavel prova de incompetencia e fa: 
ha de ilustração. E" quo decrelain pa.| 
ra um pdiz do oceldente europeu, com, 
variantes glimatericas, de gaça, do tem 
peramento 
mastica desses obs; julgando Ob 

ES entao Un0a 
mv fazem, mais 

tia meo Or procedendo cut Quis pane E 
Mais que a Belgica que a estudou “e| a mole embora igoiameio, Mai duo o Disaêntnoa, asbia Pale perto de Sicoiar que altos Mae Pquoo Ai ah e, E poi Vo ara Pe, Ia TO a Copou integre iaisquo a França, endo apesor do en dnsiaios que chega 06 fanasmo, de RAMO Goi, nto con poRs. Mas ue na propria Suécia, 0] e ao euiriaaso dedo alia eo calvo, Fenfadem ” qua HS 6 el 

ele mem «intangivelv, pois que o mo| ar consandanestão siganão ga da aonde roi; ndo at coimas da prada: 
Quem tiver seguido a evolução da apita de Lg cd 2 Topos gaia too, Sac ua “aleção Ge Scr po car Isis fe tdo cê petição rsado, ta MpiaS PGRGiçõeS 4 os Aves arranjos psd da pia, A 

esmnaslica que Ling codificou só tem,| 
Nos seus primeiros annos, as bases e DR propio de comes: com 08 ginasio prio NT MO. Gaeiras ro elonaram mula num selo de Gel 
Wade mental, consoquentemente evolu-| leal a tltaid anmeçna 

do viver, social qiforentea! q 
ds ovos scandinavdê a ira gy 

8,205, arasto Portuga do imiludone 
a Pelos copistas,  limamos por, fixo. a 
aué os autores 'trnam por variavel! 
“Somos mais papistus que o púpa, 
ms suecos que Os proprios supoos 

Evidentemone, quo a gymnastioa dos 
suocos, que se chama de Ling om ho 
menagem ao seu priticiso codificador 
tem, como sempro dissemos o como hi 
je comegtemos por: dizer, multas vanta- 
gens  torapeulioas e mito menocino 
R Mas tal como alla é para 08 Guecos 

1 como a ensiitm os suecos não ser. 
de “para nós, Tem de ser modificada, 
Jem de ser aproveitada (se quizerem) 
paia compór uma gymnastica nossa, 
portugueza, bem nacional, ndaptada ás) 
nossas camoleristicas anatomo-phisiolo- 
cas é apropriada ús nossas condições] 
besalogicas, 
Mos Ísto, meus senhores, é intuitivo. 
Qualquer pessoa o compreende, mes. 

mo que seja o mais completo «pedernei. 
mo, intelleclinimente falando. 

Efitão o modico não altera o seu ne 
ceituario e não altera à sua posologia, 
<conformemente ás condições naturnes] 
de homem « é latitude em que viya? 

uentomente, como so pode prn- 
cuder qilferentemente, com n gymnasti- 
ea que, ma esacncia, corresponde q: um 
tratâmento de rigorosa terapeutica 01 
do boa hygiene? 

Ora, todos vêem, portanto, oomo es. 
tas coisas se aprosentam diversas do, que muita gente pensa q diversas das| que sé figuram vendo grupos em exer 
clas de nexibição», Nem tudo que Iuz] 
É duro. 
Mésmo isto do ensinar gymnastiça não é para todos, Nem lodos tem as 

exigidas condições: parn -à' ministrar | E] 
Jnosmo aquelles que so respecialisaram» 
nos seus pazes, podem não ler compe- 
lencia para ensinar n'outros, Isso pro- 
vanomas, pouco a poco, indo de argu, 
mento em argumento, de prova em pro. 
Vo t 

zP. 

Lor amanhã nº“A Capital, 
um importante documento so- 
dro a questão travada em Fran 
9a teêrca da Profaração Militar] 
Obrigaloria e que se refero à 

B opinião do general Percia 
que esolarooe as difterenças do 
sroparação da mocidnde, con. 
forme à nossa orientação de fa. 
ter primeiro homens antes “lo 
fazer militares, 
Publicaremos tambem os re snllados completos dos 

jogos Scandinavos de Alpretismo 
aneodotas e muitos notícias re 
terantes a «Casos do Dia», 

Noticias 
(Comunicados e informações) 

Campeonato de water-polo 
Rônlisam so no proximo domingo, 

dofronto da nódo do Clab Naval, os 
jintes desafios do campeonato do| ater-polo. 
—Club Naval do Lisboa contra Sport 

Algés o Dafundo, ás 16 horas; arbif 
Carlos Sobral, 

ort Lisbon o Bomfica coetra Ci 
panasio- Club Portuguoz, ds 16 112 
Ex arbitro, Joaquim do Oliveira 

Eecoteiros do Portugal 
(Grupo, n.º 9-0" 8º exercicio goral, Tndé nã Serra do Monsanto nO ne. 

sado domingo, decorreu d6 uma mancir* 
Intetramente satistactoma, o quo bem de 

jonstra O aproveitamento é n bom von 
ade dos que ao escotismo se dedicam 
Pela sum originalidade, esto exoreicic 

aesuertou grando interesse, pols q seu Dro 
gramma inelula um muniero do novida 
de: o acampamento no interior das fur 
À marcha até Sant'Anna fol feita em 

conjuneto O dali até ao local do aca pamento, em exploração. As gunwdlas avan 
cadas chegaram a esto póiito À 1 hora da 
madrugada de domingo, Indo em seguida, 

+ explorar as furnas que dentro em pouco 
deveriam mabltadas». No. dusempe. nho Gesto. serviço deram-se” várias perl 
peclas agradavols. 
| "Estabelecido o acanmqmento e 
“das as sentinellas, VrePAroU.se à 1 “la monte, depois da qual so deu 
do silencio. 
De manhã, após a continencia à Dan 

deira nacioni), procedeu-se à lavagem go. tal e ao almoço;-ao que se seguiu à pra- 
tica do varios exercicios adequados, des. 
iacando.se 0 alplulsmo, pelas provas de 

agem o sangue frio: à quo foram si 
os 08 que esto axarcicio praticaram. 
it: seguida ao descanto, precedida da 
felsão da tarde, sraticaram-so. diversos] 

Jogos desportivos o outras distracções. 
 iprantados os. acampamentos, Atreou-se 
ôrdem de marcha traves Cond 
indo ce carros da tranaportes pela fnha aê“ cumiada. mais “duel 04 attinair, orelclo éste, QUO apresentou um  asDe elos“ starços tmpregados com nº Mende ay boas von: tades. 
A columna fez passagem pelo allo da Rabicha, 6 más portas do Câmpolido todis tomaram Jos seus logares, desiiando com tarbo 0 boa disposição até do argo 043] Duas Egrelas, onde  destroçou, No DIOXimo domino este grupo vao cum 

passelo A Aldeia, do” Palo. Pires. Bebxal Os socios ordinarias. o avxiliares em Gia com “08 5e08, COMPromINsoS. poderão "tam Dem acompanhar 08 escoteiros, Na séde, rua do Santa Martha, 404, 08050 todas às| | Informações 
Festa do homenagem 

À festa do homenagem Antonto Pe- 
doa tlevia realisar no dia 13, ficou tran. ferida para 0 proximo mez do sotembro, em consequencia da commiação de educa: | São phystca não poder -renlisar o seu Programma em tão Douco tempo, A trans- ferencia beneficia o valor da festa, por 
quo os concorrontes. poderão melhor trél marso o apresentar-se em condições “au. periores, 

Investigações secrets 
Vigilancia. do possoss to, Pojoia par: fipalár, À goncia Favastigudora, Ro PRA avenida 

Loteria: de Lisboa 
Numeros mais premiados 

nsultorio medico 
res distincios.clintops, os sta, dis. Hermano de Modciros, Sônves da: Fon: 

sooa e Aresta:Bránco uniram-so para es. 
labelecer um consultorio na Avenfdr da, Liberdade, 186, Dado O justo mencmo de que os tres conceliuados. medicos sogra, cada um ima gua csperialidade, além "da clinica geral, facil é de prever quio concorrido] vob ár' o novo Bonsultorio, tanto: mais] que, “nos dotos do, sciencia, esses cin. ços reuhem os Fiimones de um fino nto. 

Venda de terren 
N 

Em boas condiçõos, vondom.o terrenos 
no bairro da Mino, dotado já do amplas ixentãas o mogoffgas anneilmedos, froa- iro À estação do éaminho do forro, Tom 

ua abundanto da Mint 
tratar, na Amadora, 

boa, rãs dos Punquoltor, a PTLD R UA As 

Instrução Militar Preparatoria 
A festa da Sociedade n.º1 

E damanha, às 15 horas, que a prestinosa Sociadado n.º 1 reais, ho] Slainhm de, Lisbon, “a imponente, festa das provas tinaes do aciual periodo de insirueção, sendo esto uclo revestido ie extraondimario briho. O sê, prysidento jd Republica, que, cotho, nesiiâmo. lencionava seguir! de manha para q Ro. eva, levo de. uiar casa. vidgero,. pel ue e dignara comprates no Sladhm, Conforme. consta. do seguinte lalegram: mg expedido hontem pela seerelaria ge. ol do prosídencia para. a”direeção du Socisdado ne 1: 98, ex O Br, presi jdento “da Ropubiloa encarregainis de (communicar que ssistirã no. progimo| domingo às provas finacs desãa, bene. merila. instituição, disponsando o Gon vita. posooal=-a) | Secrelario” germl d Presidencia.» ã 
Assimirá a presidencia do noto q gr. fminisiro da guema. assistindo tambem lodos oa ministros ' sb-eseretarios da Estado, além do varias aucloridades ci. vis o ihltames, A distribuição de bilhe es. do  convito das socios” e allstados 

CHOCOLATE, 

Espectaculos 
Cartaz de ámanhã 

REPUBLICA — Ato 2145 
Castellos no ar, 

APÓLLO-At 2090 otggo— 
deito) Es ai ENTORNO 

dese per pe 

os, con. fi CERTOS E VARIEDADES «e | JEsido ha baile 
ipan dos feorsios, Central, or Cineina Condes” Olga came, AGUA Doença: 

ppm ppm DA = Notícias AMIBIRA Travessa] Unica conhogido cora Entro nós SRB E! esperado breveménto em Lisboa. O eciebro "comico "nglez da Casa” Shui] aPilmes. ertista. cinemalographico que hos tlúinos tempos maiar sucoesso Lei leio, pos Img de prog nata. ralidhde. Charlot 6 um “artista mímico, ão compleio que não ha Freio un o um movimento: que não correepori ão mais completo, diajoxo. “Sem Halar 58 por mímica se adivinha o que cit ver gar. —Renlisa.so no domingo, no Theatrv) 

CACAUS, BOMBON 

TI Ed o» 
Pre 

[amatindos 

es, D. Me 

oi D adhos axprossam ota Tosta, 

50. 

Festas associativas 
Grupo Nramatico Lisbanens 

dopois “Amanhã tom o 
que nsarão da pala 
uia acto do «Polias bergi 
marão parto as amadoras 
idea grapo, D. Ah amadores da soitoctividude, e às 3 recita rimoir roprosontagio do drgmh 

aimudoros ita «orais, 
soonos do sr. Manual Antan 
rio todo novo pintado pol 
Taveira Santos 

doenças do estomago, ato. 
Bsoriptorio--Ras Augusta, 23 

GAPITAD = 

efivam esta marea: 

otica, oradoras,| 
dia «Uma tolma» 6, 

ros» am quo 
D. Elvira Gu 

orcedes, Coleato quo ao estreia 

“com à comes 
bd qual teve de 

a 
que a sra 

«O collar de purolas», esoripto [do Dão que q 
ento polo er, Mito Marqu 
desempenhado po 

pto 

Emilio Torrc 

Opiiings resultados nas molos- Lilia? tns'do Palio, Jasdes ulcoreaam Lilo uma, chrti 
Deiro, 

réis olitro em garrafõos + [5a Juizo Jóse 1 
Modemo, “una. fésia, prothovida. pelos | mm é em —— omudures Alberto Silva, Carlos Neves) | Bi dada. leio fato e Tnseraris] | Juntas do parochia fimadar Victor Manel. Sôbc 4 socna a. = 
força em 4 actos «João José», sendo 0) D'Ajuda-Na ultima sossão, esta] rolagonista desempenhado pelo ar, Vi- junta resolvoa. ota tm vôto do) tor Manuel, 

siin como 
[ocntimonto pelo. 
do voital ar, JosóJonguim Machado, n 

À situação dos alumnos 
de medicina 

reira, que o Atheneu Commercial do Lts. [de 

Inopirar amor 
dostorrar do co 

res, frondos 
Toi gosto 
io dai SUPERIOR; 

A TODAS" 

MORTA! 
onido vão 
anatro pos ou, Que, O rem |mórdidas. como ora lo juutiça, à aspi- 

u terarias lhos dão dirulto À pro. 

TOMO SE DOMINA À MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEN 

Por Octave Fardel 
Processos seguros para: 

enjas rolações, por qualquor motivo, 1100 ví ja 
s0a, 08 coqueça om absé quo ousa 
Im elegante volume 20% 

Almanach Theatral 

as cançonota 

continua. hoje, na séde da “corporação, ferindo asa ds Ei NOR 
eções coGiias Ines rá o Cyelns* e Isiobiares” ré depois tremenha, às 1 Horas em por 

séde, ande 60 Tounirá à banda q 
[musica, és 11 o meia. Dirigê as provas sportivas o diatinot 
eymnásta sr. Fernando Grespo. 
Toda à corporação se upresentorá soll 

jo Commando superior do coronel sr. 
igue Gare, O aseulo de jogo da pau 
sorá feilb entro os socios: João Gomes 
ioite  Anlonio M, Mendança Tebonda,! 

tranlo, o quanta! dê sopadoros, torimands| ae, do sinos ds nisi horas, 

Tilustrado com ou -rotratos o biographias dog Mandonça do Carvalho o Carlota Sando O: Alma dosorente, Panaça, Multa »rtal, Modas fomininas, Ao mar mar... o 08 monologos; As mandadolras, Qu 6 garoto da run o o Sanho do oparario, anooibtas, 

4.º quo do poblicaçi 

A'venda na 

Livraria do João Carneiro & Cta. 
T. de S. 58, Domingos, 60-LISBOA 

s2 

tom praticado do Jantimi Botanico 
são &'Ajudo, ondo corta 

roghianos db ua Hoso o beu catar, 
H E à 
oncantador o fro idos 

taoados do raiva, + 

nistentivos pola tabulla organizada sou. 

d possoa amada, mantor o consorvar o amor d'essa pastos ragão o do aspitito o amor quo nos tonha inspirado alguom 

Jontom a 

Ioelaiqnto do ut A) 
ti rtosto, ont, o qu 

a golpos do “a” fora, avordo abeniac mioaloog, cor) p.otamento sit. da puro vandaliomos priva ou] Sonjbge 
menidudo do | 

imo arvorodo, 

21 do Junho 

Ya, morador 14 

UA, 8-Sogolram para abi, an) mia Prevendvo o Dani Go ScoTh qua farast 
Por oãos quo te 

a fundada é 
Carlas Gomes, 

comer pok sua Pis 

Morador 
[em Chollas, Tora Pa juizo José Li 
ftonnia. Francis 
residente no Cub 

Por dntonça. 
|juiiado, foi dor 

NÓ 0 178, dosta. 

Hcademia 

mia, do Commecd 
Cominorsiai de 

im 

mp iz, 
[o 

ts, contam à roquontae aco o PEUxÍno domingo uma antgontos, Emtanda 6 ar, dr. JA dio “da Obra. Alstornal 
Jmmedintas providoocias deviam tor|sendo abrilhantada por om quinteto os Publicase o pelo a. ioinisteo da gaorra, tan | ganivudo por acadoinltos da Coimbra; o. 6 namoro dossos alumnoa à] —A Camara municipal d'sto concalho Thos| e: Tablrasciven. pagar aos foncoionarios adm] O conselho. tl 

gandista “da política commercial 
gue acabo d 
Bina luxuosa 

Nostó, Julgo, datada 
iso att Teto renda 

Psi aa 

S, DROPS, AMENDOAS E CAFES 
MEDALHA DE OURO 

Sociedade de Geographia de Lish 
rtugal 

Vegano 
maço 

ue 

a Agonia a, Conta, resido ia Mari. Andi 5, Cave, por gr cem rr Pesoãa ta Sosa Nr calguia do Po Lamego, morador na 
dos, Mouros, 4, loja, 

ir receber tratamento no 

bel Jacob Toledo. 
israclita, possn comprar em Almada, 73] 
alqueires de trigo deslimardo 

H. SANGUINETTI 
Gynecologia—Partos 
| Pasta ásiShoras 

Freitag Esmeraldo 
das creanças 
Das 16 às IS horas) 

R arte de furtar 
jo do Rocio terem fur- 
ja conténdo 315 asc intos q José Martins It 
na quinia da Conceição, 

presos, o enviados pn. 
à uPlando», Mom. Anjos, 118, 19 0 An lveiia 0 «Pb Curion 

1 dos Ossos, à Ajuda, 

na rua do D. Exto- 
jornardo Hoitor da Sil. 

jras dos Panqueiros, n.º 
idad 

li José Pontes PRETO do apo pá nos termos o paro 

|— MEDICO-CIURGIAO —— | Lisboa, 7 do Agosto de 1916, aa Ei 
| linica infantil Ginasti sé Prancisco Jolge Branquinho hu Do Ca fu Gingstigo é mantas Hran 
À provincia n'A GAPITAL AL Quo 

o Commercio 
aportação 
rimeiro annuario 

com o resultado dos traba- 
scolares 

hministnativo da -Acado. 
fo de Exportação, esco. 
antida poa, Associação. 
isbon, por iniciativa de 
mais devolado, propa- 

rar 
lançar à publicidade, 
arúslica brochura, 9 

fabrico 
costuma 

dos, 

E que esta instituição tem sabido FE CET 
paso na pu ralo! Champagne de Lamego 
Conquista tensao a vida pe) CAVES DA RAPOZEIRADS: 4 
apiciia situação que os diplomados de pass Meotl le ferro nã ca-louiros cursos só ram e depois de lar. 
gas canceiras au insistenias proteeções, 
[6 favores, logrum alingir. 
|” Os aluinnos que nte 4 data conciuí.| 
em, 2 gurso da Academia de Conmr 
cio de Exportação e que se cacontram 
empregados em cnsas jmporlantes 
Lisbon são 08 sr5,: José Maria Assis, 
Gubriet Gomes, Raul de Carvalho Mes. 
guita, Antonio” Augusto Neves, Antonio, 
[Mendos Duvid, Alípio Goncalves, Noves, 
ulio Rocha, ' Antonio Frets Ejlveira 
Antonio, Óscar Trial Bud 
azar Viborg. Munuel Percira Dev 
Amienio fio da Bia, 

gms destes. em allenção às sus] einesiticações. obtidas Masi 0 er foram, wuxilindos poi Acule 
leiçour os sous estudos em 
méntos conenerolaes estrangeiros, 

SIMÕES FERREIRA 
Director do Dis 

uoa Taborcaloros —% 
o do Posto da Nizericardin 

Doenças dos pulmões o do apparolho 
cardio-vascular 

CLINICA GERAL 
Telephone 3391 

R. do Alecrim, 382,9, E—Das 4 ds 6 

ASSISTENCIA INFANTIL 

Erupo dos Amigos do Infancia 
Do rolatorio, ora publicado, atesta 

[vcnomorito Grúpo, vê-so quão incança-| 
ois teom aido as iiroeções em promo-| 
vor o augmento da recoita para satis. 
fuzor um dos fins principac da 
enição, o vastir creanças, 

Assim, do anpo. 
/o numeto do crcanças beneficiadas, 
oia no pa 

Fondução 
3, em A916 foi do 65, podendo vor 

reasão ascendente hos q 
umeros: om 1909, 5; TU1O, 
60, 1912, 55; 1919, 110; 1914, 125, 

São por domais eloquentos as numo. 

us orétngas, 
O nuinoro do socios 

para o corrento, anno 
qu brameitaram 

do 2510 aro 
[549881,5, sondo a despoza, de 595$20,5 
passando para a 
quantia do 14655. 

preços para as olassé 
latas 

Nova tabella de 
Dontad nras com 
Dontadaras oot 
Obturações (cho 
Anrificações(obLurações eim. ong) desdo. 

0) doado 

ra anno, nugmonta 
asso que cm 1908, anno da 
jo Qrazo, asno numero foi do 

55; 1041, 

ro9, para que precisemos esprafar-nos 
om clogios do quo tão morcucdoros ato 
os quo assim o consogtam a protogor 

looita duranto o anno findo foi dal 
mola do 1916 q) 

Medicina dentaria Mai fio 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisbou & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194 

es menos abastadas 

Reservas de finissimasquaiidades 
A? venda em todas às confekitivias e mercearias (ss 
DEPOSITARIO EM LISBOA» 

Arthur Benarús 
TELEPHONE Nº (g,0] Poco do era RE 

ão 0 fury para a classificação das À vas prestadas no dia é de maio peitos aspirants dos camelos, noto Causa Prejuizos não 68 a0é, essas, inab Ub andNmento dos S ços 
Tia dois nnnas-diznos qu irigevonlsaram se «proa ao É com anprogiadamo nora do vencorrantos 6 a 
or apenas de 18 118 alas vrque Se não procede agora de modo a “ 

ahiu o numoro) 
d'osta rovista quinzonal, quo so pui 
ea no Porto o cujo sumario o 
guinte: 
4 Quinsena--Dois annos do gu A guerra do ADIA a 19-Igz 

[Dolgica—"Pwo letters Duae bar 
Jonrestia 00 luxo—A religião—A Bel ico dentnioração. Balóla Musso E renina de : 
(Christo— A influoncia mundiál à) 
bascava-so mais nos sons methodak 
commerciaos o industrinos, rh Hr sita "A. caridado aa 
Para que se saiba dentro e fora pois No Brasil Necrologio” “o À 
BOLETIAL DO TRABALHO INDI MAL Dto ola a a o no Rm nando "rece pata? ig Da db, pie be Bend O cad a anti ovinos do ao 

Hecolngem de finho “e da outras Vequia 

“primeiro * anmuurio” dessa. prestimosa [A a or em out 
Prslimição "quejem sua eurda existe | onto artiiives om placa dando . o Consultas das, o Eça o Ti a] eo da dns Ol SE DO Cos ph ir 

“dos, fooperadore do, futuro desenvolvi. | pyiracção da dentia “o Fuixos Gosh inisthosta ral Telephone: 20906 R organisação dest estabelecimento | SOAÃO 1a o CR re Ag 
lg ensino techíico especial dumonstm, Compl (ie! dentes losdo + ares 1800 

A e Ipor parte de quem lhe lançou os funda- a pivot (fixos) desdo , «ess ro BSM m projudioiaoo, Consogair [DOM PAO do O o duvida | Cordas am ouro desdo Pr 480) luto, ato, ot mentos, a consiágão de qui, aé devida | enes eu placa de curó d Dito 
O réis 

- para 1916 
ão 

artistas Aura Abranchos, 
poga om À acto Feliz notícia, 

de prosperidad 
guião. a 
À Academia 
do lem por 

[e em 
Killaba em Mayo é em dois pontos, 
na costa de Donegal. | 

Dois escriplores, mr, Froujo 6! 
mt. Lecky. trataram pormenorisa- 
damente d'esse perigo sob o ponto, 
de vista historico é exaclimente de 
annos antes do levantamento der 
1916 o correspondente militar do 
úlimesm, n'um estudo cuidadoso do | 
“desembarque de Humbert em May, 
em 1798, npontave o perigo d'oina 
costa exposta, de um inimigo vigi 
Jante e dos elementos descontente: 
que existiam em algumas partes da 
Irlanda. 
Um pouco mais tarde, o mesmo 

escritor, discutindo o levanta 
to dos Sinn Fein, do nov 
que vo emprego da Irlanda 
um cacete com que um inímigo nos 
pôde bater em tempo de guerra lem 
sido de ha muito assumplo do cs 
tudo para os soldados, e à presente 
crise mostra que as lheonias do ein- 
prego que pódo ser feito da Irlan. 
dn por um inimigo estão sendo ago- 
xa postas em extcuçãon. 

A rebeilião dos Sinn Fein não dit. 
fere; considerada sob o, ponto de 
vista, quer da sua origem, quer dos 
seus incidentes ou do seu resuitado, 
das dos seculos dezeseis, dezesale 
2 dezoito, a que acima alludimos. 

Apenas 0 nome do movimento ia 
Iejanda, foi novo. Wolfe Tone e us] 
revolucionarios - cosmopolitas de 
1706, desdenhuvam o emprego do 
gaelico e contentaram.se em  deno- 
minar-se Irlandezes Unidos. Os fun. 
dndores e dirigentes. do moderno 
movimento adoptaram o gaelico-co- 
mo um distinctivo especial o à 
naior parte da sua propaganda sei 
gl, O abrigo do nome de Ligo 
fnelica e por intermedio de col 

elicos. “ eshecessaiio será dizer que mui. 
tos membros da Liga Gúelica 
muitos estudantes da lingua gac 
ca na Irlanda, Assim como nã 5; 
tocia e montes partes estavam, 
apsolulamento inocentes da pro- 
“pelada traição o desconheciam a 
propaganda oceulta que em seu no- 
me so fazia, 

os lins e objectivos” do movimento 
Sinn Fein não eram deseges, Ag 
palavras gaelicas «Sin Finn que. 
riam apenas dizer uNós mesmos» 6 
os membros d'essa Liga dedicavam 
se ao cullivo e à propaganda do ta- 
do o que era absolutamente gaviico 
na língua é na Wtterutura, na nºs. 

nos costumes o no usportm 
como opopsto a tudo o que era, con 
siderado de origem ingleza. 

Mas, como siccedera com os Ir. 
landezes Unidos, 9 elemento reyo- 
lucionario em Drevo tomou a prv- 
ponderancia. 

Os estmlegicos alemiics-—prova- 
velmente mesmo antes da guerra 
rebentar-—vinam na Irlanda um pone 
to fracb das deferas  britonnicas, 
como suceedera com o general Gar- 
not, Hoche e Boriaparte mais d'un 
seculo antes, e trataram de fomentar 
uma conspiração interna, para à 
utilisarem em seu proveito. 

As machinações de Wolfo Tone 
na Irlarida, a principio -ostensiva- 
mente como um simples reforma. 
dor político, a sua-viagem ú Ameri- 
ca, à sua visitá ao paiz inimigo e 
finalmente a sua chegada com a 
armada franceza ú Bahia, do Ban. 
try e a Lough Swilly teemruma se. 
melhança extrnordinariamente ana 
logá cômi o modo de agir de sir 
Roger Casement na rebellião irian- 
deza de 1916, 

E o tim não foi differente. Ca 
da um d'elles faz-so de vela para 
ja. costa ocidental de Irlanda com 
uma força armada; em ambos os 
casos parte da expetiição foi batida. 
Cada um d'elles apenas chegou pa- 
fra encontrar o grosso do povo ir- 
Jandez gpathico é indifterente e yêr 
derruir “ignominiosamento todos “os 
seus planos. 
Em ambos os casos houve um 

levantamento, embora em ponto to, 
talmente differente do paíz, aiide O 
desembarque teve loga”, de modo 
quo secebêu pouco ou ienhum ai 
xilio directo do inimigo estranho, 
e embora sufticientemente alarman- 
te e destruidor nalguns dos seus + 
incidentes foi facilmente reprimido 
pela força militar logo que ds di 
Slate ia comprei 

fgsional, doy 
Dy 
delo do casxoiro 

eh Ex Bando, comercio tera. portugue 
o 

o 

esta. pode, em 
ottrigir aquelle “grau 
“que, Outros povos, &e- veréda de educação 

fan chogar. 
; Commércia do Expor- 

DO eivar ' Iypo mo- 
viajante—verdadeiro di. 

Especialidade cm dent 

Modificação de antigos dentadu:: 
romptas à mastigaç 

clemencias dos mezes de inverno. 
As mais lerriveis provações es 

peravam assas deportados do no- 
roesto nas duas partes onde não 
havia linha fera, nos montes 
“Caurus e Amarus, tendo à jornada 
do sor continuada de carro ou a 
é, 
É terrível à desoripção feita de 

um acampamento de deportados no 
vale do Taurus, pouco além da 
testa da linha ferrea. Os deportados 
estavam nas suas tendas improvi- 
sadas, atacados de doença, podendo 
d'ahá vêr lodo o caminho para Tar- 
sus, na planície, mas não tinham 
meios alguns de' transporte e este 
vam demasiado fmcos para pode. 
vem continuar a jornada à pé. 
nha forrda, Os deportados estavam 
nas suas tendas improvisadas, ata- 
cados de doenças, podendo d'ahi ver] 
todo o caminho para Tarsus, na 
planície, enas não linham meios al- 
guns de transporte e estavam de- 
imasiado fracos para poderem con- 
tinuar a jornada a pé. 

As condições ainda eram peores 
nos acampamentos das montanhas 
“Amanus, tendo sido descriptas por 
dois suissos residentes em Adana, 
que forum e esses logares levar 
soccorros. 

Os deportados estavam ahi aceu 
mulados em numero enorme; os 
acampamentos estavam - cheios de| 
lodo; não havia hygieno e os de. 
portâdos  estivam - vivendo numa 
inconcebivel immundicic e morrer 
do de doença em elevado numero. 

Não se sentiam com forças para 
fazer o testo da jornada para Alep- 
PO 6 mesmo que tivessem dinheiro 
para pagar O aluguer não havia 
carros que os levassem 4 testa da 
linha fere d'essa cidade. 

* Em Abeppo, as duas lorrentes dê 
deportados do noroeste e de nor. 
desto fundiram-segn'uma só, mas, 
como já dissemos, “apertas uma pro. 
porção minima das victirras linham 

CONSULTA GRATIS 
"Todos os trabalhos e operações sem dôr 

Facilita-se o pagamento 
jaduras sem chapa 

ão a preço modico |  etsrantelros Ad] plomaia do com) E ras gal ; Ma font, Aq. A plamaia do comjn crrxroa guBAL- ewpaciliudo: Honda vinerom 6 do 65 |. da Bon Rocordbl laradas, io Prog 13) ela” pads al civilahão, e ao memo tem) — gago: Oonsuitas APÓS as à dd tai todos os ins |. gueçág0db 
Di e a bo Ga da mana o 1a acess | PED Pe ilitaos pára encarar, den to. ER ls ) oo o robalo da vida SoR O Bonti] , ya do Ouro, nº . y À a “dns ) E nu Ni é da cmcor |” pm rente do Banco Lisboa & Açores MBM 

| 0 
EISTORIA DA GRANDE GumRnA vos, xu vou xt HISTORIA DA GRANDE Guina 20 

KR prrtados dus províncias de Mama: seLub-Aziz é de Sivas, que ao subir de Malatia so compunha. do 18,000 pessoas contava apenas 301 quando Chogou às planícies do Viran Shehra je 150 quando chegou a Aleppo, + Uma outra leva, do Kharpul, «ir [con reduaida do 5.000 a 13, e uma. 
outra * d'un aldeia proximo 
Kharput de 2.500 a 600, O numero de levas ena, porém, tão grande que as fracções que sobreviverara int 
daram Aleppo e foram mandadas 
jam Dandos para Damasco e. Dor Zon 

Muitos tiveram a sorte deencom rar o repouso eterno em Ale) iurante “o pequeno. descango aus [de novo seram compellidos .a pôm se a caminho. E 
Um viajante americano que es, teve alguns dias em Aleppo, jio ou 

tomno de 1915 narra que, todas ar, 
manhãs, os carros iam de por fem porta buscar aqueles quo > mote havia lijertado. da, Nrvam [sões e das miserias deste ni 

Essas atrocidades tinham 
exclusivo o exterminio da 
menia e não é dificil inc 
(culpados. Os kurdos e 08 u que. raticarem . alguns 
exccrundos feitos,  apert pe à isso terem sido Incitadl 
gendarmes que com elles rival 
vam não púdem deixar de ser vehe, mentemente censurados e os Eampos nezes: turcos-—que coma soldddos tz 
fronte tão favoravel impressão cam, Savam os seus inimigos-eram d Jima extrema barbaridade para co os, armenios, que viviam junto de es, 

Nias Ieurdos, uchettis», campone, 
os o gendarmes nunca leram feito o que praticaram se lhes não tivos Se “sido dada licença para fal, Qs 
«e não fossem incitados pelas eg pheras supegiores, s 
Os culpados são o governa Jovens Turcos, de Cotistantin 

& (os funecionarios Ipcaes que aii Chegado, Não hn esta 
clas, mas, 
go térsi 
Buggê 

feio, proosdenom / de to 

E 



mim -—— — A OAPIIAL - 

tam Desportos E Contraroubo e contra incendio 
pára de Bemfica Grande economia--Seguro de mobiliario 

fieis mr 4£O por cata 1NOS0O de valor, SO É Pei que e pagava só, pelo risco de fogo A 
'onsultas das 16 ás 18 horas * MUNDIAL Ras m'uma só apolice os riscos de INCENDIO « ROUÍ JO. E' tão necessa- 

Ron por ordor ão sr. prosidonto da asso 4 io o seguro de ROUBO cono o do FOGO. 
TELEPHONE 298 bieio tásal gia convocado ça Eu ão 4 

q ao Sto dy So mal horas a não Barsodo 
Re do Mundo, 94 Sonoro fia ooavocada para o dia Si à ão A REURIDIAL., 

: AASBio DE BRITO [esti estamos cumprimento as COMPANHIA DE-SEGUROS | e ; 
ç tetiataca dos pstatatoo Capital: 500.000$000 

«Reserva em 1915: 102,007$k7,1 | 

- 1141916. Maniisteo 

, Mozaicos— Azulejos f 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMHON & O.* 

hone n.º 1244—Lisboa 

NON. COMPANHIA NACIONAL DE MOJCEM, 
Seciodado anonyma do responsabilidado limitadi 

Docas das 

fasaumpto financoiro, O avoratarto da assomblota goral 
Mannol Águas 

Joençãs do an lho 
joração-=Gonauiltas das 15 às Lf horas, 

cmi “TELEPHONE 419 (Norto) Trapo e typo usado SEDE EM LISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO mei punbra, Kabregas, Sacave 

a reed ua ott, 95 vos de Iria, Barreiro o Soixa!. ; 
Au Totaniea 10-44 |coMPRA-SE NAM, DO NORTE 95, Rua Garrett, Pinto da Fonseca & Irmão dar exportação, am barras, oilkao ou g8ooas-—Fa» 

rinhas n.º 1, 20 3—Farinhag som marca —Someas suporína, fina 
egrossa-—Alimpadura— Arroz descascado —Massinhas do luxo — 
Massas do Lº, 2.º 0 8.º qualidades—Massa a belachas ospeciaos 

para exportação -— Coreaos o legumes 
Preços sem competencia 

Telogroçho: FARINHAS--Telephones: Administração 4224; Expediente 4222; 
“Thesourária 4223 

Codigos A. B.C,4: e 5. edições e Ribeiro 
TSORIPTORIO 

Rua do Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA 

Telographo. MUNDIAL Praça da Liberdade, 138 

Sacadura Falcão 
MEDICO ESPECIALISTA 

Doenças de bocca e dentes A INE nas : 
Dentes artificiaes : 

nocio, 4. 2e-Te1 Bis fLD 
é Vi 

FORTEMENTE 

 PADIOAÇA 
EMUITO RICA 

E 
EM SILICA 

para K nenés robustos e de epeqeeóm de CARVÁ si u 

perfeita saude é dar-lhes a E. Pinaud da Paris K O R “ I 

Agentes exclusivos Toi 4102 
Silvas & Gta 

LACTEA Sociedade Lisboa Industrial 
[Socisdade Anonyma de Responsa-; 

bilidade Limitada Capital, es 
cudos 300.006900 

Não do tendo 
ral. extraordinária convocada para, 

Esjo, por falta do numoro do 
oionisias o gufficiento ropres 
eapital, por ordem do Ex.» Sr, Presi 
donto o à roquorimento da. Direcção 
loonvido novamonto os srs. accionistas! 
a reunlr-so om sossão oxtrgordinaria, 
o proximo dia 10 dPagosto ds 21 horas 

ptorio da Sociadado, na rua do 
o, 184, 2º, a fim do tomarem 

conhecimento das liquidações foitas! 
com: ns companhias sogurnloras, em 
virtude do incendio occorrido no dia 

ho ultimo, o resolverom om 
mesmas o quo tiverora por 
de, quer com respeito É com 

tinuação da Iaboração da Inbrica, quor] 
para dar oxocução a qualquer dos no-| 
Tuoros do artigo 20.º dos estatutos. 

Protuoto chimioo” para tomar qmrompival o impermsavel 

A sola do calçado 
[End aroco o impormeabi 

: Divlho à fortateea o a consiatoneia do fa 
Não pordo a floxivilidade pre 
For Jugaontar a sua duração cousidor: 
Evita molas solas e tações no calçaio. 

prejudica o mutorial nos incomoda o sadas, 
lo 9 000H0mIco, 

pelo 08 6: hay 
4 “Latinha para preparar 2Fares de calçádo 350 réis 

Vende-se em todos os estabtlecimentos e no deposito geral 

| Jeron ttis & 

CALDAS SFNTAS Chiado 18 er. disboa 

Niipa o rim, figado, estomago e mtes. 
tinos desembáraçando.os d ines 
ricos, bili, e todas as toxi 
rezas que se acumulam no 

Infalivel em todas === 
as doenças da pello 

ECZEMAS. 
EMPIGENS, 
DARTROS, 4) 

com base ao excelente leite Suisso. 

CONTRA A 
SIPHILIS: 

Depuratol? 

Tão cffigazes como as meo- 
res aguas minorass habitos 

(REGISTADO EM 14 PAJZES) Em conformidade dá lol o dos eata- “Ee Cuidado, por po conter 
É] tutoa esta assombloia constituo so com aa tela 

O purificador do sangue por excollencia o o dopurativo 'qualquor numero do acolonistas pro- 

mais amorglco 6 inofensivol 1 ligoltasionto Mobur, mesmo pura, quo 00 mistara 
com todas as bebida o principal: 

eo qual dá um 

nós do dr. Gustin 
Contra todas as doenças dos 
Rins, Bexiga, figado, Estoma- 

go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 litros de agua mi- 
neral por 509 rêis 

A venda om todos as pharmacias, Acogarias, morcoasias boas 
os dopositos pornos Lisboa, Joronyino. Martins & Po, rua 
eat, 15 a 19, Torta: Januario Duarte d'Avovodo, rua do Santa 

Cithariaa, 212. 

pontos o com qualquor cspiulropo-!  DEPOSITARIO GERAL | DEPOSITARL ÓSNO PORTO RE 
o & Irmãos Lisboo, 21 do julho do 191%, Mario de Lima Netto Dourado, Carval 

O Seorotário da Assombloia Geral | L. de 8. Julião, 12, 1º P. da Liberdade, 133 

há Telephone 246 Central] Tllephose 1241 

Tambem sa venda a 2930 garrafas e garrafões, nas boas casas i'aguas 

one-pio Comer! il plamatias é restaurantes. 
g a 

esti; |Pomada do dr. Queiroz o. aa 
(socio do, sei motos) Da entres Go encas de pia 
10, Rua Augusta, 214 7 Vendo-so nas Prinolpass Phansaoias. — Dozosita Goral: 

58, Rua d'Assumpção, 64 ROSA & VIEGAS 
By Concurso para admissão de um R.de S. Vicente, 31 e 23-LISBOA 

Sem dista nem rosguardol úão exigo o auxilio do outros 
tratamentos socundarlos! 

é O depurato! encontra-se à venda nas boas pharmacias 
e drogarias. Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
16050; 6 tubos (tratamento regular), 53300 reis. Pelo cor- 
lo, porte gratis para toda a parte, y 

> Peair 0 livro de instrueções em todos os depositos. De- 
'posito geral para Portugal e Colonias: 

* PHARMACIA JJ. NOBRE 
Praça de D. Pedro (Rocio), 109, 10 

LISBOA 
(Por baixo do Francfort Hotel) 

Dm ras cmi 

" 
EE 

ra 

avaliador Cuidado com os falsificadores| Só 6 y erda 
o SR RO je ee] 

aaa caS a 8 melhor úniura insfasiasca 
desacato pestaos o ato do esco: | 

=” Exolosivos da Fabrica da Trafaria lis à do Aeomatásima 2 = B pr B E N A, 
Divaraas, oafxa do 25 kilos, Joaquim Pereira Jorge, a franceza, para o cabelo ou barba. E' a 

A as nizas do 100 LAVAGEM DE FATOS À marca oia que não suja a roupa nem a pele, 
meados do tea RARTILHOR, vetos oe pusuancuanor - [ficando 0 cabelo macio e formoso. Preço 1$300, As 

Em Listom:—Lima Mayor & 0 rua da Prata, 59. Tinturaria Carbournac |melhores tinturas para o cabelo. 
asRqãa, Nona )odtigans Fato 18, Gini (ro do Cima Hari da Anmgndao, 10. 0 Vende-se na Cabeleireira” 

ad S. Bent 
Telephone 56? ( aa Rua do Norte, 34, 1º 

| | AE pre É | 

s HISTORIA DA GUANDA Oi Ojo XE ea VISTORIA DA GRANDE GUERRA 81 Fabrico manna! s6 nos Grandos Armazons de Calgado, Tt, da Palma, 
200 a 890.8, T. do Bemformoso, à à 18 (om fronto do Colfanu do Tila: 
donj—Botas para homom a 3840)!! Sapatos pata sonhora a 184001! 

Um coiossal sortimento em todos os Generos 
para homem senhora e creança 
Telephone: No-tg:110— ). x Candeias 

elo dominante da politica que ajfe da repartição politica do minis. 
a mega, do PUMA US Aa o go singelo, Feaponden do 

1 Muito differento foi o procedimei nto modo És perguntas do «te. 
o sindividual dos ulemãos na T do socialista dr, Liebknecht: | 
quio. Os missionarios alemães E ' 
«reco lorem permanecido  louvavel.|| «O chanceller imperial sado que 
mynte. fieis a0s seus principios ejdemonstrações revolucionanias, wr- 

consul allemio em) ganisadas pelos nossos inimigos, ao 
Erroruin mandou soccorros aos de-|deram na Armenia, o que cvoi o R | 
portados. Mas na província de Alep-| governo turco 4 expulsar a popula- 
ho e na -Clúcin 04 dunceionarios aL|Ção utmenia de certos districios e 
lamães, tanto múlitares como civis, jmandata para outros locaes. Uia DDDDDDDAOOOO 

apoiam com todas as sas forças troca de vistas úcerca dos efteitos | 

ol nodo de proceder dos . Jovéns|d'essas medidas sobre ta popuinção 
Tureus; em 'Moush e em Var, do[S está dando n'este momento. Não | 
ao, se alfirma, funccionarios alle podemos dar mais informaçi 
“lina tomaram: parte, directa nã)  anemanho, de facto, sigmfi ' 

o ouidan isto que a (e Brancos e com desenho nacionaes 

inda «peior do que esses casos lerminatena os “demo, vassalos Mrs 
à 

; dos principass resultados qua CAPITULO IL 
xam go crime. Protesto algum dos | og cal a Travessa do 

orpo Santo, 17---Teleghone 1244 4 

carnificina o om Erzérum, diz. 
e estrangeiros 

isalutos--porque não foram. muitos | Ne Nos CNA DO a 

eua vo gui (6 mães esperavam tirar da 

diz-se que 0 y 

prcoram algumas aoarigos ariuva dos dovéps, Torto paca & o 
o : 

Arona ativa à a congei [Do reiiâado dose, modo, de pede, | & Grúndo quantidude em aepostto 

asi do | pmbies alema. | pes GOARMON & €.º 

a gn oe er, o poder ditado do do ds revolta na dead | GS 
beixudor allomho em Constantinopla, | nie ME que nia lonalidades O" perigo del que um ini s 
dleolarou “que não lhe «competia 
intenferir; as al 

da fortaleza hespanhota de twick na peninsula de Dindle aparecer todab às suas esperáa tentaria fi 
tades. forum| do liberdade nacional, impedir o seu o da Irlanda e fomento se 

sem ofondidas por publicistas ng im-| e Fone gi tr - a & religiosas nº dolondids, por publicos, no ne crescimento “inciona) drenar as E en SERIES ER 
méntidas, depois louvadas pelo ent-|despojatos do um lersitorio que astadistas inglezes e aos soldados| U E , 
Bisador alento nos Eslados Lui cortia desdo Belgrado ca Aleppe O em tempo de guerra ou de a James 1 foi 6 Companhia de Se tros Ã NACIONAL 

No teta PRONTA fe rctg GÊ ES e e a ee tustãs clgioaés “dojrel de Fiança andou Um extra esta leia 9a o r s religiosas dofrei de França mandou um extrato i 
neo pentaR altomádo a dt do JasJimasos, calf ao golpho Beraleo o 08 secalo. XVI, émissarios à a fim do O duailiar nas euas venia. Séte na sua propriedade: Avenida da Liberado, 14 — LISBOA 

hespanhoes” agitav 
mente o sul é o oeste, o que au 
gmentava e não pouco à tarefa d 

Vea ros lim, FUNDADA 
fadistas da rainha Isabel e em F 4. 

| 79 a 1580, oito unnos antes de <e egurança no flrono. dia 176 18 
so mar & «Armada 1 E adora sindal foi a 
consideraveis forças hespa-ltcução prestada pelo Ditector caPr 

! nholas conseguiram iliudir a a; Irlanda durante NM revolucionária sl RESERVAS 
da ingleza e cffectuar um d guerra franceza com à Gran-breta. 
barque na costa de Kerry. com a nha no fim do seculo XVIJÍ. Incita- 
osperança de fazer uma diversão ido pelo exemplo da Erança e pelas 500.0008 3BU.51B8 

promessas de auxilio francez, Wife Ceia de Epp do Ragodo . gro go co eba sn sldado  Tse escudos d 
a SÊ Jo AGO [pa da on escudos 
mente com Isabel. Fein im em tbril de 1916, 

ahi veiu q rebelião de De-'com uma Republica Irtandeza inte 
mond, «a mais perigosa que jámais 
começou na Irlanda», é só o raí 
aparecimento de grandes  focx: 
per ácea 9 por mar e à dest 

pendente é por quaro vezos diti 
fes navios de guerra | puderam 

egar á costa irlandeza-na Bahia 
antry a sudocste, na Balua do 

Ds 

Seguros sobre a vida humana 
é contra aoidentos no trabalho, incantias o avarias maritimis 

de 
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Pro à conurog 

PORTUGAL E A INGLATERRA 
Vixprossamento para saudar a Ros 

aublioa Portugusza, npós a sanoção 
anblamentar duda ao aecordo celo 
brado para a cooporação do Po-tugal| 
na guorra ouropeis no lado da sau vo 
Jha ulliada, entraram bojo a barra do 
"Tejo dois navios do, guerra inglozes, 
v ds horus quo esto jornal circular Já 
os sous comandantes dovorão tor| 
sido recobidos pelo er. presidente da| 
Kopublica, a quem vo aprosentar as 
homenagons do gou govorno. Bº gra- 
to:rogistar osto facto, cuja signi 
cão 6 altissima o quo ainda mais so 
aalionta, 80 6 possivel, por sor reoli- 
sado pola marinha de guorea ingloza, 
vossa marinha gioriosa o invencivol 
quo ha dois annos tantas provas de 
bravura tom dado o quo tão altos sor- 
viços tom prestado não só  ouusal 
dos pairos ulliados, mas 4a propria 
mações noutraos. 

E a marinha ingloza'que tom 
gurado a Jibordado dos maros, garan- 
tindo o commoroio, 09 transportes do 
morcadorias e pussagoiros, E/ a ma- 
einha ingloza quo cingo n'um circulo 
do forro a Alemanha, ongarrafando 

squadea nos portos a quo alla, 
so ousa do Já sahir, promptamontó 
rogrossa humilhada o batida, E! a 
marinha ingloza quo estaboloco o blo- 
quoio aos imporios contraos, impo- 
dindo quo ollos so abastoçam  auífi- 
olontomonto, o que só por si daria a 

ao:ar livro sontur-so-hão, lado a lado,| 

pé 

lota com uma sympathia que so 
podo donominar fratorual, E quom 
mais vivamonto oxporimenta, da 
to,o prooura tradusir por todas os fór- 
mas esso proito do amisado o admira- 
ão 6 decarto a marinha portogudza, 
cujas tradioções são, como as da mari- 
nha by » 
tivas o intropidas. 
Amanhã, no fislacio da Pena, fr 

tornisario n'um jantar as duas mari- 
nlias, No palacio jantarão os ofioi 

ui 
A Ju annica, tRo ggloriogas como al-|f 

oi 

o 
marinhoiros portuguozos 6 inglozes 
Sorá um úgapo fratornal. [2 como os| 
marinholeos portuguezes do vom son- 
tir osso momonto, quo para ollog fi 
cará sondo inolvidavol—os mari- 
nhoteos portuguozos, a cujo osforço, 
mais que a nonbum outro, a patriu, 
dovo o poder lovantar à caboça com 
dogassombro o ufani 

Porqão é prociso não o osquecor. 
Portugal foi o unico pais, dos quo 80 
Jonconiram onvolyidos na lusta, quo 
não duvidou fazer uma rovolução,| 
ara que podossemos oooporar com à| 

Eeglatocos na guerra bm quo alla for 
foudo o futuro o 4 libordado dos po- 
voa. Em vittudo d'um dosvio politi-| 
oo, oujas origons hão 6 agora nocos- 
satio:rocordar, Portugal corria o rise 
o do apparocor desassociado da gua 
velha o leal alliuda, dosintoressado do] 
futuro da Europa, Iutão foz-80 uma 

HE 

seamonto o q 

intimamonto astas da 
militares, o podo tambom a cronção, 
nas mais pequenas cidados, do doposi-| 
tos militaros quo, forneçam o poisoal 

[mandanto do Graovonita 
oro annos, todo o rapaz portoncerá 
farilo 08 ax) 

cotoiros, Aos dezoito annos, entrará 
iam 
truirá nos oxercicios militaro 
ensino “thoorico 
fará d'ollo um vo 
jo di 
oção militar proparatori 
pod orgulhar-ão do hovor orcudo óss 
rando o tocuuda obra do olucação 6 
o 

nyorfoigoal.a, do modo quo seja um ins 
trumonto vardudoiramonto pratico 0 
util, À fosta do fmanh 

viotoria aos alliados n'um praso mais, 
ou monos longo E! a marinha in- 
elza que, no combato da Jutlandio, 
afieimou ainda não ha muito que é 
vordadoicamento indosteuctivel 0 gou 
podorio, 
A Toglatorra manda a gua marinha, 

saudar-nos, o não 6 a primei 
que O faz Logo quo na sessão do 7| 
do agosto do 1914, loalmonto'dofui 
mos a nossa attitudo do intima O 
absoluta solidoriodado com a nossa 
alliada, o govorno inglos tomou a ro. 
solução do enviar um unvio da 08 
quadra britannioa a giudor a Nopu- 
Dica ingloza, Esso navio foi o Argo-| 
manto 

“Akora, passados dois annos, nova. 
monto o Parlamento portuguor, rafa 
etindo os sontimontos da nação, de 
monstçá du-ffanoira maia leal 6, do 
dido 6 “gua solidatiodado cdha à To- 
elateria.: Portugal vao 'gomibator no 
nou lado. É a Inglatorea quo não por- 
do onsejo do nos provar à qua ostima 
immodiatamento onviu doia dog gous 
navios do guorra a saudar Portugal: 

“O paiy inteiro rooobe a marinha ii 

rovolução para motter, 08 acontooi- 
imontos novamonto no caminho da di- 
Ignidado o da logios, o coubo & mari- 
nha o papel propondoranto nfousa ré 
volução cujo suporior dosignio ora-a 
participação na gaorra, como bom o 
uocontdara a proclamação da Junta 
Rovoluciónaria quo bojo, para, mo= 
lhor frisar 8 oarnogor d'um movimon- 
to, roproduzimos, “mais adiante, nas 
columnas d'osty jornal. - 

Ao lado dos bravos marinhoiros 
inglozos aontiz-so-hão bom og bravos 
marinhoiros portuguezes, como ao 
lado d'olles no hão-do gontir altivos 
quando juntos tivorom do go bator, nó. 
mar ou om torea, óm toda à part on- 
do a causa commum roclamar um 0s- 
foro oguul, Oobrik-io-bão do «gloria! 

campo, Format 
(por escolas) franto À tribuna; 

monto aos mancobos tndo o quo 108: 
olho à arto da guorra.» 
É para «isso podo que, após o rocon- 

incorporação do todos 
smancobos do dezasseis annos nas so- 
iodados do instrueção, so approximem 

auotoridades| 

vigilancia o do onsino, 
Quanto á futnra organisação, o com- 

(sor dar lho! 
ma ampla onvorgadara, À partir dos] 

(ual do 
og co. 

ma sociodado 
icios 

jotion 
Sonhocidos 

brigatorinmonto numa companhia do 
isturm juvenilo», 6m quo so ins. 

no bro 
RA cageima, 0 om que rovoborá um 
dn ue—diz 0 nncior— 

jadoiro soldado, 
Portugal anticipon-so À Allomanha 

França na organização da instru- 
“A Ropublica 

fjea patriotica, Urgo volar por olla, 

no Studio, tomunhará o valor que somolhanto instruoção attingiu já entre nós o oum- 
pro quo osta do organiso com 
Étlo o egnal competonsia om todo o 
paíe, 

ual 

rando festa, das A, rovas finos do 
actual poriodo do instruogto da bone- jmorita À atrlotioa Sociodudo do Tus- 
sucção Militar .Proparatoria n.º 1 roa-] 
isu-go como dizomos, aoima, âmanht, 
no Stadium do Lisboa, 4s 16 horas, 
[com toda a impononcia, nasistindo o 
ohofo do Estado, govorno, ofloialidado 
do mor o terra, oto, o prosidindo o 

lustro, ministro du” guorra, Toda al 
corporacão torá do formar ha 1 horão 
om - ponto, no quanto! do mpador: 
b o commando auporior do coron 
ir; Miguol Garcia, 
O progeamma 6 6 soguinto: 
“Provas, militares — Ns 1 — Entrada no| 

“om lnhã do oolumnas 
No 2-Continoncia, Cauto goral; «Pa- 

tria'o Bandoira, N. 5—Bxoroleior do odaoação phyalos, 
jOlnsho À (17-18 annos) a) Gymnastica| odncativa (o0njunoto), 6) Esgrima som ar. am polotto) ) Esoola db pelotão) sola do sigriaos omograplhos. No d-xdroicios mhlitiror gym 
E 
ui 

Com: arma, Classo 5. (18-19 and09), a) 
anojo do arma (conjuioto ) Gymagé a com arma (polotão do 20 1 

olotão dó 20 

A deshumanidade da 
Turquia e um pe- 
dido dos. Estados 

Unidos 
WASHINGTON, '12--A, Turquia, 

'rogoitou um pedido dos Estados 
(dos para permittir que” um comité 
ly soesso “a Syria onde milhares) 
ão habitantes ostão sofítendo og hor- 
rores da fomo.—(Havas 

Os reservistas portu- 
ezes no Brazil 

SAO PAULO, :I2658 Mipronsa faz] grandes elogios” a06 “resEpistas portu- 
guezes, nflimando que o Brózil dovo 
ostur Orgulhoso com o:procedimento da, 
undepatria — (Americana) 

Alteração de disposições do re 
gulamento de mobilisação 

O 4Diario do Governos publica bojel 
o soguinto dotreto 

“Allêndendo ao -que me representau O 
minisiro: da guerra sobre à nocessida- 
de do ser ex parto alterado o dispósto 
Pongitigo a do, poguiomento do mo 
jiação (parto [1 o usando das "a 

clorisações” Concteidas “belas, leis n 
373, de 3 de setembro de 915, o n. 
91, do 12 do margo de 1916; Nel por] 
dem decrolar o saguinto Artigo 150 apl e * do regula 

1 monto: do mobilisação fparie H). nppro- 
Yado por decreto de 18 do dezenbro de 
1039, O Seus. paragraphos passam a ser 
substíduidos, pelo seguinte : «Mililaros que, Dor exercerem certos] 
cargos, são dispensados de se Apresen- 
tar imediatamente -om caso. de mobl- 
Wução extraordinariar--Ficam sujeitos ás dois o regulamentos militares, am) 
taso do mobiisução extraondlnaria, «nas 
são diapansndos” do do, apresentarem 
fromojtatamento nas unidades, os mil 
tares [quo, trez mpzeo antes da ordem, 
da mobilização, estiverem. registados] nos eommandos das unidades” m. que 
Veriaicom, Como. listados nos Corpos 
o bombelras municipnes, como, pat 

ou tripulantes “dos barcos salva-vidas 
das óstuções do Instituto do Socorros 
a Naufragos, ompregados nas linhas de 
ceminhos de ferro que não façam pars 
to dns tropas do caminhos de fepro Ou 
das Brigas do comínhos da terço, nos 

BrADÃOS, PATOS, GOMAPMONOS, Cor 
roios Penpilanhas dos porãs o este timaitos” productoros do. exercito, “ou 
Semo! pertêncantas a socindades de' sos: Sortos” à feridos em campanha. acto: réadas a acompanhar à exercito. À oa «Paragrapho 1.º Para que og militar dias, Pbdirte) cobeitagit, da o Dano oa: cl | E po 

ho do glória as duas pátrias, 1 aqu Tordo militares: [Otavio O (obg apreço do disposta no presenta 
los quo porventura julgaram” quê: 08 Geo) PA Manejo do faço Vero paia onda giona os, quo. bporinfondaim em tucs! 
portaguocos tinham pordido ole do, Coupaatie (8 polaca de 40 | Snes, Lazer às morastarias parti qualidados guorroiras. roconhocorão 
quo ollas ainda mais vivas go terão| 
tornado pola consoionoia do direito. 
alliada ao mais paro ospirito patrio- 
too, 

Portug 

às grandes 
no Stadio 

Htotina.so Amanhã no Stndio do Li 
gtando festa da, Sociodado àº 4 

do Iustrucção Militar Proparatoria à 
ano nos tomos referido w om quo mais 
ama vor, ucorto, no domonatrarão na 

uitagona da mofaifon obra ropubli. 
id qn foi a creação dogtas gocioda. 

ttog, n primoira dna quaos o é não gó na| 
vzlom chronologioa mao tambem 1108] 
»rogrossoa raalisados, 

A vingolar importancia da Tustrue-| 
vão Militar Proparatória, xaconhecowa 
à vovo rogimon om Portugal, muito| 
pntog do a6z om Prança roçonhosida; 
Uomo vo ando, O parlamonto francos 
apenas agora sttontou no  nssumpto, jd 
Bája. exconeional megaitado a guorr 
aeiu pôr om fóco, Ambas as camara 
appsovaram o projcoto que declara im 
modiatarrento obrigatoria para 08 tuan- 
solos au proparação militar, incumbim. 
«o 46 governo e cuidado do a rogula- 
muiitar, 
Ou nllomãos procoderum tambom .os 

fianoezos na organização, d'osto atília 
aitho soiviço. Aosim nolo prova amu, 
brochura do doutor Gtracvonitz, profu 
samento ssyalhada em toda a Alloma- 
alia. 
Segundo o auetor, foi apomas om| 

t911,00b o impulso do von dor Goltz— 
a quem o trabalho 6 dodicado--quo a| 
proparagão militar da juventudo to- 
quo ha. forto extondão, Iniciada a] 
Euorra, porém, essa proparação tornou 
So uma: nocotsidade. do Estado, E na 
falta do nma lot que o Roichstag não 
toa tampo do votar, oa ministros do 
inforior, da guerra o da instrueção pur 
blica lançaram as basos do uma orga. 
nisação provisoria dostinada a asscgu- 
ray dosdo logo o treino do milhares do| 
mancobos, 

Eis dofinidos o espirito o o caracter] 
Yósgao bas 

«E! mister Gosenvolvor o. patrio 
189, A coragom, e enpirito do dooisão 
vos maneubos, fasor-lhos compreender 
quo a Allomanhin porocoria 80 fogso- 
mos doriotados», 
Em seguida, depois do haver Lrnça-| o o progtamma geral dos oxorcicios, aslavoluco assim o programma ospo- 

cia? do inslrueção militar que 6 em 
mma o sogulamento da taoticn da infantaria allomãs 
Lº--Differonga ontre a tiro do abzi.| 

go, 9,0 do cobertura complota; 
2º Eftcitos difforontes do tiro da| 

INSTRUÇÃO MILITAR PREPARA TORIA 

dl onfecipoi-se 
AErança cá Alemanha era 

festas da Sociedade n.º 1, ámanhã, 

re 

» 
E 

de Lisboa, 
gomplota ou apparentomonto dosco.) 

4º Rastojamonto, sob coborturá muito baixa, avanço lo joolhos, mar. 
cha curvada; 

Occupação das olas dos boa. 
ques; ntilisação das arvores como] 
abri 
6 Vilização rápido dos abrigos contra o tiro da artilharia; 

Exorcicios do visão o do apre 
ema á do distancias; oxorcícios na, cé 
(curidio; designação dos alvos; d 
cripção do terreno; signalagom, trai 
missão do a nidio atira o 
Stasetviço do pátrulhas, busca da 

hordados o aldeias sob o ponto do vi 
ta da áua dofeza possivel o do aloja monto das tropas, 

Tinalimenite, estas palavras quo con. 
otituom uma confissão caraotorinti 
«Desenvolvor ns aptidões dos manco- bos, de manoíra a proparar os futuros 
sargontos o officiaos e n compe 
sim ns pordno do oxorsito o à 
da do adaptação, a maloabilidado dos 
francovos,» 

Assonte o fim, ois a organicação| monos borte quo não dou resultados drilharitos; 
Cada Estado allomão dirigiu um ap. pelo voomonto nos mancobos para, ão alistarom nós soclodados quo 80] fundaram por toda à “párto, Mas “não 

[so concobên nenhum. plano de con 
junto, Nºuns pontos foram as anctori- dados militavos quo assumiram a di rocção do movimonto, nfoutros foram as nuctoridados civis; Nas cidados do| guarnição encontron “pessoal o tam-| om o matorial necossários, Nas villas 
o aldeias honvo quo renunciar, amin- 
do, à qualguor organisação, 

O: dr, Graovonitz roconhoco — o a confissão é tambom caractori 
ug, Principal obstaculo fot ia 
e adhoskio capontanca. 
Após as victorias allomãs do princi pio, O anthusinemo dos primeiros dias 

nttounou-so Lentamonte, «Os: maiioa- 
boaosetavo o auotor — não compro: 
licudoram que so tratava duma orga- nisação nasoida das 'nocossidades ino- 
luotavois da guorra; sabido isto, é pros 
ciso o uirgento quo a proparação ori. 
fentoria geja imposta pelo Sstado. 
Eêm seguida necresconta ; 

u 
e 
t 
u 

ol 
os 

a 
pº K 

& 

s: 

as 

Pp; infantazia, das motrolhadoras o da ar viliacia; 8º —Mancira do so cobrir num solo) 
«Ninguem sabe quando acabará esta! Inuerra; 6 mistor organicar sóriamento| o ensino militar ensinar antecipada 

as 
jo 

oontinoncia, retirando do cx 
da francon 

» 
[Langamonto da disoo. 

E 
cultura do assucar—(Americana) a 0 mm 

O envia de Nancy 

quo ella propri 
o numero do 

pl 

ta particular como coisa defni 

tor êntondido com alguem da 
D. Migue 
gravo fosso posto n 

ronto. D. 

4) Ordom disporsa, +) Continoncih fl 
dados: Estnfotas, S 

Not T=bontinonola fosl. Maroho oia 
Pyovas aportivas— No Bug abro. Jogo do pal 'N? 9-0) Saltos. ou altato vom corrida, ) Lançanionto do poco, 0) Saltos om al rã com gorrida. d) Oortida do 800 me 

o) Saltos om óxtonsão som corrida. altos à vara, 9) Corrida do 190 metros Baltos “om  Oxtonsão, gor corr 
) Corridas da 

(000 motras). à) Coerida do 0.900 m 

A cogrima do ospada o sabro é diri-| 
tida polo considorado mostro d'armas 
or. Raul Forraz, major do infantaria, 

À cultura do assucar no Brazil 
MACEIO (ESTADO DE ALLAGOAS), [2:--Foi hoje sanceionado o decreto au- 
lorisando o governo do estado do Al- 
lagõas n canalisar o rio Cuririça, Fina 
isidas 
úlslado uma zona imporlanto para é 

<A Nação» ainda não recebeu noticias directas e positivas 
Mais do uma voa nos tomos rofori-| 

do so oolebre telegramma do Nauon, quo dizis lizia tor ontrado para o exoroito, 
russiano D. Miguel, pas ou filho, 

noticias diraotás o positivas 
ia -deolarou aguardar, 
jornal «O do Aveiro 

hogado hojo O Br, Homem Ohristo 
sorevo 0 geguinto sobra 0 ostranho 

grontro dia, aqui disso que o o 
mais do dóia o paiz so pormíttio, 

anca maia averigada cola nesha oo Corta Cada es maia Pianairol sato 
to acto infâmanto do real traidor Xi mando lho fala mao roporta-ab à car quando propria a dn cmo lo np a io, NãO vo ncrodito, não vo pode ustodiar o om dois menos”. Nação 08 08 chofos o partido legitimicta não pudessem prá 

do Braig 
o exercito anst aldaeha da Cam 

aa cudou : João do Almeida, OR outro dia com 
cial do oxorcito unstriaco, Pudoram cor- 
respondor. , CASAr, Oncontrar-se. À con: 

bossa do Bardi, olomonto activissimo, ostá om rolações oonitantos com os cha: 
fas miguel 
Miguel pao 6 ou não ofcial do exórcito| 

Mas não oo sabo sa D. 
pano, é E É 9 govorno cenea ou braços, quando a dos meloros Interessados e ator nolarar O asguioto, 

toda a conto 

stos obras o estado terá con-| A 

; | do campinos o pegar os touros da vol 

imbdudes Togo. que 08 referidos" mil res Sejum momendos, ou ndmilíldos va: TO pqlolis serviço «Pragtapho 8 Nas unidades. con. aorvai-se-ha. sompro om dia a criação d'astos “militares 6. estarão. separad om Pastas especiaes, as respeclivas fo Tas do marea. é varagrapho 8º Tódo, O brigadas” do caminhos de auto do regimen militar desds a data] da pibiltação do decreto de, mobis gão, * considerando-se . imncodiatamente constituídas 's. brigndas, “som que, O Pessoal interrompa “O, desempenho. das) Suas funcções Terrowiarias; “os mil. 7os, pertoncentos ts. comprtihias de sa Padres do caminhos do ferro, sob pro: Posta. das companhais e dirbeções” do] caminhos de ferro, quando pala: inspoo ão do serviço militar de caminhos do tro, sob. proposta dns companhias e direegho do caminhos de torro, não te nham sido provimento, contidarados Indispensavois “no. “gerviço - d'aquellas, Sompanhias direcções. apresentar hão, conforme lhes fôr delorminado pa- da córdom de mobitinção, na. comp: nha do sapadores. do caminhos de fer. 
votBlragraho 4 Os millares penten. Sonfes 4 companhia de sapadoresfdo ca” túinhos do ferro, emquanto foram jul gados indispensíveis “ao serviço. das] gompanhias » dirccções de caminhos de faro, nas condições do  paragrapho anterior, serão transleridos para as brl- Endas do caminhos do forro», Art, Be-Fioa wvogada a legislação 

Pessony dog 
erro. ficurá 

Flog 
em contrario, 

Para as familias dos mobilisa- 
dos da guerra 

Roglisa-so manha, na praça da teu ros do Aldeia movida” por tuma. Comissão, de stuho. Td Dia pois a tdo de hos so destina às familias pobres Jos mos binsajos a guerra dalquelia vit Preslim O Sou generado COnCursj c5 Iaureidos cavalleiros-amadors srs, dus: tiniano Gouveta. e Antonio. Luiz Lopes Junior, o” os disiinetos. bandarilheos amadoras Jayumo  Cadolo, Marto 1.spes. Punolsco d'Oliveira, Comes Lobo, Fran Éroes p Jono Eru O, firupo. de. forondos 6 composto de amadores d'nquelia villa, “capitancads, por Canlos, Freire” Carla. Os (valentos, amadoras” do grupo, de forcados do Tubatejo srs, Antônio Tel. xeira e João Paim prestam. à cervir 
da auando o direitor da Comida dA mijar. O curso foi alienado polo Antonio, dos Santos Jor Sendo. odos 08, touros” puros é art dos da astiga raça da Barioca: d'Ava À “corrida cura: dirigida” pelo exe aneiheiro ar, Raphael Peixinho “a o o do quem astá a distribuição Ha Lido” corrida, principla às 17 Niras, A commlssão obteve da dirveção do| Sut o Sueste, um erviço, especial do comboios 'a preços redusidos, cujo: o. Fabio 6.6 Bobuini: pano de abas Sleeiro do Pago). dê 1840 o db. egresso da? alega” para Lis: doi a Setubal ds 8015, o DAM 
Mobilisados de S. Christovão 

88. Lourenço 
inua ámanhã no atrio da Escola, Contral n.º 10, na Costa do Castello, 81, a 

hérmesse promovida pola Associação Po 
pular do Bonoficencia do 8. Ohriatovão 9] 
S. Lourenço, à favor dos Állhos dos mobi lisados pertencantos & estas freguezina. Por graciosa concessão do sr; ministro | 
da justiça a banda da Escola Ocntral do| 
Relorina tocará ali das 17'4s 28 hora 

Naxios alemães 
Toi concedida prororago do 90 dias] 

À Brand ra 

Gallega uma coreida, pão |d 

para os subditos iniglozos aproscotarom 2 nas oclamaçõe 
Vios req! 

: atdioy À G Limited, pa úborca” de carga do vapor al rasta, esa om 

Museu Bordallo Pinheiro 
Dovo sor âmanhã grando a concor- 

roncia a enta interesdantisgima colle- 
loção artistica, quo o sr, Oruz do Maga- 
lhãco conseguiu fonhir, O producto 
das ontragas roverto, como no sabo, om 
favor da Cruz Verrhelha, sondo o proço 
do $10, O muzeu ostá installado na] 
[Raa Oriontal do Campo Grando, 88; 
1) TOTEL CENTRAL E SANTOS 

Bia a 8 bons aposentos 
O roteiro commercial 

de Lisboa 
As nossas proximas paginas Dará cA Capital ita proxima quart. 

fetra a pagina do sRolcino commercial 
o Lisboa» refecento 4 rum Augusta, Jondo, como so sabe, ha Importantes 
eslalitectmentos, 
E animados pelo agrado que tanto 

no publico, como pntme o. commercio,| 
cssné paginas leem pausado, proseguire 
tos, dovendo “segibrsse a essa as pr. 
jts detenoitas ás [nuas da Prata, dos lonquolros o outras artérias não. me- 
nôs importantes de] Lisboa commercial, 
constituíndo assim | uma. coliceção. que 
ss. nos afigura menbeedora do ger com pa a 
Ver noticiario 

diverso. 
na terc 

quarta paginas 

À ua o à revolação 
do do maio 

No artigo de fun 
nifesto que a junta! revolucionaria 

liar na madrupada de fá de maio, 
pelos quarteia de partição e navios de 
guerra: Isso docunfoito tra a justif- 
Icição do aéto .rivolicionario; Posse 

Uudimos ao ma: 

a Fóiot O cre pegiltário, Misiginei po 
pad turpas or filos la” pevole 
ão qu Sê inspixava. ho mais “allo 
|putriotismo, na ado nobre. fé repubh-| 
ra a todo ampla, amtevvidnio 

nvem recordar hoje as affirmações| 
contidas h'esse docimento historico: 

| AO PAIZ 
Pela honra da Patria ! — Pela de 

fesada 
Está na agoniá 

nhoso da diotadurh. Ema pagi 
ignominia o do fristora vao sor ar- 
ranoadá dá hiatorih' da Ropublioa, O 

à armáda, na con- 
mprom o mais pa- 

ros, ropollom osg 
“mas na mão, 
guo poituguoz sor 
faulilo, nºum ataque 

traiçosiro da soldidoso allomã, a di 
dura “não tovo. pojo do oumpri- 

mentar o roprosontanto [do kaisor po- 
lo sou annivorsari 
Som coragem dé 

us o inimigo fez 
n nossa Patr 

ra simplos. <intirnados» o tonento| 
Aragão o og. sous companheiros de, 
armas que tão altd orguoram o nomo| 
do Portogal. q 

Annuncia-so o rogrosso da axpodi- 
ção de Moçambique, quo sompro ro- 
cebou da diotadur ordons do mantor| 
uma rigorosa neutralidado. 
Emquanto os ropublicanos são por-| 

soguid log, 08 dirigontos 
onarohioss, aquol- 
em territorio 

mbator o ou p 
jadoramento pelas 

povo, o oxoroito o 
fpioncia do quo «| 
tfiotico dos doy 
oscarnoo com nº al 

Dopois do sa 
dorramado em 

“vingar a afronta, 
À gloriosa bundoira 
diotadura consi 

quo do atmara) 
trangoico para c 
passeiam provo: 

do 
partidos rdpublicanos quô ap-| 

poiaram a diotaduea chogaram a ro- 
jolumar a domissão do auotoridades, 
roconhooidamento monarohicas o não 
Quo siguifioa ia 

ostá compromottai 
'enlamonnido a hon 
Vamos  rostitui 

unos, 00) 
ora do trinmpho| 

triotioa dos royo! 
utabro, 
Quoremos um 

mas por isso 
[Não arvoramos 
nhym partido, poi: 
dos os republioan 

? Quo a distadura| 
do a Ropublica o| 
a nagjonal. 

a Ropublioa aos| 
mplotcão moça 
| o alta missão pa- 
ucionarios do b do 

(governo nacional, 
im ropublicano. 

bandoira do no- 
queromos quo to- 

juntom para a 
para a salva Signifenção da Patria, 

ção da Ropubli 
Não aconsolhai 8 violencias nem 

ropresaliás, À nosga enorgia não ox-| 
oluirá a gonorosidado polos vencidos 
Só ao governo nagional caberá o di- 
roito de pôr om pratica medidas do, 
defosa. Quo todosjconfiem no seu ri-. 
gor, nu sua honra (o no sou patriotis- 
mo, | 

Pela Republica !| Pela Patria! 
Ajunta revolucionaria 

[Querem tanchar bem e Eear melhor?| 
Vão à Argentina, R. 1.º de Dezembro, 95 

MAGOS, BRUXOS 

6 O exercicio illegal da mel 

enanidot define o cuartatanismo cos 
mo «a exploração, pelos abeis, da 
ignorancia e da credutidade», E atere 
centa que essa explora 
(as vezes & ruína do lar, + 

E” essa expeculação igmobil que me 
propurz combater com à ipesmo ardor é 
à mesma sevoridado com que ae com- 
dale uma sinistra quadrilha de malfgilo- 
res: Para so destruir um anal é néces- 
urio, porém, anntisato. 

monto” ulta “doença & arriscar um 
[aggravimento, é caminhar ds cegas, é 
Solentitizamente pouco digno, Vejamos 
pois, antes de tudo, que fórmas reveste 
|» chariatanismo cutre nós e conside: 
ramos em seguida a oxlansão que cada 
uma d'essas formas vom tomando, 
A prisneira é cortagiento à burla por 

consúlla. Espirilas fracas, desesperados 
ignorantos ou credutas sentem a noces: 
sidade de ce aconselhnr com algum. 
Aceroa dos sous megocios, da sua sau 
de, muitas vezes de pequeninos nadas 
quo nenhuma quassoa honesta Lomaria 
a “serio, Appareco-nos assim o curan- 
onto, com os seus sysiomns maravi- 
Iho505. de curas certas e garantidas que 
não deixam nunca de impressionar a 
multidão idiota. A França cstá cheia 
afollês, e na propria Alemanha mo ve: 
cordo “da foremidavol reputação crenda, 
ha dez Ou doze annos, por certo velho 
intrujão dos. arredores de Tamburgo 
que fez uma forluna dingnosticando 
doenças pola simples. nspoeção do uma 
madeixa: de onbello, O doente, mandu- 
valhe a amostra pelo cortefa, acompa- 
nhada do competente vale, 0 dias de- 
sois rocebia 93 remedios secretos que 
he doviam garantir a cura, Uma vez,  alumnos de anatomia dó uma das imultiplos (aculdades allomas enviaram 
lhe com uma longa descrinção phan- 
tasista da enfrrmidado, unia madeixa cortada num cadaver, Imagine-se a ga- lhofa quando a resposta veiu: longos conselhos do dicla e um punhado do hervas-roiequidas para. confoceionar a milagrosa Lisana, que dovia restituir fa- talmente à euulo no propriotario do cabello t 
Em França; tevo uma singular noto. riedado o homom de Grisy, Renaudol tol gor vezes consulhalo, e teve assim conecimento do inverosiiels remodias Havia dois, contra a fobre: 0 primeiro consistia gm assisti, no mesmo do- 

mngo, da. Jeox, missas" om ogrejas diff mentos, Era dilticiimo ma provincia, on de as egiejas dislam umas das out quast sempre. muitos: Kilomotros e as, missas são rezadns pouco mais ou me- nos & mesma hora; amas o gueoedaneo estava ao aleanca de toda a gente: «Pagos n'um ovo acabado de pôr Core-so mb pouco, tira-se a pellicula quo exista entre a casca o a clam, € applica-se no dedo minimo da mão, es querda da pesson doente, Isto é feiio ao doltar. Dorme-se, No dia soguínte, gua é certa» 
Toda a maléria medica d'osto hor consistia arm drogas do mesmo. porco Para evitar a quela do cabello queima: vamiso aholhas, misluraw-so a cinza tom axcramônto do rata, e fazia so uma infusão om azeilo de oliveira. As Irie- sãos d'esto “unguento combatiam a Vieio1“O excremonto de cabna omassa- do cam mol curava a tetericia, E, «j'en passos 

TERRAS DE 

Às minas 
— am 

São abundantes em 

LOUSAL, l—Do Alvito sigo para, 
o, Lousal. Paço a-viagom do noi! 
Todo o dosoampado 
apparoco envolto em trova, lista p 
to do distrioto do Beja quo vao até 
Garvão é das mais socas, das mais ari- 
das, das mais monotonas que conhe-| 

2,|ço. Girandos planicios do poisio, som: 
uima arvoro à inorustar-lhes uma sua- 
vo mancha do sombra, Do quando 
om quando, azinheiras o sobreiros. 
Rostolhos aiapotando do loiro o chão) 
ora côr do barro vivo, ora arenoso o| 
movodiço. A noito ostá abafada, No! 
comboio, quem não dorme, prostra-| 
do do fadiga, vao á janolla, para sor-| 
vor, com ancia do quem doepeja um| 
copo d'agua frosoa, o ar quo 6ó deslo- 
ea com ruido. Às arvoros giram sobra, 
si mesmas, como so as raizos, dos 
prondondo-so da tosra culcinada, qui 
2osgom fugir o ir para outras par 

em busca do mais amoravei 
Em Garvão, tomo o comboio 

da linha do Vallo do Sao. São tras| 
horas da imanhã o div-se-hia que o sol 
ainda não deixou do dorramar sobro) 
a torra froixa do Alomtejo o sua cor-| 

ia informal, d'ondo so ovola a 
nto O logo qua torra o o ca 

lor quo ohamosoa e caloina, 
Não tonko a monor eimpatbia pola 

luz do dia que rompe. O horisonto, 
n'aqueltes momentos do transição da. 
trava para o alvorecor, toma, do so- 
gundo a sogundo, os mais ostranhos 
doloridos, “Fingo-so do oscuro, para 
em soguida adquirir cortas oumbian- 
tes soonographicas, ouja duraza é es- 
tupendamente oppressiva, chumbo, o 
cobalto e o carvão, misturados, amal- 
gamoados, confundidos, pintam tudo; 
offuscam tudo, onnogrecom tado. Os 
olhos magoam-se, prinoipalmento os 

Casa dos Espartilhos 
'Bantos Mattos & €.*-R. do Ouro, 124 

olhos dos nootivagos,inteiramonto do- 
sbabituados dos transportes. brio: 

- ap 

mit 

E NIGROMANTES 

O charlatanismo 
icina protegidos em Lisboa 

Em Lisboa, 
não tiveram 
do 

aros são aqueles qua 
inda notícia de remedios mesmo gencro; indilferentemento ilus pura sarar do molestins ém pára deitar quebranto, ou fazer cessr amores Infolizes, garantindo o alteet do lerosira pessom: As bruxos e curah- 

doiras leem por vezas provocado vet. 
dadeiras tragedias entro nós. Ha are 
hos, um marilímo assassinou aht uma 

- velha bruxa durante um qecesso dB Houeura quo as drogas lhe linham diz terminado, 
Esta especlo do chariatanismo gito 

jdesappnreceu pois das cidades, ati 
[fem medrado' cada vez mais, Por WO, 
à tribunal tom de occuparso do th “04 
outro cuso te axerelcio Magal da cheio. 
na, emas uma vez cumprida a pey, O culpado recomeça com o maior demo, [ral quat certa, agencia de intriga e db |dissólução domestica quo a polícia fnan- dou fechar hm lempos, e noulro Tea Fabio, já as suas porias com tablas e tudo, 

Fntre os curnndeiros dos prados 
centros. não sho por certa os menos pi 
|rígosos aquolles que pretendem cufar 
os sous doentes cam o auxilio de pras 
licas de magnelismo, Em França, 6 
caso para uma policia coreoeclonal, por upylicação dos artigos 479, paragrapho 7 mu puro com multa de 11 a 18 frite 
cos «as pessoas que fazem profissi da adivinhar, prognostiont ou expliont 08 sonhos»; é 480, paragrapho 4, que per le condemnar em um a cinco das prisão, conforme as cincumsLawis os Interprolas de sonhos, 
Em 1852 houve em Paris uma praga 

de somnambulas no gencro da quê ab 
ba de assallar Lisboa, Fizeram-go Vi 
rios, prooessos, Num dos casos, 46 ak 
legado pela intrujona que a sua: Gi pação consistia unicamente no dihgao tico e cura dus doenças, com a ap. toncia de um medico, Ha modicos par Judo! O tribunal nem por iso dt do a condemnar. Isto passousa om e outubro do 1858, Pols am ? de dk 
zombro do mesmo anno, lêndo havihd 
appelação, à tribunal confirmou o jul 
gamento anterior, sem quarer occupais 
so da questão de facto, O accordto res 
aa 1 «Fica assonke que alguns phenomét nos de physiologia, demasiadamente fh- Certos para que a solencia n'qlles lonha até hoje aprcolado a natureza é o ah canco, não podem auctorisar o exereicia de tm mísler quo a let prohide; que miesmo no caso tm que 6 somniinhi- 
lismo désse relmento a fuculdade db adivinhar « do prognosticar, seria piB- ciso transtormar a legislação pará quo aos individuos dotados d'esta: fnculdas de tosa», permiltido exercer tal mistás elo, Fica assento que a assistencia di um medico em nada modifica q factê: -|prinoipal da adivinhação, e que, coth etteito, resta sikuação, o medico Já não prooedo em tal qualidade, que eily mada indion por el proprio mas que, [ronunolando à sciencia o abdicando dg sua profissão, se Junta no doente que consulla o adivinho ou mestno no prós prio adivinho, cujas respostas trans milio.» E Julgava-se assim ha sessenta « quai annos, em França. Em Lisbon a justiça acha preforivel fochhr os olhos, 

HERMANO NEVES , 

PORTUGAL 

do Lousal 
se 
pirite e principiam ' 

agora a exportar minerio nai, 
[motallicos dus madrogadasag 

o dé mosppora dmquni olloira do Tas do Sob não qo8s noima do hocisonte, perdo toda à guê- transparoocis. Puroco do folha do for: ro galvanisado, 5! antipathica 6 obge Em por vezes, a sor oruol. Dopoig, 6 espoctaculo do dia nsgcento muda, O quo era tortura passou a sor alegria 8 vida, Ondo havia coloridos ordg; forruginosos, oxidados, passou a via or a sua vida ophomora o mais gua- vs azul que o cou podo offorecsr-nos; O sol rompo. A alloluia deslumbrados 
ra do luz ionunda tudo, E a apos thooso, ga gloria do vencer, é a côr gueira. Nºouso instanto, appotoco-rms sompra fechar os olhos e dormir, Foi o quo fiz d'osta vez... 

phixiane 

O sr. Rollo Proto, diroclor, da mina do Lousal, fôra osporar-mo É 
estação. Levára-mo para sua caga 
ofiorecora-mo uma taça do cafó fu 
meganto o puzera á minha disposição uma coma macia como ur niohés 
[Dormi não sei quantas horas, Depois, 
já refeito das canceiras da viagoli convorsánios, sentados n'um cara manohão densamonto rovostido de martírios. A mina cotá om plóna 
ohurncon inculta, Montados, mattais 
maniubas, montes e valles, covas o 
barrancos é tudo o que d'este rofugia 
om que mo oncontro go descortina, Ad 
longe, o olovador do poço mostre dt 
mo a improssão d'uma onormo galolê, 
Masa vida é guperficio pareço” 
rou.O homom foz-sotóupbita, rofugiou 
so nas ontranhas da Torra o por fk 
anda a corroor, a derastar, a abiit 
tócas, a rasgar tunneis, a furar gal 
rias. com a serena nhetinacha de 



=] 
quem procura um thesquro atraves 
da todas as tlsosiase 

Muito calor. Cada voz mais calor, 
£ medida que o sol sobo na sua in- 
sondiadu trajoctoria, O silonoio"que 
209 cerca, que poisa sobro a terra, 
quo anvolvo tudo como um funsbro 
presagio do tragodia, é cada voz mais 
compacto, Dir-se-hia que tudo so 
tala poranto a ardoncia juconcebivel 

Pesso dia senegalonse, Tudo se r« 
perseguido polos halitos corus- 

esiitos da fornalha immonsa do ol. 
Osar, Rollio Proto vao fazer a sua 
Ea Ev, por minha voz, torno a 
dobbitar. E quando acordo, ha já á 
minha disposição uma charrette pu- 
xada por um cavallo possante, que 
ha do conduzir-me, bem como ao ou 
gonhoiro qua superintendo om tudo 
isto, atraves d'uma dás mais impor- 
tantes explorações mineiras do mou 
qui 

2rimeiro, a parto exterior, tudo o 
quo está Á poripheriao roprosonts, por 
imio dizor, o organismo complio: 

incançavol, que alimo 
líanto oxisto nos subterrancos o 
jasga a não dei quantos metros do 
findidado, Vejo armazons, es- 

argtórios e oficinas, Passo pelas 
oo ondo on engonhoiros olabo- 

truçam sobro o papol 
apropriado os novos poços, 08 novos 
timineis, ns novas contraminas, Porri 
méntas, macbinas, instrument 

gisão arrumados por todos os | 
4, somo celulas paradas dam mon 

tri im ropoiso. Ruidos domotores, 
nlironos, chronomotricos, infalli 
Roasvas fios lovando a toda a parte, 
nointocior das habitações 6 40 corar 
qã9 protundo da mina, a norgi olo- 
cttioá' que ha do transformar-se om 
fojlgi 'om luz, om movimento. À 6) 
nhá) tomas, porsist 

por toda a banda tem es- 
tecido a sua rôdo do traba- 

lho p do progresso, croadora do abun- 
danoia o do riqueg 
Estamos na cusa dos motoros. E! 

Agoi que so cria A anorgia, Por o 
86! ifuncciona um de 260 cavallos 

jbiz pobre. Mas, dentro em po! 
va) prinoipiará a trabalhar outro, 
Jicoquasi montado, Toda a ingtalla- 
qhopor nor acanhudo, vao sor mod 
ficuda o ampliado, Ha já parodes meio 
deirtitadas o janollas” fóra do sou lo- 
gar, para gorom substituidas por ou- 
tebbPA, mina tambem tom à gua 000 pó- 
ratiyi, como tem a gua pharmaoia 6 o 
job sotviço medico privativo. S6 não 
Pojáno,, por ora, uma escola. Pois 6 
m ão podo dispor 
mov 
oruanças om ox 
sofa 
ludçõs 
rofittos volumosos, soguindo pat 
misihy rogando pequenos pedaços do 
ohhg, someados do milho, attonuando 
com O seu cantar risonho, so passar 
ERRA os polidos das rogi 
ardência do ar, que parece vomitado| 
contra“ nós por am descommanal 
o 

únpucidado vao alóm do 
doig: milhões do motrog, cúbicos. À 
darkagom tem 16 motrod do altara 

u ceros de dez contos. U 

nsjificial, apertado 
bocips: do ostovas  denogridas, 240 
metros oubicos do agua por hora, No 
ponto culminanto de mina fios vim d 
vsftortão 3:00 metros, dlondo ir 
it fodas sa canoligaçõos di 

cimento. 

ae; entretanto, 
minusqulo o po- 
reno, to modos. 

lhido entro 08] 

gons, não pe ar do porguntar 
a mim mesilo/porque é quo nesta 
provincia as “albuloiras 
na ava paso embrionária, quai não 
existindo senão junto das minas, que| 
a ollas vão buscar toda a agua de que 
necessitam. Não terá, por aca 

oxcos 
simple 'cançar a agua 

e do transidadar em “ribeizas fox 
ei aquilo que hoja do 
dbgérto, do terri Je ohão nban- 
donádo? Ou julgará ollo, porventurs, 
quo? tom o diroito do conservar in- 
aproveitadas fontos prociosag de . ri- 
giieta, de que o pais. pre 
eifbora 

js do visionarios. A. albuf 
palpavol, que só po- 

de ser negada por quem não ha] 
munca estado junto ae tngosartificias 
como este da mina do Longal, d'onde 
a água nho om torronto para trans- 
formar um dia, se tanto fôr preciso, 
obtos cabeços, ostas encostas o estas 
ogllinas resoq! 
jeitos o em bortos feoseno o fori 
"O ar, Rollto Preto é um dosçon 
dento do velhos navegadores. dina- marquezes. Mas aoua imaginação à Áf viva como a gua intelligencia cul- sima, É assim, omquanto regrossa- 

á novamente É caga quo lho serve 
abitação, vou-lho. oovindo . uma seposição suesinta do 

A mina d 
illage nada doixa a dosejar, ap lado da iminá, polas encostas a pe- log .yallos da herdado om que ella se] oncontra, outra maravilha ba do nos- ialisada em milhorasg é em 

torso o desenvolver-se, mercê da 
lagua olara, da ogua abundante e be- 
nofico, que nogrande valle seacoumu- 
a pelos invernos, para ao verão re- 
gar o vivificar, n'estes dominios; tado 
o quo necessite viver, crescer, ama- 
durocer, Hão do somoar-se - grandos| 
[campos de milho 6 plantar-so floros- 
tas do oncaliptos que, juntamente 
com os pinhaos, cobrirão contenas do 
hectares, 

E dopois— diz-nos o sr, 
[Preto-—o lavrador do Alemtejo -que| 
venha ao Lousal vêr como é possivel 
transformar um doserto n'um  vorda- 
deito paraizo... 

ADELINO MENDES 

Candeias 
A casa quo moie barato vendo calçado 

om Lisboa. 

2:000 pares debotas| 
om finissimo calf do côr o aalf do cdr oca. 

nos do phantasia,Mquidamm-s 

Custavam 5$800 
agora 4$500 

[Enyiam-so eucommendas para a provincia 

Na da Pala, 2) 
Em frente do Colyseu de Lisboa 

| À. CANDEIAS 
Escolas Moveis 

“professores das Escole “Somparecerem na ins- 
posção dessas escolas ta proxima sogun- 
da feira, 15, peluo 12 horas, 

Frasco 200 reis 

Meto, Matividado dé (1º 
Rua Jardim do Regedor, 19 

Sulphato de cobre 
Recebemos a seguinte nota ofti- 

cias: 
Approximando-se a epoca da im-| 

portação de sulphato de cobra in, 
glez, devem os importadores d'este] 
producto, apresentar, no maig/breve| 
plávo poêsive, os aéus requerims 

Ss nO ministerio dos ne; s 08. 
trangeiros, com a Êndicação clara, 
das casas com us quaes contracta- 
ram os respectivos fornecimentos é] 
os Ei pad estes, à fim de op.| 
poltunamente se proceder a um 
equitativo rateio conforme“ quanti.| 
dude do referido producto que 6 go-| 
verno ingloz nos puder ceder este] 
Janno, depois de deduzidas as requi- 
sições dos sindicatos agricolas do, 

uro. Estas serão atlendidas inte. 
gralmente e de preferencia aos im! 
portadores particulares, mantendo, 
orém, O governo o seu criterio gn] 
rior de não intervir, soh pretexto] 

julgum, nas questões de acquisição e| 
do” transporte do sulphato, das 

Jaes se devem incumbir os Teferi.| 
dos sindicatos e q Liga. 

“OLSINA” 
Tintas a agua (Wathor Paints) 
Ta hygionicas — por- 

ricadas por Mander 
(England), 

pes il Gomes 
RR. dos Retrozeiros, 113, 2.º—Lisboa 

TELEPHONE 1:422 

ler sensação 
Salão Foz es js, tesão 

1916 
Duas sessões 

S às 21-28 às 22 314 
Stella Margarida 

La Bella Lopez 

Carmen Vicente 
Os Herminios 

Bellos films— HMagalfico progra: 
ma de concerto. 

Seguniia eira 
ESTREIA DA GRANDE CELEBRIDADE 

MINA WALKY 
Como «6 vê 6ma e oia sitio a é ora D sbliétio una artista que vem oiraipia de Lonares e da Opera de Past, Omo que “estas dias tasba são Gama: o para altetar o grando valor da artista, 38º Da? mogno flies Vão er Da Prosi? a eoganda feira. dos il gottgam aan apronta: são Stlia. Aacgarito, soprano, Ngeiro irmen Vicentere sei indão: Julio” é Bola Lopes e o ser excontrtos sto Jato porque os Horis from a das dese” ida Amanha, tando portanto o novo pa. ico 26 ojo'€ dstanha par cespe 

Casa dos Espartilhos 

nda feira ano a| 
ly no Ostra. 

 Plau-lgantos Mattos & Ge do Ouro, 1231 fo; pára. 

Rollão já 

uiz e da Liga dos Layradores do!tola, sr. 

Da estreia que deygj= 

Aida q proposio 
DOS 

mmligos ais alone 
Os 51 antigos navios allemies aluga overno portogues À Tagiaterra 

le de 118788 toue-| 
ladas, À emprezas e ontras entidades por.| 
togaciss foram cedidos 19 cuja tonela- 

.O14 toneladas, é dois ficaram. 
zto da nosta matinha de guerra. 

o representam 2215 tone 
dos navios é, pois, como, 
[72 00 da tonolagem de 
O frato qu 

n rasses do Estado, cumpre conhecer o pre. 
go do freto om Londres, O governo de ia pabiicará todos os csciaracimentos nsavoio para quo se não classitigos, solidas razões, de infimo O preço do 

bass canviriá saber como é com posta a “comissão am quo o governo ia. lise. declinou o escargo de 6 Sepresentar Mota transacção des "mavios e quaes as auas "attribalções, form eesa God Fopresentantas a Lisbost Quem são gi” es? Inglczes on portaguezee? Outro aspecto desta Interessanto ques. so dos atigos mevio alemães à 6 da siboição da carga, quanto sos barcos tica em Porta alogados a en dades parficainços. Já Gissomos que bel 
[quem tonhia navios ' não tenha carga é nem tenha car possas pari og até quoca ponanciasso na fiopro: sa, durante muitos dlas, que recolis car 
es pera oa portos do úoito da Baropa, Somo se, bavendo ahi Importante oa dasto Carga para segui: o seu destino caso necessario ana insistentemente À [procura dela Encontram-se tambem aqui assegura. dos om absointo os Interesses. do the: iotroê 

ar E a dera possa e fia prior pias pipa ro predio dean Es domnroõa ui ova inca so 
deixamos indicados. bis x pi 
CANETAS COM TINTA 

Das melhores marcas 
Papelaria da Moda, 165, Rua do 

(Oro, 167, Catalogos gratis. 

R CASR GAMA 
Icontinda a ser pr 

freguezes de lotaria 
Essa afortanada Good do lotaris, da rua ao Amparo 4 J8 vende um oonsidara- [vel nuiero dé bilhoeas pará à proxima extracção, A afinendia dos cos pridaros É pimamvôto Justiicado, po ia ignor ado co Gude v o dortas. grandes, & reco cado, úcico na venda de a lotar” do hontoa não [vende a sorte graade vendeu tambem & [premio immedisto, Acúian, tolas ab prev 

pirantes 
mo Lovos alumnos da Escola Na- 

estaram honterm jurament 
andei. Essa cerimonia 
sul uma solemnidade que tra-. 

praticado, destaodicse. apenas “gor Nus. 0] 
tmn allogução que 6 director: da Es. 

funes da Mátia, proforiu 
e que de bom. grado admittimos ti. 
vesso sido brilhante, coro, alguns 
Jurnaes informam. Mus parece-nos 
quo nãor seria demais que as altas 
entidades da Republica honrassem o 
cto com a sua presença. Mais ex 
tranhavel mínda se, nos «figura o ju. 
remonto que os alúmnos prestaram, nestes termos; 
«Juro pela minha honra, cómo cidadão o como Eniitar aecuie bet a minha. Pa” sia Intéira 6 felmento é Obedecer rom [iumento à “ordena” dos “meus supesores, Bio abatashamião meu pesto alnda quê “o Sue a Drophia irmeta de todo arina o decano” Par 
Não se fala ahi oêm do Republi 

nem de Constituição, o que nho pod deixar de ser contrario a todos os 
[regulamentos militares. Os pro- 

funcoionarios publicos, quan” 
prestam juramento, toma vpeia| 

[sua honra o compromisso de defen.| 
der a Republica e a Constituição. 
Como se comprehende que se) 
dispensados d'esse compromisso os 
aspirantes da Estola Naval, futuros 
ori Etr a cru veniiio 

jar r, ue se repetis.) 
e tão nênhavers, mesmo] 

m'elles não exista, como no 
[o “presente, qualquer proposito de hosbilidado à República. 

Agua da Fonte 
de Sula 

Bassaco. 
Optimo pará convalescontes,anemmicos o aeoiiadeo e 

6 centavos (50 ráls) o litro 

Nº venda em toda a parte 

Livrando- se d'uma morte Gerta, 
devido ao seu sangue frio 

Nun terrenos existentes proximo dal 
esiação do cominho de ferro do Ca- 
om andava esta manhã guardando um| 
'rebanho de ovelhas pertenoento q Do-| Tningos Camíllo, al residente, o Josê, Lourenço, morador na dona, que fria ab bombo ua mer Ten o, gado pára, unha forte sta! appronando a 
Big pata ah a fim do evitar qual! ge para ah à qual: quer desastre. Quando o comboio pas. 

ferida pelos! 
oi 

Escola Naval px: 
[por 

O juramento de bandeira-dos as-|so” 
q. Sa: 

que devia fa Pes 

A CAPITAL CCO a e e 1-8 ÃO EEE 

À Eram ENA 
A vigilancia no Medi- 

terraneo 
* PARIS, 12.—Uma circular do mi- 
nisterio da marinha manda roforçar| 
ja vigilancia das unidades navees| 
franobzas om serviço no Meditorra- 
neo, principalmento em torno das 
Baleares, por cáusa do abastecimento! 
dos submarinos inimigos. —(Havas), 

Cruzador francez 
Devo chegar por estes dias ao Tejo| 

um cruzador francez. 

Hateira para a Argentina 
RIO GRANDE DO SUL, 12-—Foram 

expedidos, na semana passada, 800 va- 
gang de maneira com destino à Republ- 
ca Argentina. Os lenhadores de Cima, 
da Serra preparam grandes carrega! 
mentos com o mesmo destino—Ame. 
ricana). 

Vér noticiário 
diverso 
e 4º paginas 

pa), 

Vontilou-so am 

na 3. 

pra Dois: crnmado:es entram 

A officialidade cumprimenta] 
o chefe do Estado, com 
um desfile de praças da 

guarnição 
Como estava anunciado, entrarata ho. 
e Utsdrs postagem doe Ve Quando os navios 66 approsimavam Cascaes foi mo sou encontro nroa fotilha, 

[composta do Cinco d' Outubro é doi des- “e por ordem do comasandente da 4 ávido ia deica pilctos ca censadores atraves da 

ão 

oia: 

jog 

e sginto maio Conmodóro—Ofciaos o mariohei 

[sempre gloriosa grando armada britan-. 
O contra-sliniraoto commandanto res- 

agridocimantos no donodoro, claas é masiabeizos da armada portos 

A 

marinheiros o 
ão honra, À 
ros inglezos attrabia grando concurso da, tom 

jentes marinheiros da armado 
itânpica. 
'A? hora annunciada realizou-se a ro- 

“que so oflocinoa no salto dot 

paresera po Epoca. Estiveram tambei no chmtiadanta de divisão naval, iajor ge. pera de armado ebufo d iaão aval 
neta, p ailhermo|j ESSE Rita do soenida ama tr 8 da cObampogue. Terminada 2 recepção o ar. presidento aa Republica descon aos jardina, acompa. abade pela oficialidade Ingiezá à outras asslitindo da oxplamada ao des. Ei doa masiaheiros coja Danda executoo| o nacional. tingento do marinheiros ingleses] lora, constituido, per cerca do duzeutos, 

var 

.. 
O antigo palacio real das Neceeidad estepe? servindo d seda no misiate o dos, Bogacios strá ae Tealisar a sua primeira leste clica! o” à obicinidado da 

E adam: 
Lari neto dedi 

A Talralia Germelo, tão admirado tódas ae altas individualidades que táram Portogal noutros tecspos, exercs [ão novo a sta fascinação ertisos, dis” [ponta com o mais requintado gostos “Ro restbulo foi coliooado o. precioso| ob que we encontra xo paia 
Ajuda, ro portanto, palnoio “os maia bolida tapetes quesasor 
[O tanquete, que à de 50 talheres, 4 no eres, 4 ser. daria Marques, Devan as” 

sont 

laterea, 
finanças, primeiro Secretatio da legação 

ta 
ah 
govés 

Arantes Pedroso, chefe do gobinsto doloa auxillos & qu  tmdsstro da márinha, Jayso da Fo a andante do “5. 

Pereira d'Eça, sooro 
Íglera Ockloy: com 

diplomaticos e à o pavio foge jomos, Pre do Estado, 

jaddiament 

(Apesar de todos 

80 contavoso 

[á custa da mis 
Consta-nos que 4s commissões poli- 

ticas do Lisbos 
o assompto, estando resolvidas a om- 
pregar todos os esforços, absoluta-| 
mento todos, para que desaprareçam 

los. iatormediarios 
[pouco esornpulosds. 

A questão do ol 

sous cordeaco camprisentos do grito «Cau sta vinda o diam rg nitoos dm o da voltam me encontrarem aqui Bieuta Tsouentom mão [Oontraaimicanto à bordo do Bugolko = figure Cho má : Pertagal tom, poi passou o 400 ext 
[para dois contos 
geinta 

rda. 
Tentou 

mesmo na im 

gocios que para 

senão 
monopol a. 

EP ess 0 casc do ne 
E prociso 

jração, a mal 
[mais "generosa, 

ita do ral Bi do campo entrindheidos o 
do sr. ministro da 

obefe (Maior do Exercito, 

Dota 

Tambem hojo pardorroraro 
oidado muitos officiaes o soldados do 
exercito francez, | 

ds comissões demoeraicas 
apreciaram na reunião de hontem 
O problema das subsistencias 
Como noticiámos, foi resolvido o 

do congress 
oo. À resolução tomou 
[reunião conjuneta | do directario com 

rio do, togasão fa andante “o cosa iate» áicito Corqueira Espirito Santo Lima. director dos degocios “publicos  o| E ro da gera, Cos: “o Senão uni, 
[capitão Mecedo Conto, capitão Castro Silva, Sonsa o Furo, tommandante do «Ai- 
mirante Releo, Jud 
dante do 
“Além dos dois cobeandántos dos na-| 

vios ioglozos as ai 
18 afficiaes desses | navios, 
cabeceiras cecapadas pelos srs. Eugênio, 
o Francisco dos Santos Tavares. 

Bicker comman- 

do banque 
ando. 

ross dal 

commissões pistidarias do Lis- 
boa. 

ção 6 pedindo goi 

videncius. D'alig 

H favor. O bas ao | mo Tejo toa 6 oninpe 
to, a interferencia. 

mmeê [pal o do go 
genero 

trabalho mando 

mais criimi 

especulações 

ot modlo, Ai tt pr ido o OR o minds Bi o Conaga para ce e o eai Gon cd ca Ta ng 
triumphai, espalhando Augentado Britannico, que cio do 
[oo iii dos Fio o ação hanraa6) Ta 

Liberdade d 

[tor vonção do sr, micjatro da America, 
À Inglaterra deseja todo o wolíra: 

[nom paro a França, 
om quo soja E 

olíraro. 

llfadas, 
a até 

lamento n'ossa 
união o problema [das subsistencias, 

os esforços do sr, 
ministro do trabalho, os generos con- 
tinuam a faltar 
vormediarios a manifestar-so com a 

completa inponidade, Vari 
oradores roforiram osso faoto, casti- 
[gando-o-com justas palavras de indi-| 

procurando anchor as algib 
aldo povo? 

ais, actualmente, 
ontem referia o 

De, EOgUNdo! pos Consta, tem vivos de verdádo: 

“ganancia dos in- 

o 09 podores pu 

Marinheiros ingles ssa 
ARERSE Te Na vordade, o bonsumidor está a 

sontir osda voz mais a fulta d'ogsas| 
m sabomos nós| 

to hontem pagos, o âssucar É raxão 
lo, E foi por muito 
continas a v 
okilo. No P 
Camara Munici- 

rnadór olvil faz com quo| 
mude 

Porque não cel 
86 contavos. 

vo 0 src 
para a cadeia os 

[commorciantos quo manifestam n'oe-| 
ta hora joosa das ga 

largarão do mão] 

ara O nego- 
so minerio? 

eta do 
RA 

2=5p + 
om siga harang lado formar à ope) molhar cedo. doidos por esti tus? roda ao? erpráção Jd "olha rua 

Ursa empreia, aiericabo importante 
poa impenislidado de o, axporiar povo, que manifestava 8 malor sympathia| park” os Estados o exportar, 

aporar da io- 
an a para a Tala picado. foradar4o lag us tras 

não ad 

Frsoça mas à onata do mil q uma dénarcies polas 
Rs oem dpuiâado. que ftirriet] só reslgão. a ver car wont era Patça pitaqai “A Taglaterra vyb4o que quer conser. 

2, "on 7auo do primeiro indnstral, 

ias tongpe aro agendas re lies viabam e ropreses fas grasde foriaons. À guerra at des cos, 80 que parecs, à ato Fade | pevilbõea, porqu os parecer aaa do fores 

po nó 

teia” das munições d6) 

sado ho qua vo apresentou devida-| governo, está eia Lisboa inc 

[0a "marinheiros britaunicos, acompas|* Savio, aates da puerto Ds m as “otros estran. indos por gito povo viera cartão pros dus Sesberado-o, quando less ao “cias do Sodrd senão acelamados o fhes convitha, cor a bundéis do respo. percarsa. a tivo pais o  patróclaio os seus aipio- 

úerra não modi- 
ituação anterios, 

o do woltram? 
jando toda a coopo- 
a mais dedicada e 4] 
“nossos alliados, não,| 

[porcamos do “vista certos interesses quo 
quebra do cumpri. [mento dos movste” Revêros, salvagundar 

iatolligentemonte, PEN 

O Habrico do munições 
para 08 aliados 

Pareço confirmar so a notícia do que] a Portugal o ar, Albert Thomas, imk- ministro das Inistro das munições da Fra; aço, para dom. binar com o noso goverao o melo de 
| auxiliar eficarmento os alliados, 

do, chefe dono fabrico de, muniçees, oo installando 

contra o lalmigo dava. qm dos vagons, com o vento, EO, Cominam re É ho a mata e airasiouo alguns belala, Fergânda Pereira ds Bilya, com-|opuatio partsgas 6 dos comido, Essleca "Não perdendo“ sangue ir, o  mandênte do «Dores» é fundo, tendo jÉ dado provas da aus apti pesar, do vÊR£O perigo, ni à). O er;dr. Antonio José &Almeids, terá]ãeo nai jobricasfranoduas” Eno! que lh vie Ira do cana tê dpi presidenta do Sepaão De "6 que dra aquela etigento omam mor cesta. Arnsido. pare” Lisboa se o da soleo Pavel ido: do, Pratica so eo te guto para O hospia Ido S. Josê, onto Azevedo Continho, major Mimoso o parftisalso q06 de epesarios por. E teca quê apenas Minha qi Dor tada tado do“ Eai toguelr rodazen paca esabaleco Não fesmenlo Ya cabeça. pelo. qie/Hó da quorra Beods, secretario da to ada o do Snglatem, gêneral do 1 vio! ra da Palenh S60 a SG andei 

s dos paizes quentes, do figado, do os 
syphilis, como auxiliar do tratamento. 

A questão 
das subsistencias 
O er governad 

hoje com os administradores do conce- 
à falta do assncêr. O sr. 
e grandes amanerviantes de 
afim de se conti 
de remediar à fe a de nesmoar, 

Balneario---Casino 
Santo Amaro — Deizas 

s Abero ate 8 de outubro 
anhos salgado», quentes, ellos, doa- Peri Toitaliações do prineira ordom. 

PEQUENAS NOTICIAS 
AbSlicia prendeu Carlos Ferreira, ro- sidonte na ri 

Bogo'do Bispo, “Heando com” uºbrsgo 
relio fracturado. tia —Ko Tánco do homital eecençu curativo! ao is Pequenes der gundo Tispet ves dos “Bamiom. de TA" annes, da quit do Leda, do Arco das vam atropelado. belo dutemevel no ue era echantteuro Nac da SUA” no adore travema ua E Pica, 0, o" quan To pres: 

Simões Bayão po ça re EE Cla à 
TELEPHONE 3078 

LARGO DE S, PAULO. 19:10 

A provincia mA CAPITAL 
COIMBRA, 12 

Carvalho, adminis 
Uoivorsidade, cabia nastrusamente, fra- 

o houpital, oim estado 

| CASA FUNDADA EM iBgi 
frande Variedade em Legues 

Sortido Colossal 
T6—Rua tos Retrazeiros — 78 

LISBOA 

de Algés 
Um esclarecimento indispensavel 

Sr, Redactor—Porquo no dar pobi ão a am cato que 40 prenão com quatro 
Darracas-tabornos. eitóadas na praia de 
[Algis, ignofave, cortamonto, as razões 
as m a ademinfstração do concelho 
POoiras à. procader, parmitta-mo q 

osclareçã 
Janta. 
idas. 

Fi porguo, “o toras necostario cohibir 

cas ombris E o modo quo dog queixas do” paridenlares 6 participações [dos guardas de poilcia é guardo repubii 
os quo presenoeiam som possibilidade bo ptr cobro. Ore 

[coro cessando a oxuta cessa o efiito, f 
istiverado propibir a venda da wah 

eria tor deprohendide 
Do v. ctg Carlos Paredes, 

NOTAS DIVERSAS 
A rounião da com) 

do comimercio foi tras 
feira, às 16 horas, no 
tranjgairos, 
—Dopola d'imenha roalia o er dr 

Bicardo Jorge na facuidade do medicina, jás 91 o meia. horas, primeira pro! 
iccção sobre «A eatidado am campanha.»| 

Situação da praça 

Rio spLondros, | 
Agio di 

Extornas: 1.º cerie, 77980; 2, T74 
Ássões D, do Poring, 13530, ra: marino, conp. near, AU; Mo Esitbiguo, dE4O: Norte o Leste v2g;irode-| 

cos, conp. 88870; Zambezia, 2805. 
Obrigações: Aguas, conpo 64860; Pro- 

Caminho do Br ce Hiei, co 
Papel de embrulho 

Vende-se em pequenas quarti-| 
dades na rua do Norte, 5. 

ES 

civil couferenciou 

lhô do Barreiro, Cintra * Oeiras, sobre] 
as Franco] 

mandou convidar todos os armazenistas| 
para com sles terem unia conferencia] 

r a melhor fórma 

As barracas da Praia). 

ão colibacillo, mom nonhuina das eg BOLSA As inscripções eflecinaram- Joios pashogensas quo pódem exig 
se: H cui fem agr, Além abisao gos dou esont, oup. certa acção miorobicida O B. Nphi 
Tit de 10008... — 8820 | Diphiterico e Vibrão cholerico em poué 
E sao empo nolin perdem toda a ano vi 
tias d6 Estadorá 1425950, coa. | ado, outros microbios apresentam es Ee 

o poli, artritiamo, nas doenp omago, do intestino, bronohites, 

JECHOS *+*, 
& NOTICIAS 

INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 
cAxcioNERO 

Rompimento Mandas-me as prendas que te del ou- a gota Ama pão aqueitas que me désto um “AA Soia | acabe-so tudo. E que à alegria Dire essa gendi cubeciuha: divas” 
A 338 0, leneo onde, orralhnda, aurora, hordsto Cama maná quando cu pal E a mecha do eabelioso fusdaia, PAUS Dada "em risos Mmolvigavei Mirá, 
Abi vão as rosas onde a ua hocca Polsaste. “atavel, antes que mas  úlsses, Certo dia, em quo eterno amor Jurdmes e 
yada mais tenho teu; 4 finda a troca, Be o. desejo ão tes lah to O DÊ “aestrocas o beijo ue “Erocaniosr À 

Eugento de" Castro 

bes pe dep do 
doca sogra de in Ba PS agsos, seeretario nisterão, “representante ratico* isinanhol “ar oentso Meapanhok correspondentes doy Jornaes, memb Eoloia, te. Amis a combo te DOR eia hã OO sr. AVEUSIO Soares deu tm abraço nó st D. Lo ot 

APTISADOS Reglisouse na, egreia do RAP RIANAS as Pedreira o"papiisado droga tio qa Sra CD. Fernanda” Cardoso  Jeyeo Sonha Bo, se Mto Nolerio igbhago Mo tg, de ano RS da 
Foram Padrinhos a sta D. Maria Sá percira dê Silveira Bases q seu imatias sr, Praneisco. Jeronymo da Silveira Pas 

cio aicrad recebeu o mon de ro. 

ico Do ngm 

ERR 

“PARTIDAS E CHEGADAS  ieotscam na, proqima. ceman de Yl o Os sro. Condes de Carla é fibioa, Di Maria da Conceição o à Era a Ma pino EP be Copia Parto na terça folia e tlisha 

e ds a 2 pe Ga o ad 
—-PAra à sua casa no Estorlh partiu com. 
A ar da es 

bo PS RS Eae 
Pap a pi Vadias E Tadito de 

Tinto, Antonio es 
Incra” Carlos Augusto de Moraes do Al oa Odo h rs go Palo para ca ca em a Fo, 
opera o Da ad de GER 
ictoria de Sousa, partiu para UacAgus se amo da, nação presa pa apa a do ep cd 

Parto tambem pa 

Rage de pro ra ZE ED giros “do “ravilasso de Dera do vai Cad sete et “8 safidam as las +, MAnucA Casimiro, PaMayrS bs “Vitor “inervina,. Rosaria. Ape 
luadros.Altrédo Pereira, Ciro Bra tzatas Metastino Lopo” ás ad panda Sitho. trela” Virar Com Herta, José Gonçalver Araujo, Joto tu tão, fntonlo Grása, Jog Lopes, Maria ii lia” Altredo Aimeida Gaivador Tindtograsina da bordo d9 «Afrl ortieiaeã os vapores cenellmadt ca não: Nenioso». “ão” ceguem” a Botao ;Afrição e, ne o Clin entao 

BOLSA DE BOA 
À. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transacsõos am fundos pnólios, 

tinbotês do thesonro óta, 
Rua Augusta, 24 | 

Tolopia 57) — End. tel, Corrotorivo 

uim Carvalho, Alberto Seixas, Hercul; aa E 

Agua da Foz de Certá 
A. Aqua minero-medicinal da For 

Certã apresonta ma composição e 
mica que a distinguo do todas ag ol 
traz atb hojo usadas na therapent 
E oropro sogura vantn OAMBIOS.—O meriado fechpa ds so uintos cotações: kd Catarros 

Compra Vanda 
Lováres choque. . + S516 3516] ae “a 
Escuetoso 1 CEDO st land dhequê - b Utndacheauo à yoj50 | pústriciomo dos exgotados elis exoi 
neshegdeo 0] RO Go ouprivações ete,oto 
New York». 1842 19155] Mostra a analiso bacteriologica 

o Agua Foz da Certã, tal como s6 gn 
tra nos garrafão, dovo ser considors 
como microbicamente pura, nã contóg. 

rém, resistencia maior. 
A Agua da Foz da Cerlã não tom gam 

livres, é lumpidn, do sabor loraseala 
acido, muito agradavel quer bebi 
pura, quer misturada com vinho, 

DEPOSITO GERA Rua doe Fanquaiçon Sá 1º Telephone Sh 
José. Pontes 

|—— MEDICO-CIRURGIÃAO —— 
Massagem manual — 

Inf ais sina oimgutga 'RUA DO CARMO, 69. 

ULTIMAS NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA. (Canas 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em 
Portngal rastasiações complotss do tratamento Hot confortavel, 
As thermas da Felgueira eram as recommendadas pelo saudo- 

so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na sua nume- 
rosa clinica Todicações: No rhoumatisao, não asfveção 



A oakiTAD 

Officina de reparações 

Mais 

conceit: 

ne, 
telephones do- 

gões foitas-por esto antigo 

asaber: 

Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 

de 3.000 instalia- 

iuado estabelecimento, 

campainhas, 

mesticos e a dis- 
tancia, avisos, fe-| 

gua 

SPORT & EDUCAÇÃO PENSICA 
R opinião do general Percin 

oreca ser estudada po'os qua dessjam regulamantar a preparação militar] 
obrigatoria, porque o sarviçu militar é uma qoisa seria 

Mascarada 
— era 

Ha mezas que nas coumnas da x 
pilal» temos truludo da Lmportanto 
«questão de sabermos como se ba do 
preparar 1a nossa mocidade do maneira 
que, um dia, no fenspo marcado, cha- 
inada o regimento, ella 05 a maior 
peroentagom de bons soldados, 
Quando inieidmos esses artigos, gug- 

Egtidos pelo movimento desenhado em 
Lisboa em prol dus sociodades de Ins. 
trucção Militar Preparatoria, mal pre- 
viamos, que a França, disculindo iden- 
dico assumplo, fornecésso o. comprovar 
são dos nessos argumentos. 
Nesso admiravol palz do victoria, | 

problema d'aclualidade militar 6 poli-| 
tica gira cm volta da mogna questão, 
de saber qual, deva ser o programna 
da «Proparação militar obrigatorio, 

| Travou.so discustão, O Senado franioez 
Approvou o projecto Cheron-Beranger 
“mas ao approval-o tomou em considera. 
são as palavras do general Roques, mi- 
nístro du guerra:—«do que seriam Tes- 
peltados 08 direitos a os patríolicos au 
tios dos nuckos o sociodades spor! 
vasu, 
Mas os pedagogos; os tecimicos da 

ediicação physca ;os homens de «sport»; 
os palriolas que desejam, no futuro, 
uma França grondo o 05 generaes' da 
Viclori, manifestaram-se pedindo a exo-| 
Pução da lei Cheron.Beranger mas com 
o cuidado de não militarisar, de prom-| 
plo a gento moça mos de a rubustecer 
Para um dia ser militarisada. 
E entro os que allirmaram uma opk- 

alão. concreta, figura o general Perein, 
Diello são as soguintes palavras inser- 
las no Jornal «Franco du Sud-Ouesto, 
quo reproduzimos e dispensam * com. 
mentario ; 
—So estivosso seguro de quo por] 

«proparação militar» se entendia, ex. 
alusivamonte, veducação physica» da] 
mocidade, applaudiria a “proposta da 
dei, rocenlomonto apresentada ao Sena- 
do pelos srs. Beranier o Cheron, Mas| 
no loxio adoptado vi passagens quo na- 
da valem, ú 
Que siguifica:—wum ensino de nat 

rea a fait formação ulrior dos] 
apadrps» oo clio não à a recitação da Mt aprendizagem o Segui 
montôs? 

O texto diz totibem, que a prepara- 
são, mlllar tem, como preliminar, o des- 
envolvimento nhysico da mogidade, E! 
poraua comprahendo mais alguma oi 
a. 
Na proposta de Jei que servo do con- 

musão no seu bello livro «O exercito. 
moderno», Jaurts expressa.so como se 
seguo; 

“A educação preparatoria não 
será uma aprendizagem anteci- 
pada dos movimentos 6 mano- 
bras militares, 
Será, antos do Ludo, uma cdu- 

cação ta saude e dá agilidade, | 
pela gymnastica, a marcha, os, 
Jogos de destreza «e do velocida- 
de, os exercicios de liro. Gombi. 
nará o uso, sobrio o rar9, dos 
esporis» destinados a excitar a 
emulação, com um méthodo 

* quotidiano de gymnastica xacio- 
nal destinado a desenvolve 
normalmente, as forças do obg. 
nísmo, à provenir o 4 curat as 
taraso, 

Artis da Jaurós, o general -Chanzy 
Uni dito: «Dêeminos homens, aréles 
farómos soldados», | 

Depois, m'unia circular do 19 de! ja- 
neiro. de 1916, o general Gallienk disso: 
“Não yas precccupeis com o manejo Uas| 
armas. Depressa 6 aprende no reg-i 
A aprendizagem-do manejo dos ar- 

mas não é sômendo inutil, como é pros 
Judictal ao desenvolvimento physico do 
asolesceno. Tanto assim é, que de- 
baixo do pretexto fulso de que un mov 
mento especial é necessario para pres. 
tar: honras, se introduziu, ha cinco an- 
nos, mo manejo das armas, um movi- 
mento do «apresentar armas», absolu- 
famonto dissymetrico e deselegante. 
Quando so observa um vegimento pres- 
fando- honras militares, fica.se penal 
Had, da ver os homens, quo do espa- 
dm direita mais alta qua a esquerda, 
so empertigam n'esta attitude absoluta: 
mento vidicula. 
Como se os movimentos da arma so- 

bre O lemano ou sobre a espadua di. 
reila não fossem solomnes 

Por proposta do general Langlois,| 
avê não era um demolídor do exercito 
O goneral André reduziu q dois os mo- 
vimentos dos manejos d'armas. 
No msmo artigo da «France du Sud. 

Gesto, O general Percin depois de noi 
oiar. que os allembes aliminaram tod 
& movimento de manejo d'armas o alé 
toda a manobra em filas cersadas, da 
preparação míliar, indica qual deva 
Ser O programa 6 lermina, em outras 
alfirmativas, com as seguintes: 0 mancebo que lenha feito «sport», o mancebo que lenha praticado os jo. 
gos ao ar livro, depressa areenderá, no regimento, a ullisar uma arvore, como abrigo de tiro 4 a avançar em amarcha, curvado, ou do joelho ou em, ereplação», 
Não veja grande inconveniente, en tinianto, à que se ensino aos nossos fu- turos soldados a observação do lerre- no, à designação dos alvos » a apre: - sinção das distancias. Mas, por Deus, pão lhe ensinem.-a «macagucars 8 nossas regimentos: O serviço mililar é uma coisa seria q nto uma mascarada. 
E to estupúlo sbpincar aos soldados» nO. ebrinoara meira omni. dido, hã 

.p, 

RECORDS E CORRIDAS A 

Os Jogos Scandinaras 
Mostram que os suecos progre- 

diram muito no athletismo 
Como todos sabem, n'este anno de 

1910, deviam. realizar-se no «stadium» 
de Berlim, as provas internacionses dos 
Jogos Olympicos. | 
O kaiser, para dar 'valorisação ao] 

«bluffa de que a sua Allemanha cuiga- 
va dos grandes orramens Embora es- 
livesso em guerra, chegou a pálrocinar| 
le à tomestar a idela de, tosse coma| 
fosse, eftectivar os Jogos, não em Ber. 
im. mas: em Teipeig: OS aliados, po-| 
irém, destruindo-ho as fanferronadas,| 
Uiravamelhe «da. cabega. tal projecto. 
O que sucoedeu? 
A America do Norta, que é meutral,| 

fez os compeonatos do seu páiz, 
A Suecia, a Noruega à Dinamarca, 

| que são neutraes, organisaram 108 «Jo-| 
|gos Scandinavos», de que damos a se. 
guir os resultados e Ein ir sé vor] 
rífica que os suecos progrediram muito 
este à olymplada de 1942. e 

Os Jogos foram dispulados no Sta. 
dium de Stockolmo e houve reuniões] 
[com tanos espoctadores como nas tar 
des do 1912. 

Saltos em comprimento: 1.º, G. AL] 
berg, sueco, à 6,08; seguiram-so Rus-| 
tod, morueguez, com 6,80, Lilié com 
(0,4, à 

Saltos em altura: 1.º, Ekolúnd, sugco, 
ja 1,87 1/2, seguido .do Fikulerstrand à 
185,e E Thulen a 180. , 

Saltos à vara: 1.º, K. Gilie, sueco, a] 
3.85, seguido do G. Hartemann a 3 
je M. Nilisonn o E. Hotmstrand a 3,3 
Lançamento dó dardo (classico): 1 

Hackner, suoco, a 91,13; seguido de] 
Blomquist a 54,79 . Ryde q 54,59. 

“Triplo salto: 1.º, Rustrom, sueco, com 
[14 metros é 25; seguido de B. Enhop:] 
ning com 1442 e Sahim à 14,07. 
Langamento do disco; 1.º, O, Zallha- 

gen, sueco, à 41,20, seguido de Hogk-| 
(vista 38,04 é Flelwood a 36,90, 

100. metros: 1.º, Heimstine, suecó, 
em 11 segundos, gant pór 50 centt-] 
metros sobre Larsson, Luther q Biórck. 

200 metros: 1.º, O, Frogner, norue.| 
guez, em 22 segundos e 2 quintos, se] 
juido por Larsson, Holmstrome e Ror-] 
a 
400 melros:. 1.º, Blorch, suéco, em 

50 segundos, seguido. do Molin, Maim 
le Lidyist, Biorch na .sua gerio fez O 
percurso em 49” 7/10, 

800 metros: 1.º, A, Balin, gueco, em 
57 seguido da Lodi, Mao, Line 

1,500 metros; 1.º, Zander, sueco em| 
4106" seguido de Swenson, Melen, Too: 

3,000 motrost 1.º, Karloson, sueco, 
em 8'50", seguido de Lawer, Rlengborg, [Thocte, Aide, : 

5.000 metros: 1.0, J. Znader, sueco, 
om 1516”, seguido de M, Karlsonn, Au.] 
dersonn e Backmann e Ternstrôm, 

chaduras e si- 
electricos. 

sa a commissão organisadora. E forma. 
[da pelas. meninas D. Maria Herminia 
[Games 6 D. Maria Julia de Brito Guí- 
marães, presidentes; D. Emma Saco. 
|yom, D. Laurinda Roubesud, D. Afsria, 
“Antonia Visnna, D. Maria Delfino de 
Brito Guimarães, D. Maria Helena Vian- 
na, D. Maria do Lourdes Pereira Ma- 
gno, D. Maria Luiza Correia, D. Maria 
Luiza Santos Mattos, D. Maria Thereza 
Morcira e D. Sophia Martins, que se- 
rá auxiliada pela dircoção dos Recreios 
e por uma sub-commissão formada pe. 
los srs. Vyan, Luiz Roubcaud e Walter 
Alvarez, 

Os trabalhos do Sport Lisboa e 
Bemfica 

Amanhã, às 4 e meia da tarde, :no| 
[campo do Selo Rs, 6 Sport Lisboa 
jo Bemiica continta o sm torneio 
«sports athlelicosa. documentando que, 
no seu gremio associativo, possuo va- 
lorosos clementos, que não s& preoscu- 
po aperias de «fooLboll». 
As provas à disputar manhã são as 

do: «angameno do peso, corrida de 
109 metros, marcha do 8.000 metcos, altos em esmpeimento, jangamento do 
dardo, estaístas de 1.200. metros, o 
da: de 400 6 10.000 metros, corridos 
barreiras e de estaletos de 300 metros, 
saltos em eltura, corridas de 800 me- 
trgs o corrida com umá bola Ge qfool-| 
doll» em 100 eneiros, n'uma. pista Jarga 
de 1250 0 no tempo máximo da 25º 

O Sport Lisboa, além dos eus «spo athleticos» tambêm: está: Grganisando, 
como Já disséihos, à sua secção de es- 
rima. A sala dfarmas está constituida, 
e tão numerosas os inscripções. 

, 
ns 

As provas finaes do Sociedade 
de Instrucção Militar n.º 9 
O domingo de Amanha 8 de festa pa. 

ra; as sociedades de Instrucção Muiiar 
Preparatoria. A n.º 1 organísa um im- 
ponente espectaculo no Stadium; à n.º 
9 vao recompensar, n'uma sessão so- 
lemno, “08. alumnos classificados. nas 

110 metros, barreiras: 1º, E. Lovin, 
|sueco, em 10" seguido do Thorzen é 
Norlinig. : 

400 metros, barfeiras: 1. Norling, 
sueco, em Si” seguido do Thorzen e) 
Jacobsen. 

1,000 metros de estatetas, inter-clubs 
4 X 400): 1.º, Enedisihov em 3,29, 60: 
guiãos do Gola e de Kanvaterma. 10.000 giros: 1.º, Dam, dihamiarquez,| om 6215” 2/10, teguido “do” Anderson, 
Backmann, Lagerman, Petersen & Kiin- 
born. - 

Sleoplo chasso, 8.000 metros: 1.º, 
Zaudor, sueco, em 9º $8"2/5, seguido| 
de Thorde a. Ternoteom. 

Marátona: ir, Wosiderg, cus, em 
2. horas. e 45 minutos 2% Walhjaiy 
[emi-S nora 41? 0 289; 8.8, Bjork, den 
2 horas 42: 07º; 49, Kimn; 6.4, Grun- 
nem, em 2 horas, 45º 1597/62, Skbg, 
[om "2 horas 46º do” 1/54 79, Olsson, 
em 2 horas 4º 56% 1,9. O “vencedor 
fez, nos Jogos Olympicos de 191º o per. 
curso em 8 horas É 91” o classificou. 
oe cm 22.0 Jogar, 
Decathlon: 1.º, E. Alberison, sueco, [com 7402 pontos; “Lindhom, 7,058 “e 

Jansson, 7409. O celobro Thorpe tez| 
fem 19tê, nos Jogos Olympicos 8412 
pontos, iesiandes 27% € Lomberg 
AI, 
Lucla à corda: 1º, equipe da polisia 

[de “Stockolmo; 2.º, equipe da policia 
[do Malmob; 3.4, equipe B da policia 
de Stoeisolmo, 

Ler amanhã nº“A Capital, : 
um novo artigo, que tem oppor.| 
unidade à nsivalidado sobre os 

Professores de gumnastica 
Susca 

em que se docuimentará. que. a| 
maioria, se dizem competentes, 
“quando o não sto. 

Notas do dia 
A Amadora continua em festa 

antes dos grandes certamens 
A Amadora está preparando as suas] 

grandes festas de «gyinkhenas para O 
ez do celembro, amas antes da “ua 

feclização não descança no to fa jr aiverundo às soçês dos Eus Re 
loroios Desporiivos e de animar a pro- 
pagando da lerra, 

“Assim, para ámonhã marcou m 
sessão elegante de patinagem no seu] 
lindo «gink», varios. treinos de «ten. 
nig» e um espectaculo é noite. 
As festos de setembro seguem q sua 

orgamisação com melhodo, .Coristitaiu- 

CASA TRIUM 
—— quere 

A festa do Club Na: 
Mais uma -vez está em festa o Club] 

Naval do Lisboa. Amanhã, em frente” 
do seu caes, ellectua-so uma nova pro- 
'va do «water-polos e á tarde, às 16 ho-| 
ras, um grande cestamen nautico gm 
honra dá Cruzada das Mulheres Porta- 
juezas com provas do remo, «water. 

Polo» e vela. 
Escusado será diwr que 4 festa, co- 

[mo sucecdo à todas do Club Naval, es- 
tá destinado um exito brilhante. 

Algumas ancodotas| 
Oque Epréçiso para ella ser 

Anteontem, 4 porta do Martinho, 
[um múlitar quê é professor de gymnas| 
tica dizia um madico quo 1 estg as- 
sumplos: E 

—+Porquo razãô, 
nastica eueoa? 
—Não ja “alaca, analisa para ser 

adaptada entre nós... 
—+Dra cantigas... E” estrangeira mos 

tem dado| exceitentes. resultado 
Por Isso quesMo, O que 

[é haturadisara», 

O P.. ataca a gyin-| 

Os grandes records 
Dos aviões alemães abatidos 
Os lelegrammes da: guerta dão duas 

nticias sensaciorines, a de que o to 
nento francez Guynomer “havia levado, 
jo seu «recorda de aviões nllemtes ba- 

PHO 
| 

Rua Augusta, 72, 74, (frente ao Banco Crédit) 
| 

Virgilio Ribeiro & Goncalves, L. 
PELOS ARREDORES... 

fostas annoaos do Coll 
[de animadas: 6 de enthusiasmo para 08 
pogos da região do Cintra. 

fogo de axti À companhia dos 
ao Ocoano cstabeloco 

Peçam em toda 8 
para enbeio os 

Norhert's, Gita. 
Dopositarios: 

e AMTRES o 

A festa de Collares 
Etaaha o primeiro diá des grandes] 

Collares, com tundiçõos 

icos do Cintra 
oiras consecuti.| 

árto as loções 

Tel. 4102 
Silvas & Cla 

Rua dos Correeiros, 1, 2º-—Lisbos. 

REALANAÇÕES 
A demora da censbra postal 

O-DOS SA pe rioterios da Pa-| 

a. Já bastante 
lidos dentro das linhas frangezas a 12) Suissa abmunciando a ref 
o a da que 0 sargento Chainat, tendo 
derrubado, dois acroplanos no mesmo 
dia, entrava para o quadro do honra 
os avisdores com 8 aviões derme. 
os, 

aiogo, polo meo até gota anda chegou 6 afirdo dis sos 
zendo-nos correr verino ré Ee fenda ts “eclac tap vom ol Fes o maia pagaano esa 
Terminam qs ars Viels 

lo 
ao notso 

06 ohamomos 

o sob 

E 
D 

ira & C.* por pe. 
Noticias iostos pata não cansar prajulgos 80 po Es ico é &o conmercio 

(Communicados e inforimações) Sacadura Falcão Entro nós Estadia Desportos do Bemfica e MÉDICO ESPECIALISTA 

do Ouro, ere. | 

Sortião moderno em Lustres 
(candieiros, placas, pendentes, 
plafoniérs, efe. 

tinas esmaltadas, re- 
tretes, lavatorios, etc. 

UNIGOS DEPOSITARIOS 
dos filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 

“O vintem dos or- 
phãos, 

digna de todo o 
auxilio 

o ma integra a carta que oca. 
receber da redacção do nosso] 

a «Marto», Comprimos| 

Uma inici: 

tão altraleta quo dispensa queos lavras do elogio, À curta é x segu 
81, redactor do jornal «4 Oapita aucção do jorual «Marte», orgão da Targotos, vem rogar à grotisiina É dê, no Jornal qre v, arior. a Sirige, dodicar algu tiva do mesmo Jorn fanidação do uma associação do providon- jonouinada «O vinte dos orphãoss, stinado a pavio rinmento, ubricait o" decavtudo Manto pio para Sargent depois do obtida a coiopoteato anotosisa:| 

ção superior, e dita principál da associação 6 prote: por tódos va modom as Winvar a or. [Phdok dos sargentos falocidon, devendo| ice anroxo, loiro quo 03 sous fundos 9] 

dos Po 
Aro 

zos 
alui 

tos, 8 quom «o digaará b a, si, qria cipont acao ferrar 
SER aj Eça e dEnisanA Fo 

Quo a briosa classo dos esrgontos so. 
iajciativa são 08 votos que lor-| 

Gentro Escolar 
de Campo d'Ourique 
Co 

Fogões, ventiladores, fil 

Agontos oxclnsivos. 

PI 
Strohmenger e Bell. 

+ Sol utz4>Res-stoncia e Belleza, 
Planos Inglezes, allembes 6. 

| Valentim de Carvai 

Eagam em tods a parte ha da Im portantltai 6a 
Ed Pinaud de Pais? 

on, dia) 
Silvas & 64 

Ros dos Correstros, 11,20 

ANOS das colobres fabzicay or 
oe 

E 4 
novos g uzados, Ven 

iguer, concertos, Ê 
B. da Assumpção, 39 

Berlitz Scho 
Francez 

Inglez 
ortuguez 
Haliano 
Hespanhol À 

Traducção. "| 

Rua do Alecrim, 20-4 

o! | 

e amanhá n'osto contro as fem. : 
suas proves finses. , eta "ario Doericas de Gentos vor. o, bavondo da 10 O methodo mais pratico boa À proposlo desta festa do contro todas polo pacto vel ve decaco fu ie Dentes artificines er ao Concerto pola erotistra do Asgio due 
ternisação achamos opportuno sálien- |nastica de adaitos o do crenças, que| Antonfo Beliolano do Cantilho 0 «kormos. 
dar o esforço dos que dirigem a soco. ico sido tegidas rospoctivamente hor] . MOCHO. 74. Be-REL. BitA  - o rama 
Gu nº [A] patriotas da com» | var dos Jonochio, | e 
osbensão to que é aguiar, duepit - : e q premio 
PO entar poco do pu pet. Da sofro ata Jardim Zoologico dicina dentaria | mmol A o folamantar a quo de, Tu sopdo imgrio, pa ft E re edicina [m 
Eos soldados, Tem pela sua, Gocioládé mon para tomar! Inistetiva dp festas) O! doi! dominios Tovaram nó Jardim -87,2º Peso) um acendrado fanatismo. O. seu. ins amintadas contimba trabalhando q ter po MAO visitante, Rua do Ouro, n.º 87, 2: irurgão doe posa 
fquelor, onento Batalha, é tum enthu» ju faro Pi iamas ostabocido. [A “concorrência de Artiba dave tára- (Em frente do Banco Lisboa & Agores) pd siasto, “um erente, um irabalhodor in-| Sociedade. dê Instrucção Militar Pre-|bois ser oocrme o prevetido ces fasto, TELEPHONE N.º 2194 
[Cangavel, cuja persistencin de necto so) parataria n.º 9 mande Airocção do Jardim tomar as| a od CLINICA GERAL 
quina “polos Tesullados quo Oblem.| Na sga sédo, na rua do Hasta Nfariha [S3020% Providonsias dos domingos anta: Nova tabella de peotes para as olasses menos abasta Doençes ao rino 
[Depois, « 9, tambem benetícia um pouIaj5, realios Amanhã, domingo, ds 2 horas | Fiores entrado pelos dois 98atto | Dentaduras completas (aporfaigoadas) dosdo. + «+ 25500 “viga urínarias 
oo da orientação. do Lenenhe.coronel la ssssão sol distribitição de pro-| Cinetsiras pedações é berchiras gos Dio. Dontaduras completa letdosdo. . +. BRO Doençãa das donharido: 
Beça, que pelas sociedades de instruc- [mjos aos alomnos quo melhor cistslhca- [us “esnso w reforço da policia Junto do | Obtarações (ohumbagons) de aard=6+ 

o a ai ora po a ao a a Rã ê ma clã, Som ' ai E a E a deva, dj, Gm lo A O o ETA q ENA SS tos pente do dns rico SBN DOR (sta 
Sociedade n.º 9 seja dos primeiros de danca doar tooonta, Corgo Desiderio do dado Extesoção do dontos o raizes com anosthodia oral 
Lito. ; antro ao dr Sono Fanta escapam do Járiio, Zoe e 

sind "roledo om eogolda didtribulso hr e Limpeio complsia de dont as so 
"o e prtmioa 2» PARTE Sara dramas Deo a pivo aan) desdo . — crio O 

O tomam parte, por cupocial ex & é Nata fa) 
A Trafa: Se Ma Amthoro Alogro A Dentes em placa do ouro desioidesdo . 4 4... UM 

“Abre hôjo Fria ERA Fo, Die no Lt Em CONSULTA GRATIS . 
ria, que para 0s homens do. «sports [pe Ribeke o Manel Focreirar Espera-se 'Todos os trabalhos e operações sem dôr 
representa um acontecimento a er cor tabeca o onenrão dos pequenos artis ' Especialidade em dentaduras sem chapa. 
bons olhos. E! que o Club vas organt. o Soraia, Paiva o Ocjario Mattos. Facilita-se o pagamento “Tabaços nacionadé sar uma serie de boas festas athleticas |, de EARTE: Ba com vales à pram É tes | Modificação de antigos dentaduras eestrangeiros 
oe, Dare o ia tr q lança A macidãs Rael em a CSadá Assar sb rd  REOmptáS à mastigação a preço modico |, AMITO É 
[com “um cetmpeotiato. do espiada, pari |acjatEie vio Ba ebdo fosso com a qr rasiça opPAiD eos, fotiçs Venents ad |, da Ds Rocatar] 
A Sonquta fuma «Taj nas mim Pata do dose senbutan eee to dccm) MHONIMENTO IATA [Prego Cons s/a das à tao toda od ão, 48046 

A come is ve. MNDESTQIÇÕES SCE ode ao de, rg ei O Ci en 023 se s Inscripios maritimes portuguezen= Para! mtelo o aos domingos 
o quo nes O cosa io To 2 A) igiageo Jo perõas co Poco par tar do tampos aBinteao cereal + Rum do Quro, n.º 87, 2º 
Lisboa, trabalhe" até 4 meia oie. - Dn ant iadon roteador, Rom Gar [clame, renno a de io Em frente do Banco Lisboa & Açores 

- | 
su HMSTORIA DA GRANDE GueRnA voz x | vou x MISTORIA DA GRANDE GUENHA mi ; 

muito pouca às medidas sa. mão nãg é preciso pólo em eviden. ) igo é deram os passos necessa-jescolas, uma ucolumna em gal 
j tao o, Pompeimiento dos seus! cia, O Gbrps primilvo, o de Voltn- | Postpara lhe pôr fim. e EOmEÇÕ a tpparecer nalguns QUê| 
s deveres mais pros ; tartos Naciondes Irlandezés, não era | O Movimento dos inn Fem tevo Jornais diarios e semunnes, à e 

O tesultado foi que essa grande ostensivamente desleal, embora al origem, como q dissemos,  fóra do ção da cducação nacional inter 
grôvo gesumiu um caracter mais guns dos seus dirigentes depois to- | “movimento. inguai, que era no assumplo, por meio da eub-conto 

' Eyndicalista e revolucionario do que massem parte ná rebellião. Gran- | inaftensivo o até Iouvavel e encon-Ímisdlo que Unha a seu cargo a 

| ta ao dar da e e no ll sli Io, e e 7 | Emi Y Mapa 
] desleaes tanto de Dublin, como dasiee tornou efficiente, é todo o mov | Os politicos—o partido partamen-| A Liga Garlica tomou alento comy 

«e por 
mento 
foi por elo formado e em 
mado durante O inverno de 

em Dublin à imit 
rios do Ulster, e aml 
tiveram porados e re 
tenferene 
do 

principal 

um movimento, 

tentação illegal de foi 
“ser um aviso contra « política se 

& eriwamento in 
civis na Irlanda em 

da de pormi 
criminado de 

próximidades, n'ella intervieram. 

Em: 
Tem (Gas, é como e 
a gréve o exeroito de civis] 

hi 
Um corpo armado de voluntarios 

nacionaes foi tambem  organisado 
jo dos volunta- 
 asses corpos | 
vistas sem ii 

das aucloridades até que 
em junho de 1914 0 inspector geral 

cal, Conslabíjario Iriandez ss 
sentiu obrigado à chomer a attenç 
do prin, scerelanto paia o. facto 
de cada região ter nm exercito trei- 
nado muito maior que a policia e 
os que dirigiam os voluntartos es 
xam em silnação de poder executar | 

Coisa alguma foi feita parta forta.] 
Jecer a auetoridade do governo, em- 
Dora, como se affirmasse no relato.| 
rio à tal respeito enviado, vessa 0s-| 

formação. oração do o! Vistas e 
“Em eram 

asião Redmond, o «leaé 
tido 

ETTA 
parlamentar ray 

a sediciosa de Glguns 
fez um esforço para sé 
do moimentô. 
umoro sff 
ções, mas tal 

declarada a 
ith, 0 pj 

iu em ir à 
partido parlamentar, 
“meetinga em 

Ta, quando a 

pudesse 
i-| guns. tumultos e, concorreu 

alistamento de “Volunfarios 

mento foi a princípio considemido 
rotésto político contra a 

der» do par. 
indez pareco 

se sentido alarmado pela tenden. 
dirigentes 6 
pôr à testa 

fsliu para que fôsso nomeado o 
ciente de membros do 

comité» pare: dirigir ae suas reso- 
rs atoentuado a deslealdade e o 
descontentamento dos radicses, 

Tsso manisfestou-se depois de ser: | A 
eiro ministro, consem. | 
Irlanda, a convito do 

residir q um 
que" Redmond pro- 

nuncioa um violento discurso em fa- 
vor do energico prosegumento da 

erra 6 do mecrulamento na Ir- 
Panda. 

Esso discurso deu origem a al. 
para 0 

'naos Trlandezes, A 30 de setembro, 
tempos turbulentos 6 de lucas se. 
ctarias.u 
Suecedeu assim que, «o rebentar] 

« Grande Guerra, uma parte consi. 
deravel da Irlanda estava sob o do- 
minio de forças armadas guiadas) 

r homens «que declaravam aber: 
mente a sua hostilidade ao gover. 

no britannico o estavam promplos a| 
receber bem é à auxiliar os inimigos) 
da Inglateria.n. à 
E o governo de Dublin Castle con.) 

tinuavã a deixar desrespeitar à ei, 

um novo corpo, abertsmento hostil 
à Inglaterra, foi formado sob o no. 
me de Voluntarios «lriondezes» é 

raimente conhecido pelo de Vo. 
funtarios Sinn Fein. Alifaram-se 
com o exercito de civis que tinha nascido.do movimento de e 
como se disse xto relatorio submeiti- 
do é cominsesão de nquerito, «E? pd fra doi, cê 
da por-dois de home au paia ben Ho 

a fim de evitar qualquer possivel 
confiicto, 
Que ligação exacta houve entre a] 

gediçio na Irlanda eo governo alle” 

pomes de, Voluntarios Iriandetes é tercito. Civil 
N'um manifesto em que Redmond 

era vepus esignado por seis 
vessoas eus depois eg provo» «uia, 

voluntarios do, | 
junho de 1914 dizia-se que 
000 homens, mas n'essa oc. 

di 
—nunca viu com bons olhos esse 
movimento da lingua, Lendo ciumes 
de 
nome do povo irlandez. 
tempo desconhecido ou considerado 
um tanto friamente no collagio de 
Maynoolh, onda os sacerdotes ir 
Jandezes vomano catholicos 
E 
aros populares n'essa li 

e 
pouco considerada que 
censo decenual o numero dos que 
falavam habitualmente o galico di. 

seculivamente para obstar a esse 
desa; 
di 
alumnos, os livros de estudo eram 

ar irjandez fundado por Parnell e) 
ido aclualmente por Redmond| 

domii 
tado que parecesse infringir q 

eu exclusivo direito de falar em rogi 'os 
O gaelico tinha sido por muito 

van! 

eram 
ducados. Não havia jornaes ou li. 

gua. NãO 
ra ensinada nas escolas Nacionaes 
entre as classes baixas era tão 

em cada 

Imani 

gyur 

minuia rapidamente. 
Tentativas haviam sido feitas con-| 

te m urecimento da antiga lingua! donei 
ja Írianda. Cadeiras estabelecidas| 
nas universidades tiveram poucos) fo o 

a iqéa da Trlandá fo [como a Bohemia e a Hungria talanh, as suas línguas proprias, apésar 
Em breve, 

fica É 

n] 
o Home Rule «sujeito ao ca 

por 

falar o inlay 

inio secular austriaco, 
porém, so viu quê 

ressos  feilos eram pédi districtos, onde se falavá irlafici der, a diminuição 'scoentuou-se Malé, 
rapidamento jo que nunca, «ei 

to nas cidades os que havi 
rendido pelos livros uma Tnguk, 

tão dificil tinham tendencia, a gs 
quecel-a, por desusado, 

Foi nesse ponto que se” formol al ifesta a tendencia para emp 
aclico como uma arma pol 
rgumentava-so que 06 Nida 

es conservavam a suq Bug), 
porque a Iungria era uma, na: Independente Mgada apenas 4 Al téa/e que, por consequencia. lanãa devia pugrar pelo «HUNpA Mo. == 

Ungaro» ou, ph sua indo pet 
ia em vez de se contei fai 

tadistã. mperial» offer 
aceeito pelo partido parlameflo, uco lidos, encontiundo. 0» el-ltarº 

s é francezes que iam estudar) rn uarinuismos tornou-se o bra! » gactico lilterario dos manuscriptos| gg” Pago quanta 9 gacico iPtosl do popular d'esso partido enquanto 
“ympalhia na Irlanda. 
mero de jovens enthusinstas, que] 
pareciam indi 
politicas c sectar 
[a lançaram-se no movit 

ram resultados muito nolav 

da população mostravam uma dimi 
nuição conf 
tos”nos districtos rraes, o estudo 
do gaclico em breve se tornou mo- 
sa das cidades, onde, como lingua) falada, movia sido praticamente ex” incto, 
das mara os que tinham sahida das 

rarias pouco auxilio ou] 
Simultaneamente, um certo nu-l tony 

questões 
que dividiam o 

propi lingua e em poucos annos n 
ne à sua classe pelo menos, 

pal cipal 
todo 
eu) 
1 

Emquunto os numeros do censo 
wa de irlandezes gal 

|, 
queni 
abril 
putz 
te opj 
me 

Classes nocturnas foram institui. | 

[so não de: 
eimm a minoria ou partido 

Quandi 
força ss 

imerra da se 

dencia perunte à comnissão qo 

col vo os moggares, 
leu na Hungria. % 

a 9 movimento tunion 
iciente para fer vim vrg 

rio, foi fundado um. jornat 
al com o titulo de «Sinn Pein q. 

titulo tornou-se o brado dg” 
eção radical, 
Birvell, qua foi o meira 

secretario da Irlanda duianta, 
esse periodo de incubação-—op-. 
u esse logar desdo Janeiro de 
até maio do 1916-pôz em ext, 

mo mr. 

to ás causas da rebelhião 
de 1916, nhoúvo sempre nº 
uma parte da opinião ai 
posta à ligação Com à 
em lempo de 



(o Liceu Pedto Nancs, pelas 7 horas, nf do concloitom” as” provas desporti' 
vas que não puderam rejlizar-so no pas- eadotáia 0, pelo adeantado da hora a que tocmioscas as provas fluxos que tivera logar n'aqnalio dio, As falta dad coiaprovaidas com attêstado mediso serio ponitadas para 08 elotos da multa... 
Antonio Balbin» Rego 

Cirurgião dos hospitaes 
CLINICA GERAL 

REPUBLICA — As 2145— bag a à Pr JDoencas dos rin é vias urinarias 
AVENIDA 21,09-0 cor- Doenças das senhoras e partos 

'a 20,00 o 43,00 — Maré Consultas das 16 ás 18 horas arma dead RRBÉLO—A's 2090 0230- E q 
MESSETVOT ON. A. do Mundo, 81, 1º IDA mtos, com. 

Exumes em out bro 

ART 
ORNDOS E VARIEDA! 
“Colusen «dos Recreios, Central, 

Pedom-nos a publicação do seguinte: 
São convidados todos o 

Espentagilos 
ENSINO > 

Cartaz de ámanhã 

“For Linoma Condes, Olympia, 
Dlibudo Purrasoo o Polythouta. deli a é 
À deabrico de munições 

— “Ea idade operarios portuguezes 
ipara França 

4, Pe horas, no Contro da Explicações Elias] 
to va Avonida Almiranto Bus roxo, 6º (gm frento no Lycou Camões) 

fim do co Coubinar o resolver a mel 
manotra do levar à ofleito, uima sogund 
opaca de oxamos om ontabro, em ennfor.| 
tidado com 0 já tratado 6 consoguido no 
nao lectivo proximo passado. 

TOURADAS 

Do Coimbra, asorovo-nos o oporario 
sc Augunto-da Cunha Rocha manifos- 
camdoaos o desejo do ir collaborar 
Sama Oporarios portiguozos quo o 
“oeabalhando em França nas fabri 
“maide:munições a podindo-nos quo lho 
ndiguomos o melhor moio de conse: 
gufeD mou adosidoratum», “Boo «A Capital», disto no sou un- 
smevoile 3 do corrento, virá brovomon- 
a a Portugal mr, Albort Thomas, mi. 
nistco dasmuniçõos om França o om-| 
vomuntesto momonto soja, um proble-|, 
sa-muito-digno do pondoração à gahi 
la do operezios do pai 
venoldos do quo. entro 0 governo 0 0 
ossojillustro hóspodo sa combinarão| 

«coisas do fórma a quo so attenda a] presontantos do 
«odos 0 legítimos intoressos, ão a marinhoicos o a olfici 

quadra inglota. 

Trapo e fypo Usado 
JOMPRA-SE NA R. DO NORTE, 5 

Calyseu dos Recreios 
Uma sulea «matinée» da moda 
“Eejo “roi medo enpiandião: à a pen actaslidado ma breno rinisorio da gue aloe tais os Atas 8 cor a maloe 

O funeral 
Pelas 14 Noras do amanha, saho do eat 

18 da Morgue o funeral do pequeno Am 
ligo “Almeida “parres, tlho do, sr. An 
onio, a'Almeiaa Barros. antigo socio. 
Eoncentração. Msleat 8 do Agosto a 
iaPaias cos “com a cabeça debaixo 
a Eine do Case pedra, na rua pare ligar aos Prazeres Ko. Fera eneonidramas a manda da pune todos 0950 NE Cito! representantes” de outras eolictvt 

«A Capital» Vende.se ds Fecebos Desportivos da alugo 
Creança  estrangulada 

A policia procura os criminosos] 
Em, front dos, dungars» dos electricos, 

a, que domartia parto O 
mma, Camo do sabo É à unica pollíoula Er ei oo vo fere 

lia Sonho tunmalona | “Rondo lion idovtloa da que toom ha 
ido fadas aunoltos 

em Santo As da que yae 

“esa Sociedade anonyma de Tespon- 

“Victima de desastre/i Aembioia Oscai, convoco ce 

Contra roubo e contra incondio 
Grande economia--Seguro de mobiliario 

“Por $20 por cada 100809 de valor, 
VUNDIAL 
rio 0 segno de 

| 

SEDE EM LISBOA 

"“ASSis DE BRITO 
Madico dosHioapitas o Facultat arisordia: de Tigpes e Doenças do apparoiho respiratorio 6 do 

“coração Consultas das 15 ds 17 horas. 
TELEPHONE 419 (Sorte), 
M-Rua Infonteria 16-11 

Sociedade de Lis- 
boa Industrial 

. sabilidade Limitada 
Capital realisado 300:000800 
Por ordem do Exa» Sr, Presidonte da 

tntos 9 eguslmento apreciar o relatorio 
ao apresentar à Commnlesão nomeada na 
Lisbos, Ai de agosto de 1946, 

O secretario da Assembleia Gorat 
erto Cart 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

Em boas condições, vendem-so terrenos 
no bairro da Mine, dotado já do amplas 
javonidas o magoificas canalisações, fron- 
ico d estação do, Caminho d frei, Tm 

95, Rua Garrett, 95 
Tel: 4084 

numa só apoli 
to é pelo 

FO UBO como o do FOGO, 

«à MURIDIAL, 
COMPANHIA DE SEGUROS | 

Capital: 500.000$000 | 
Reserva em 1915: 102,007847,1 

dieta donde 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

É 160% Hellté, Impa o ri, gado, 
“85 toxinas « impurezas que se accur Altewsito disretioo- Intaivol em todas ao ducaçua peca 

“Elampagne do Lamego 
NAVES DA RAPOZEIRA — * ! lar: Hoje fot rod Reservas de finissimasqualidades ha naundta do calvário” as aus nicstão: as DO oneontráva” “0 “cada sur do” isa Ertança embrndhado em papeis De ei 

“Atvonda em todas às confeitarias é 
mercearias 

DHROSITARIO EM LISBOA 
Arthur Benarús 

E Nº IG CENTRAL o ÀS oivalem de Be 

Instrução Militar Proparatora iximêniois abencoe 
Socied Os alistadoh aresta só- 

“EDS IRIZA 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

DYNAM 
Diversas, caixa do ki 

CAPSULAS 
Divoraas, caixas do 190, 

RASTILHOS 
En Lisoar—Limé Mayor & 04 rua da Penta, DO: », Fole 08 Rodtigues Bioto jo, O, 

menos do 
AGENTES | 

STORIA DA GRAN) 

Aharo-* Ui pouco. mais “acl ha, umas ferra a ao o o meme pão Gio proximo Seo Em 

Ereanci. mabeo 
| Deols "das. formalidades usum aueno cadaver fot removido par da ls ong E, cadaver no | ga id o Go do o sp a Entra 

dia mato, perto: | Troá uira propeftaade Griqueiio 
ja comimtnicação, 

medintâments um poll “6 a ondo o casa fot 
1 via-so, com eiteito, “0, Srcanta nu mettidá dontro do qm saceo Papo! de mercearia o emo embrulhado Jornat “A” volta “ão Descoço. tinha rdol 6 slgnass evidentes de guiada. 

mento que é 48 Uso dar quando uma, 
o pe |Concurso 

tar, nà Amadora, | 

Montepio Comme! 
e ludustrial 

eg iate (16S0ÍNÇÃO JO SOGEOrTOS TINA) 
tra-/210, Ra Augsta, 214 

58, Boa d'Assumpção, 64 
para admissão de um, 

e avaliador, 

Caixa Econottica esto Most 
no Conqurao, pelo prazo 

VER EL 
TES 
los. 

Binto o Pinho, ras do Alma- 

uns vor. xt 

los à tum grande numero de popu. 
o. 

É ncerescentou quê «o 08 
juo hoje se chama o Sinn Foiniseno 

incipulmente composto do velho 
odio pela ligação com a Inglateraa, 
sempro bem aceite em todas as 
slassos e em todoszos logures, va- 
tiando do grau e tendo ditfenentes 
modos do se exprimir, mas sempre 
apolundo-se na politica é no. cara- 
cler irlandez.n 

"O ulempo de excitação» necessario. 
ita dosenvolver esse espírito des. 
1 não faltou certamente durante o 

inado de ford Aberdeon o o 
riado de mr, Birrell, sendo o 
intensificado pelo que a com. 

ão Chamou a «reluctância mos- 
trada pelo governo irlandez em re- 

ir pela perseguição tas manifos. 
tações, sediciosas  escripias “fla as e para supprimir o levantemen- 49.€ às manobras de forças armadas 
que se sabia estarem sob a fiscal 
sação de homens que cram aberta. 
mente hostis ao governo de sua ata fade e estavuin prunpios à rec. 

— her de braços abertos e auxiliar os| inimigos de sua magestade» 
Juntamente com a expansão dos Fo Sinmo Fein ou antes unterior a essa expansão havido ido crescendo ua Irlanda um espírito geral de falta de cito à lei como não teria sido ou permittido com um ou Devido à questão agra. a frequentes os desacatos. O decreto que Iegislou sobre arm do as reslricções procisas 4 portação o à venda de armas perigo. sas, émibora não probibindo o cin prego legítimo de atmus de caça por uma população pacífica, não oi amprido, contr à opinião unanime do fodas as auctoridados compolen- 

arte púde fmpór os seus sentimen-, saava, o poder executivo da Ir. 
anda não deu signal de si, nem tos 
inou medidas algumias, 

do tomar conta do seu cargo, me. 
Bitrell declarou que «achava à Je 
lânda nas condições mais pacíficas 
em que se encontrava ha ceiscentos 
annos» e parece ter-se obstinada. 
mente recusado a crêr que as coisas 
pudessem mudar e ter fechado os 
olhos e o souvidos a toda à eviden- 
cia em contrario. 

Foi considerando taes circumstan- 
cias que a commissão de inquerito 
entendeu que o. principal setretario 
era vprimariamente responsavel pe- 
lu situação que tinha deixado for- 
murae pelo que havia ocorrido.» 

«A cansa principal da rebellio— 
| disso a commissão-—pareoe tor sido 
a falia de respeito lei a que nun 
ca se póz cobro e que a Irlanda ha- 

muitos unnos que era adminis- 
b tendendo «o principio de 
que seguro e mais expedi. 
o deixar de se obrigar a cumprir à 

lei do que ter um choque com qual. quer tabpão do povo islandez» 
uUma tal polilica-acerescentava 

ja  commissão—s uma negação do 
veincipal papel do governo que exi- 

o cumprimento da Ici c a ma- 
Mulênção da vrdem sejam sempre 
independentes do considerações po. 
ficas. 

Uma outra e ainda mais flagran- 
te foleancia da falta” de respeito à 
lei gra à que se ligava com o que 

chuna O «Lurkinismo, que me. 
co menção especial por ser origem 

do nexvrcilo do civism que tovo 
parte to 

Juings Larkin, que se apresenta: 
va un. dirigênte operário, ema 
bora não fôsse reconhecido ou au 
clorisado por qualquer. «trudo tes da Irlanda, o espingardas e reJuniom seria, appáreceu em scena Yolvers estavam om breve prazojna Ilauda cin 1906 como organisá- sendo vendidos no pi tudos 0s| dor de frequentes gréves nos portos estabelecimentos dé cuda aldeia. |do mar. Depois de algumas passa. 

À velha conrspi na, que] gens lurbulentas em Cork, onde foi 
eyantamonto de 1806 € tivori q responsabilidade So alguns aliculados dynamilistas, “Novo manifostou uma perigos atividade. Té enquanto tudo isto se 

gado e perseguido pêla União 
dos Trabalhadores dus Docas do 
verpool, com a qual estivera ante- 
iorimente em contacto, consegulu 

em 1907 fomentar uma tncmidiveh 

pára o Eee onto 

EM DE FATOS 
U DESMANCHADOS 

Tinturaria Carbournac 

do S, Bento, 175 Telephone 56? (Central 

Tisoamadora La de 8. Julião, 19,1º 

e da] 
io, abro 

À marca 

melhores tinturas 
Vende. 

Telephone 246 Central) 

Tambem se vende a copo 
pliarmácias e restagrantas, 

Pomada do dr. Queiroz 

ficando o cabelo macio e formoso. 

Praça da Liberdade, 138 

A AGUA 

ADAS SANTAS” 
DECARV 

P. da Liberdade, 133 

Experimentada ha mais do 40 amos, para curar, EmpigenS O outras Anenças de Vende-os Es SPriasporo Enseada dy 
Pharmacia ROSA & VIEGAS 

R.de S. Vicente, 31 e 33—-LISBOA 
Cuidado com os falsificadores! Sóé vordadoir 

a quo tivor a nossa maroa rogistada, 

ici A Tmaolhor tintura instantano [As condições e todos 08 esclarecimentos 
necossarios presta-ôs o chefs do ascripto-| 
rio na sódo da associação, 

bos, 9 de Agosto “do 1916. ; SA LBINA:. 
franceza, para o cabelo ou barba. E' a 
unica que não suja a roupa nem pie: 

Tê As 

| 

Preço 1$8: 
ara 0 cabelo. 

na Cabeleireir; 
Rua do Norte, 34, 1º 

Aoniz HISTORIA DA ONANDE GUERRA 4, Eq Da cena da A 2 
gréve, acompanhada de grandes tu- 
multos, em Belfast. 

Preso o subrmeltido a julgamento 
acéusado de, não sendo grévista, sol 
ter entregue a violencias, Larkin foi 
absolvido pelo tribunal, por não há- 
ver molivo park ser perseguido. 
Como as auctoridados O has 

absolvido depois do que elle 1 
em Cork, espalhou-se a crença de 
que medidas repressivas não po- 
diam ser tomadas contra 6 seu imo. 
do de proceder é entram em sçe- 
na os fumultos é as violencias. 

Lord Shaftesbury, lord mayor de 
Feifnsl, os magistiados e outras au- 
cloridades  locaes representaram] 

“gicamente contra o que se pas- mas medidas algumas forain 
tomadas contra as gréves e dese- 
nhou-se a ameaça d'uma fala com. 
pleta de cumprimento da lei, devido 
à uma gróve da polícia. 
Os soldados intervierâm, a multi. 

dão fez fogo sobre clles, vide 
perdídas, medi 
tornaram necessi e então os in-| nocentes sofireram juntamente com, di os culpados, 
Uma das consequencias da grével foi que ós industriaes e os comme ciantes de Belfast vendo que era i possivel, na falta de protecção Polícia, levar as suas mercadoria para as docas ou dwhi trazetas pa- Ta"os seus armazens, armarai aos seus creados o escoltara! mercadorias até aos paqueles pou- dojas assim em segurança a bordo. Foi asstm que o Ulster começou armar-Se é proveiu isso da falia de confiança na firmeza o na justiça, das auctoridades de Dublin Castle. Quando, apóz as eleições de 1910, se viu que o Home Rule estava im! minente e foram feitas ameaças de empregar a força para vencer à re.| sistencia do norte, foram formados, os voluntarios do Ulster. Às objecções políticas e religiosas postas pela maioria do Ulster ao joverno -d'um, parlamento de Du. lin, em cuja lealdade á Inglateriy. e ao imporio não confavam e em que cs Seus representantes bavi de estar forçosamente em minoria, 

repressivas sol 

to da Camara dos Lordg-o4 deixáta sein protecção constiticional contei uma provavel maioria na| Camara dos Communs. Mas pavia o sentiment amarga experiencia Va 10h7 fiz nascer nas classes |industriaçs e commerciaos, de que 'Dublin Castle sob a direcção dos nacionalistas não offereck gáranties de poder conti. nuacem 'a. desenvolver-so | pacifica- [mento as industrias do que tiravam go imeios de vida o que tanto faziam florescer a provincia. 
O resultado foi a publicy o aber. tamento confessada Organkação de tm torpo de uvoluntarioso sob a direcção de sir" Edward Carson € 

pe a 

n| cora « cancção é apoio das corperu- 
ções politicas, municipal |o indus- iriul do Ulster. A 

Mais de cem mil homes foram Irapidamente alislados, armas foram [compradas e um solemno 'convenio foi tomado em quo os signatarios, | renovando u sua declaração de Isalí lade ao rei é ao imperio, se com. promeiliam à defender ileia força das armas, so necessario! 0sse, “O que consideravam tomo ponto fun- damental dos scus direitos e da não de cidadãos britannicos. nitação d'esse armamento 1º Jevargamento de excreitá de civis e de outros corpos de volubiarios no sul, com objectivos differentos, quo gm muito contribuiu para à tebet jão. 
Depois de Belast, Larkin vdltou para Dublin, onde, 'em 1913, arga. isou uma gréve do «trabalhadores de transportes, esforçando.se, co. mo de costume, por fazer paraiysar toda « vida industrial da cidade. As condições de trabalho n'aquell ci. dado «cam «realmente más, assim como as de alojamento, o que dava margem a que um agilador pudesso aproveibur.so das cincumslancias. O Irabalho era daficientá e irregu. lar, o salario ascandalosanhente bai. xo e alojamentos decentes as 

classes tibbylhadoras quasi impos- síveis de obter. 
Eram vulgares as queixas de que fomsram uma feição febril, especial” mente desde que 4 abolicão do ve. 

as aucioridades prestavam dema- 
lada “attencão, aos oradoras polifiz 

se pagava só, pelo rixeo de fogo A 
ce os riscos de INCENDIO e ROUBO, Eº tão necessar 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Pinto da Fonseca |& Irmão 

DEPOSITARI |OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos 

Telephone 1941 
garrafas e garrafõos, nas boas casas d'aguas 

le 
osito Gral: 

a 
| 

Mozaicos— Azulojos ' 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 

- GOARMON & O. 
E. do Corpo Santo, 17, 19 e 21-Telephone n.º [244-Sisboa 

NOVA COMPANHIA RACIONAL DE MOAGEM 
Socigdade anonyma do responsabilidado Limitadr 

Fabricas a vapor do mosgom de trigo, doscasque do 
mentícias, bolachas o biscoitos em Lisboa, Coimbra, Xabr 
Farinha espeoial pai 

rinhas n.º |, 26 3-—Farinhas sem marca —Semeas suporfins 
impadura —Arroz descascado-—Massinha a 

Massas: do 13, 2.4 e 3.º qualidados— Massa e bolachas espeolnes 
para exportação--Cersass o legumes 

Preços sem competencia 
Telegrapho: FARINHAS-—Telephones: Administração 4224; Expedianto 4222; Thegouraria 4223 

Codigos A.B.C, 4.º e 5.º edições e Ribeiro 
- ESORIPTORIO 

Rua do Jarkim do Tabaco, 82 — LISBOA 

Projunto chimico para tornar imrompivel e impormoavel 
A sola do calçado 

Endurece o iaspormenbil 
Diiho a fortaleza o a consistoncia do forro. 
Não pordo a flexivilidado precisa o neconari 
Faz augmentar a sua duração consideravelmonta, 
Evita meias solas o taçõos no calpado, 
Não prejuíica o no incomimoda O andar, 
E o molhor preso dó doongas rhonmaticam, 
E util, pratico, hygiouico, necessario o economico, 
Buprimo as galochas om dias de chava. 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis 
Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

Jeronymo Martins & Filho 

Chiado, 13 a 19 —Lisboa 

res aguas mineraes bebidas 
na origem 

Basta dissolvor ola litro do agua 
um pacote do Lithinés do dr, Gustlo 

igoiranonto guzos 
dober, mesmo pura, que so 
com todas as bebidas o prlacipal 
mento com vinho, no qual dá um 
sabor agradabilinsiino, 

Lithinés do dr. Gustin 
Rins, Bexiga, figado, Estoma- 

go, Articulações 
12 pacotes fazem 12 litros de agua mi- 

neral por 500 rêis 
A venda om todos so o nos depositos sora arroto ME 1 Horto: Tamo Ontario, Es 

pé stars 

ADO BARATO 

Fabrico manua! so nos Grandes Armazens de Calçado, It, da Palma, 290 à 200.5, Te do Bomformoso, 4 a 18 (om fronto do Coliseu do Lis: bos). —Botas para homom a US 40! Sapatos para senhora a 184001! 
Um coiossal sortimento em todos Os Generos 

para homem senhora e creança 
Telephone: No te 1249-—), A, Candeias 

D095009-000000 
- BAT LEI OS 

Brancos e com desenho nacionaes 
e estrangeiros 

Grande quaníidede em nepósito 
GOARMON & €.* 

Travessa do Corpo Santo, H7---Telepáone IM44 
ê 
Ss 
DO9G9090 20000 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séie na sua propriodade: Avenida da Liberado, 14 — LISBOA 

FUNDADA 

em 17-4-))ã 

CAPITAL 

S00.0008 380.9188 
escudos escudos 

Seguros sobre a vida humana 8 contra aoidentes no trabalho, Inoentios a avarias maritimas 

RESERVAS 
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Olfcina da improssão—74 Rua da Blog nt Fr emos 

A alliança 
O que hontem em Lisboa se pas-| 

sou foi um acto absolutamente ex] 
cepcional nas relações dos: povos. 

“A Inglaterra mandou a Portugal 
aois dos seus navios de guarra, dos| 
quaes dosembarcanam .os seus com.| 
mandantes que foram ao palacio de] 

| Belem, acompanhados pelo sr. mi 
:nistro da Inglatonra saudar o Presi-| 
“dente da Republica Portugueza, e| 
forças da sua guarnição que em, 
frente do palacio desfilaram nã pre. 
sença do chefe do. Estado, ao qual, 
depois, em ordem" do formatura, 
apresentaram armas, soltando] 
vibrantes «hurrahs» em honra col 
nosso paiz é do seu venorando re-| 
presentânte. 

"A Inglaterra não podia fazer imais 
Borque fz, A sua homenagem f 
nossa patria não nos penhora só: 
orgulha-nos e commove-nos. Não se 
pode fuzer mis para mostrar que] 
As duas nações estão absolutamen| 
te irmanadas, e que, se uma é mais 
poderosa do que a outra, a mesma 
sublimftiado as identifica, 

A grande Inglaterra, o maior im- 
perib que existe 4 face do mundo, a 
Inglaterra invencivel que combate| 
como nenhuma outra. nação n'osta| 
lucta gigantesca, visto que combate 
no mar e na torta, apresentando no 
mar à esquadra mais formidavel 
que até hoje tem apparecido sobre 
us ondas e que, em ferra apresen. 
ta já um dos mais fortes exercitos] 
quê nesta” guarra se enfileinam ,a 
Tnginterra, a livre Inglaterra, a om-| 
nipotente Inglaterra, tão grande pe. 
lo éspirito da liberdade coma é] 
grande pela sua força e riqueza, les-| 
tormunhou a Portgal a sua amisa- 
do, a sua Tenldade, 0 seu preito, de| 
uma forma absolutamente excepcic 
nal, fazendo tudo quanto bra possi.| 
ol esperar-se da sua correcção e| 
camaradagem, e mais ainda do que 
so podia prever, 
Mandou aqui os seus navios o seu 

nobre representante acompanhou a| 
Bojam os sous valentes ofliciaes, nº] 
seus: Íntrepidos marinheiros. apro- 
tiara arruta oo oba do Betado 
quo éymbolisa à Nação, Dédinos to- 
dá às provisa de gomeidit dio to.| 
das"hs "provas dé ostimif, 
demonstrações “da mais o 
dos nações db mindo Portugal só 
POGé coresponder com « sua lealda. 
dê “Sem limites, com a sua dedicação] 
Inquebrantavel, sujeitando-se a to- 
dos os sacrifícios o disponddo-se à to- 
do os heroismos para que w causa] 
da Inglaterra, a que-é duplamente | 
nossa porque é a da nossa aliada, 
espórque é a nossa propria causa, 
visto ter.nos sido declarada a guer-| 
ra.pela Alemanha, em breve espa. 
sor e' para felicidade do mundo, des.| 
iungbrantemento triumphe! 
Ninguem representa mais lidima. 

mente a força, a grandeza e a gloria] 
da” Inglaterra do que a sua mari.| 
nhh."Ôs bravos amurinheiros que] 
hontem fizeram a continencia mili.| 
tar no chefe de Estado da Nação| 
portuguera, são ds. comradas dos 
ieroiços luctadores da Jutlandia que, 

recentemente affrontaram o maior] 
Tutátão de métralha que tem passa-| 
do.eohxo firmamento. Coróa-os uma 
inoxcedivel gloria, porque represen.| 
taí à marinha ingleza, que cstá ro.| 
nbftingo - do: maneira magnífica 0 
louros de Nolson, essa marinha que 
hacdois anos impera sobre os ma. 
res; asvegurando a sua liberdade, €| 

-com glla- à existencia dos povos e o 
triúmpho do- direito. Como pão ha-| 

Botas - 

A Inglaterra contióu na nossa leal- 
dade, como tado o mundo livre tôn.| 
fiou no. nosso espírito. Não. tiveram 
que -pegistar nenhuma decepção do.| 
lorosa. Na hora da oriso tventenda, 
outros fraquéjaram não tomando] 
a attitude que lhes impunha o cullo 
a justiça e a honra d'urhia civílisa. 

ção. Não trepidou este pequenino| 
Portugal. Elle soube ser digno da 
sua historia, ondo tambem ha gran- 
dozas, a registar, o onde são Iegião| 

já leitos -do. heroismo e de nobreza: 
E preciso que continuemos no 
mesmo caminho, indo até «As ulti- 

livrorhonte tomamos, lemos até as| 
fim! “Seremos iOignos: da”. velha”€) 
gtande allianga, que é uma das nos- 
sas glórias e a maior garantia do| 
noso duturso. Não é a primoira vez 
que inglézes e porluguezes so falem 
juntos, e os, infrepidos luctadores, 
Tóconhecerio que somos ainda os! 
[soldados a que o. grande Welligton| 
oubo prestar justiça, ao cabo “da 
[campanha formidavel em que a Jn. 
glatema deu"o golpe decisivo n'um 
dos tmaloros impérios que tem exis,| 
tido no mundo, É 
A mosma ambição, cujo jugo 'a| 

Inglaterra não consentiu quo pesas 
so sobre o lerra , suscitou hoje. um 
novo desvario de sangue. Anniqu 
lar à ambição é varrer de sobre al 
humanidade um pesadello tremen- 
do. Ao lado da Inglaterra; Portugal 
irá forir a aguia gormanica em ples| 
no coração! 

Mercadorias hrazibiras 
no porto do: Lishog 

RIO DE JANEIRO, 18; — Onusdi 
bon imprasulio o tologramma. nótician- 
ão o aúgmonto do, praso para a antro. 
sa do morcadorins brasileiras rotidai 
jom Lisbon n bordo dos navios alle- 
mãos roquisitados.—(Americana), 
|O QUE SE ESCREVE E O QUE SE LE 

pelo coronel “Miguel 
Garcia , 

Organisudo om harmonia com o pro. 
|ggsmina estabilosido pole docroto do 

do junho da 1916, inhorto na Ordom 
do Exôroito n.º 15, acaba o nosso amigo 
or. Miguol Garoia do! publicar esto 
manual, para sorvir do gula nos ins. 
tructorto “o instruídos das Socicdados 
ão Tnotiucção Militar Propnratoria, 

Sabondo-so que o at coronol Miguol 
Garcia 6 um escriptor militar dos mais| 

oom quo por mais duma voz honrou as 
columas da Capital, o nlom disso um 
vordadoixo npníxonado pela instruoção 
inílitar proparatoria; domo o tom do- imonstrudo ho Jogar qu ocqupa na Bo: 
oiodado n.º 4, pódo bpm avalinr.go o 
osórapnlo o à profioioncia com quo o] 
«Manual da Instruoção Militar» foi or. 
ganisado, 

E! a primotra part 
oguintes. partos: Subórdinação or 
poito À bandoira — «Tuotica— Instru ção ole oniae do to Elio do alo 
|=«Arigos individanod do combate» 
[= Hyiene» — «Gymnastica oduontiy 
“A odigto é da-livraria Fori 

Contra 0 anarphabetisma 
RIO DE JANEIRO, 4 

[ão Podro Monoyr apros: 

abrangondo as) 

xiá, de entranhadamento commover- 
nos: essa espectáculo,” cuja recorda- 
são não se pagou do peito dos por- 
tuguezos d'esta epoca, cheia da « 
Inysáltos e angustias, mas tambem 
de'-sagrados e sublimes impulsos? 
À éssa emoção devo sucteder a| 

noção precisa do dever a cumprir. 
Portugal ergue q fronte com altivez. 

Folhotim do A CAPITAL—13-8-1916, 

+ ts 
Prosidonto da Republica ox- 

prímio, conf folícidado, p :esitimo 
nacional quando diseo pa tim jornal 
francos que a Frariga tora hojo, mi 
do' que nunoa, o culto dos portuguo-| 
zeg pelos saorificios quo tem “sofírido 
pafã oppôr uma barreira á barbario 
gsrmanica. Hojo, marinheiros portu- 
guozos o inglezos fratornizam sob 0a, 
frôndosos utyoredos de Cintra, onde 
aida porpassa a harmogia d'ama 
tróplio de lord Byron. Portogal tom 
a Inglatocra6.a França no. coração. 
Cóm ellos soguo para a luota, — com 
ollas maroha para a victoria du para a, 
morto. -' o 
[E procodimento 6 inspirado 

peló dever, suggostiona-o uma nobre, 
caiam, orionta-o um patriotico into) 
rogo, logitimo é sagrado, mas taem-| 
Dem é doido um profundo: jsopti-| 
ménto do affinidados ospiritunos, Por 

mira um maguifico Tolntorio jo 
htilidado do. desonvol vimento du 
gia contra o analphnbotismo, 
"0 dopntado Fausto Iertiz. propos] 

quo ao omprogassom as multas sobre 
os contrabandos fiscaes no eustento 
din diotos li a). 
Querem lanchar bem e cenr melhor? 
Vão à Argentina. It. Lº de Dezembro. 15 

nações que são hoje as mais fortos 
ógidos da libordado o do direito, Na 
historia de Portugal, a Inglatorra o a 
Prança roprosentam atravos dos so- 
[oulos um grande papel, proparando a 
nossa sogurança matorial 6 estimu-| 
lando as forças da nossa alma, forta- 
locondo a nossa indopendoncia é pro- 
piciando o nosso progrosso, 

Com offeito, 6 à um francos quo ca- 
bo'a gloriosa missão do dar iniéio 4 
nossa nacionalidade. O condo D. 
Honriquo toma conta do um reduzido 
podaço do territorio peninsular, o 
começa à olargal-o, preparando a in- 
dopondencia futura. Corro sangue| 
franooz nas voias do Affonso Honti- 
ques, o ello ó já um portuguoz a va- 

, um combatente loonino ouja eg 
pada cada vez traça mais vasto o 
agro da Pari, Mag, como para fir-| 
mar Portugal na posso d'ossa ind 
pondoncis, à França o u Toglatorra 
dovossom janter, como hojo so jun- 
tam velando polo difoito da nossa 

que-travam para: rostitair aos bolgas 
o aos sorvioa as suas patrias, jáinglo: 
sos, h'osso roinado forrzidavel, ooops-| 
lraram com “6 roi portuguos para 

quo Portogal tom razões para se sen- conquista de Lisboa. Tanto a França 

mas consequenckus- da. altitude que rj 

| soioncia, o metho: 

distinotos, como o provou nos avtigoo oe) 

É) on composant des acrostiohos indol 

nacionalidado na caisapanha commun] fr 

Como 0 grand jonas 
do “Boletim Official dos 

Pouco antos de morror, o grando; 
Ruben Dario ussogorava quo «não ha 
no mundo um esoriptor mais francóz, 
quo o ructor do Cánipos dé biirlha; e 
campos de ruinas.» Na rbalidado, 
mos mitos os que, dosdy ba dois an- 
nos, oolobramos no astrangoico a glo- 

blimo “do França guorréira 
N'ostôs ultimos dins, tivo 0 prazor do| 
o demonstrar a um amigo dos que, É 
força do lor poriodicos carlistis do 
Espalha, osbam que quasi todos 08 
intollootudos hespanhoos são gera. 
jnophilos, 

Bouavonto--disia-mo| 

e “encontra, com eíloito, ta 
littoratura castolhâva, nas osphoras, 

mom um unico cuja assigna-| 
tura pudesso figurar num manifosto 
m favor da «kultura» gormunion, 

Ela-os, som duvi 
a onergio di AL. 

lomanha trabalhadora. Quo 
nto dá Allomanha militarista, 

nd ubor allo: j 
bom so posta citar, Tum comp 

(ção, quando so quizerom citar ad radores apaixonados da França guor-| 
reira nom nooossidado oxisto do! pro- 
oural-os, Basta oitar os nomos m 
illustros, Não 686 francopbilos ardon- 
tos o sombatontes Póroz Galdós, Bs 
co Tvíiios, Palacio Valdês, Marianó) 
do Oávia, Miguol do Thamuné, Val 
nolin, <Azorin», Alfredo Vicenti, 

Araquistain, Or 
- Rusifiol, Guimiorí, to-| 

todos ou mostros, ow 
E ha-os, não obutante, ontro, 
» antos da” guorea, tinham, 

a Peança, Por- 
"BONO O TOSpone 

francamonto: 
ntos não “conhbclumos 

dos cap 
summna! 
ollos q 
podos sympathia, p 
onto porquê a Uon 
br-vos-ha 

si mosmos, no passo que hojo -Vorhog 
o quo faxom, 

Pop minha parto, aunica, ooisa do) 
'quo mo onvaideço ó de nutica hayor| 
dado importancia á ostranha coquoto- 
ria com que cortos littoratos parision- 
og tratavam outrora dó fazor oror] 

que a patria do Napoloko astava om 
plona decadoncia moral, E, no oth-| 
tanto, vivi na minha juventude entre! 

«docadontos», assisti á 

tos por Eaysgmans, fui um dos 
comonsaos * dos banquotos' da «Plu- 

glorificava. o an 
ohnsquoavam og idenos| 
A Vorlaino ouvi ditor 

o aula MBmpiro à la fin do la 
quo régardo, pastor los (graudi 

E, emquanto os estrangoiros,. om, 
|góral, tomuvam tudo aquillo por par 
layras d'um ovangolho da dobilidado| 

por dotras 
oondio, 

uollos homona?... Não, 
finganados, talvor, por um pacífico 
sonho, pensavam “mais na dogura do 
vivor que na volupta lo do mor-| 
vor. Mas 59 à guerra hou vosso estal-| 
Indo om 1896, ém vos de rebentar cinco] 
lustros mais tardo, os níesmos que 56) 
doloitavam párodiando o sooptiois-| 
mo das «Entontos», toriam corrido] 

para a fronteira cantando as Gátro-| 
Pl jo Dóroulôde, 

Ainda mo Jombro da nflioção 

ospírito a nação qui nasoo para dar é 
oivilisação tiomana admiravois im- 
pulsos. E 
Com a consolidação da indopon 

donois, firmada om Aljabarrota pola 
spada do Mostro do Ávio, frma-se| 

tambom a alliança ingloza, o desde 
ntão Portugal não deixou do tor a 

cobrir a Patriá, quo dispor do gladio| 
ão Nun'Alvaros Poreica, a patria que] 
so fortalocou sob a oouraça do Ricardo| 
[Coração-do-Loão, Assim como para a| 
restauração d'ossa independencia, a| 
[França contribuio largamonto em 
1640 auxiliando de maneira efficar o 
evantamonto naciona! contra a ugur- 
pação hospanhola, 

Um dia, não à França—ao nosso 
lspirito ropugoa aoroditar que a 
França consoiontomento ponsasso om 
arrobatar-nos a libordado,—mus o 
imperialismo napoleonico, procura 
aabjugar-nos. E insistimos om que 
[não acreditamos quo a França cons- 
giontomontoointontusso. À França cof. 

; hyprotisada pelo gonio militar,o 
Imosmo | jago que Napoloão nos quiz 
ico pr. Quem ontontramos ao nosto 
lado? À Inglatorca, quo “não oonsonte 
quo ama ospada, ombora gondo al 
mais prostigiosa das ospudas, domino 
a Eoropa inteira, para sentar DO thro- 

AVE, FRANÇA! : 

JUIZO DEGÔNEL CARRO 
ee 

Fespordeu à uma pergunta 
Exeroitos da Republica, 

gooiações diplomáticas que procedo- 
ram o conflioto ákoal, tim grando po- 
tico a jo latina, opnhocódor 

ico da alma. ferngeno, mod 
é ando” pi 

ão 6 maix-do quo, isso rs 
oja o-sonhor doscançado, 

Porquê eu ani 
imais ' apparolito convicção oi 

tayam as cstrophes criminosas da In. 
a. quo, ainda os qui 

tornasional, braií incaprxos do vô 
passar um zegimonto marobando ao 
compasso do” «Simbroiot-Moujo», 
sem quo, 
do da alma a osporança da dosforr 
A união sagrada quo hójo surprohon. 
(do o mundo, oxistiu sompro n'osto| 
povo:quando so tenta da Puteio, To (4 
formoso, à aublimo d'osta união 6 

alquo não foi croada. por uma propa-, 
[ganda ombringadora, como a do pan-/ 
[gormanismo, quo só. prometto con-| 
quistas, que apooas so nutro do 
[gulho do raça, quo -só vibra, no odio, 
mas, pelo contrario, sonbo 
ubordinar os sous atavioos instin 

oro guorgairos a um idoal supromo 
de amor do univorso. Hojo mesuro, 
Jom meio do magúifico dolirio da lú- 
ota, omquanto noutros povos o choj- 
ro aoro do sángiao parnoo tor subido 

g oxitos thontrabs o inoffloazos, 
alloinica ponsam gm propaiar 
abrigo da paz-futi 
ra quer 

pódoria; não boba: 
Uniq ioga, graças ab] 

ou 
industria 

innos uia força! formidavol, 
para emprohondor ma nova lucta, à 
unioa coisa óm que so ponsa 6 om fa- 

on mais possam portuebal-a ob fur- 
búlentos germanos, «1. prooiso ma- 

militaros  feanoé a] 
phraso aponae 
difforonça quo óxisto entro o ospirito 

duas abas, 
Aqui, com effoito, o “guorreiro 6 

um oidaito que 26 poa om armas no 
momonto do “porigô para dofendor 0] 

à Jár 6 a'gui indepondoncia, ao pas- 
8o quo além Rhono o soldado 6 um 

trumento ao socviço das ombiçõos 
jonabs quo, 

maos, oumpro, om'nomo do prinoi 
o. dover odioso do sobropôr-so á li 
civil o do oronr, dontro do Estado la- 
boriogo, um dospotismo protoriano.] 

olgiorroiro franco! Com quan- 
om quanta veneração nos 

nós Jhomons livros, inoli. 

iam, 
to rospúio, 

Dovemor ajoolhar-nos| 
horoos», não axprossou 

jônto o sou onthusjasmo polo 
Audios a morrem sore 

as faz, 6omprotondor a força, 
mi 
arrojo 
rindo; 

exomplo do um povo que 
acima do todas as más paixõos como 
o vordadoiro adaíl do Direito, Molhor| 

protondo arrancar, distioguo, om pri- 
moiro logar, o soq volho alliado, Por- 
tugal. 
Er França não nos invadiu gó) 

com armas: invadiu-nos com, 
as suas idoias, As bayonotas doa gol- 
gádos do Tmporio, abrindo aoloog om 

os| 

'sgmon 
do, porém, o Imporio, à Inglatorra 
[combato a Rovolução, d'ondo cllo 
lombora | impuramonto, go gorara. À 

oiroumetancias prooipita-u 
pão consorvadora. Vô nas 
rosas da França O porigo 

do imporialismo militar, 18 
oresford para Porta- 
itaNa poloão, porfilha- 

E com as idoias 
da França so oximo no jugo propo- 
tonto do Borosford, 

E' que Portugal não ama aó a gua 
indopondencia: àma a libordado. No 

sou ciosp culto da indopondon: 
Já q gormon da soa alforria oivica, 

rfigoioatá mo tuilita E 

“Ihddo em sanguo-que, palpitando ao 

er uma pie do tal matureza quo nun) 

tar o millitariomo prostiâno» dizomi |; 

das duag naçõos, das dusg raças, dasf/ 

táInão foz na 

quo ninguem, Maurice Barrôs o disso; 
aSº oxclomar: Tés .poilus scront les 
saints de la Branco, Porquo roslmon- 
to Ha qualquer coisa do divino, de) 
sobrohamano, qualquer coisa que] 
ninguom poderá provêr, ná doco fa-| 
cionciá com 'que osto pais prosoguo, 

nigrando gompro, sofltondo compro 
pondo sompro gontil, como Bayard, 

uina poloja titanica, 
Máis tardo, quando é las da histo-| 

ria só conheça a opopoia actual em 
todo o sou esplendor, não hayorá no| 
universo um union homem quo não 
Bo sinta commovido anto o osforço| 
francos, Por havor salvo o mundo un- 

Athonas foi canon 
sada polós milonarios, 1 que foi Ma- 
rathono, quo foi Salamina 89 66 com- 
paca com Votdua, com o Isof, oom| 

arno? $ 

“O quo penso ca França! 
poltoridádo póngará; nada mai 
qualijuor coisa do rolígios 
[fidamento torno; qualguor aoisa om 
quio:ha, reconhovimonto o exaltação; 
qui ini alma do vi 
Ihóitoscas, dv osporanças nobros, do, 
alogeing gontrosas; qualquer oi 

“viigâmonto  fluotua anto mous aus viga 'olho6,0 quô.mo parooo um trapo amo- 

sol do pórvie, go convorto u'um 
tufdurto do púrpura... 

O quo ponso?... Ponso quo a Fran-| 
qi rodimo o mando do sou poocado 
dó ogoiamo, quo a Franga ilumina o| 
mundo com ump chamá do j 
Gab a França salva todos os idos 
que fasom da humanidado alguma, 
coisa auporior a um sangainario ro- 
banho. 

O quo ou ponse ó quo, so a França 
ria doloroso vivor 

n'estbs instantos om “quo anda solta 
a fóra búmano, 

avos Piança! tiro 
E. GÓMEZ CARRILLO. , 

CR TEL CENTRE OIÁOS 
Bia meza e bons aposentos 

Portugal é uno Goma um hloco 
+ 0 granito 

sp terra ostá é disposição de quom, para 

'xigos do forrodo Alvito, da 

do Sabugal a Nollas o Beira Alta, do 
igsu po dos wolfeamios da Beira Álta 
o das minas do wolíramio 
Penz-03-Mon! 
tom ompatados om minas para cima 
do 2.500 contos, sem lucro até ago 
quo pr 
r 

stiça, O 

loujo: futuro é seguro o quo pódo 
um dia a oquipsrar-so é do 
828, principia nºosto momonto a com- 
pensa aquollos quo à fizoram d'uma 
parto dos wuorificios quo lho tom 
oustado, 

TERRAS DE PORTUGAL 

As minas do Lousal 
=: 

O creador da nossa sciencia mineira—O ue as 
minas dão em pyrite e o que podem vir a dar 

LOUSAL, 12.0 sogundo dia quo noladas por mez, quo 6 a capacidádes passo na mina gasto-o om inquoritos' a 
varios, O awu dosejo consisto om da- tá 
bor tudo, em dosvendar tudo, om f- 

lculada para a installação a quecusa- 2 proceder so prosontementes, AM | preparação dus brocas pesadas, agp» car conhecendo por dentro e por fóra jugadas com as maohinas do porfáras quanto a osta grando omprosa possa ção, vao fazor-so tambem moohanioaa- dizor rospoito. O sr. Roldão Proto 6 mento. O minoiro, no Lou: o mou amabilissimo Informador, Aqui 
não hasógrados, Tudo so passa á Jur, 
do dia, e ató 0 quo so faz dobaixo da 

au 
vivor cortas paginas do Gorminal, 
quisor vôlo, À ousa Burnay 6 a pro- 
pristaria do Lousal, oomo o ó-dos ja- 

Matta do Ruinha, dos wolfeami 
Beis 

a 
Baixa, do grapo dos uranios 

o do 
Foi ossa onsa, que 

iou a oxplorar 08 wol-| 
os o 05 ostanhos, a intorossar-so 

polos wranios, 6te. Só o Lousal, que 
nsumiu mais do 600 contos, co-| 
gora a prodozir, Só essa mina, 

S. Domia- on 

—A Casa Durnsy—diz-mo o sr 
Roldão Proto-tom dado provas do 

a onorgia o do um arrojo 
Nenhuma so abalânçaria a ou 

progar om trabalhos d'ogta maturora| 
numa tão olovada aomma do oapital. À 
sua aocção do minas 

d'uma mano 
va Pinto, quo u do 

homem oheio do conhocimontos o é 

pi 
ro 

-lto 
d 

p 

ea 
'Affirmações patrióticas do deca: 
"no dos -tepublicanos pórtu- 

+ qquezes na Bala 
TA m pda da ala gos eins o Pina, pude om 

Ts da. Fongnonr poriuguas respeitad ai ques PSP Ifsito quê Ma. mullos atnds reside nã] mo quo nilento estado, ltemerato, republicano “orpõe Tso Gobro os Compro] 
“Borbugal com a Inglalerta, fg ainda o: Dalrioliémo, dos 

Ê o, ho dos mpublicanos porta) les O oi pato. das” razdes: que 05 “obra gere com à alça É nah RAR BA. do Cata Di 69 QUO O MOGSO Pal oral ulfinenia o “repto dr Alem: all a esperança de Que gs quo soldados - súhirão d'ossa” Tuca fremnda cobertos (do: gloria. Nota, com desvenociênto o se, Fon 
seca Magalhães que o povo portuguez dis, go o a E controverstas. de carnetor “político Ou religioso. “Temos” Golinborado, diz, até agora, no ferra Contra ci inétios comes do dois modos, plysica e mornlmen enviando, o noãso auxilio. helico ah fjaitera, desinterassadamonto, é dandô- ha, à nõssa conteibuíção cm forças ar. jmadas o cadexiradas e altirmatido “d| Toei sympalia a case pair é dos quel cam, elo -colinboraram nm. cúuisa do “dE eita, da jusliga o da Mbendudo “Tefoina! por aftirmar “que” Portugal 6 uno como um bloco de. granito, todos os, porlugueçes darão, luão Del, Pati pia imulnblindo “o oi ro po ridado do. pais € pela segura das fauna amílido. e Pela Segurança” 

z cos agriço) z E) s 

SÃO PAULO, 18--A Sooiedado de 
Agricultura onviou aos govornos dos] 
osindos um substancioso astudo aobro| 
a necossidado, da fundação do Bancos] 
[ABripolas: om “todos os estados da| 
Unito.e( Americana) 

- O, nosgo présado, coltoga. «Jornal: dal 

i/oomprossoros do 30 EP cada um. À 

um profossor illustro, quo bom pódo| 
considorar-so o fundador da E 

mos nfello o mais procioso dos auxi- 
liaros. Espirlto Inoido, dosompooira- 

olato, asi 
assustam. O" quo ollo quor 6 quo as] 
suas minas progridam O quo ollo do-| 
soja 6 quo 'olias asia a maior quan- 
tidado possivel de minorio, O gr. Sil 
va Pinto 6 um 
Honostos, tomazo 
o obscuros, q 
tram em publico o quo morecom, 
davia, 0 rospoitos, do nós todos. Di 
ga isso lá no jornal. Croia quo prati 
oa um grande noto do justiça. 

to 

to 

tor 

Ei inquorito oontinua: 
Tudo o que nu min podo fasor- 

jo moobanioamonto so fas por meio 
do maohinas — prosoguo o gr. Rollão 
Proto. Já viu os motores goradoros 
da onorgia oloetrioa o os comprosso- 
ros d'ar, não é vordado? Pois o ar 
comprimido aprovoita-so para a por- 
furação da rooha no interior da mins 
[O matorial do porfuração é amorio 
no, omprogan. porfurador: 
typo O 110 6 sois martollos, typo| 
BBR 18, que consomom 60 6 do 
nr comprimido, produzidos por dois 

mo 
oi 

m 

actual installação dfostos apperolhos 
vao gor transtorida para as proximi-| 
dados do poço mostro o angimontada 
com am'toroeira cotnpressor do 40H 
P, o quo: pormittirá o emprogo de 
mais tros martellos o duas porfurado- 
ras, identicas ás que se otilisam ogo- 
ra. E dosdo quo todo osso material de 
porfuráção o deslocação da rogha 
ioja montado o a funccionar, poder- 

obter a produoção do 10:000 

LO porm 
que o augmonto das dimonaõogp 

oito annos a oxtrubir, 
mantonha uma lavra intonsa decdpuas mil tonela 

jobarnooa 

não proscindo, d 
tão ra 

rosoguo ainda o 8) 
? que alóm dos trabalhos propeiát. 

trabalhos do larga onvorgad 

menos sobrocarregado possivelá trabalhos pesados, À machina 8 tus-o até ondo 6 p ol fazorcanous. 
bstituição. 

produoção total da mina?) 
—Tendo, como já lho disso, ataya Ementar, não 86 om virtado de ór cada voz molhog , mas por 8 procuragtabes: 

stantomento a soporfiy dáe Joxploração, ao mosmo tempos qubiy ta região, so posquizam oublog; zigos, O poço mostro, por ox vao sor prolongado ató ao piso LL, tondo começado já os regp balhos do perfuração, Nº ão tambom so iniciaram já 00 trabalhos destinados ao roconheoi 
novo piso DO morros mais abaixo, 
tioará sendo o piso 160. A may como a mineiro so comporta ênt pisos 60 o LO, lo atol 

ato dájumes 

obrando a ana 
a dois pisos, o a mm 
neiro 50 apresonta 
o acraditar com. É 

tro 04 
mo O 

continoo para al MO. Actualmonto, a mi conhecidas o preparadas Parashio a exploração perto do um. ) onoladas do pyrito, quo leyaedpj, 
sdo : 

a por ano, , 0 or. Rollto Preto põo nasagaa ras nina paixão, que não megas cia facil Gxar. À cúa mina 6 tudo. ollo Não vivo para outra epi tó auto sou ds ro do Lou 
com matagal. 

dosorto: pos; 
todos 08 lados, mo parace, com dotar za, um vordadoiró parajio, por mer: aqui quo ogtá.a.a08. ating o qua ofiisi O quo g intorosgu acima do tadocor mais quo tudo, De resto, ou oroio: 
dos os minoiros 

ntação, De 0, 6 approxicmmp do infinito, ondo pairam-tor 
ehimori E ir buscar, a dá: sontos metros do profandidado, um podaço do rocha donogri 80 arranoara, quando muito, algamam grammas do cobre, 

da qoalh 

riscar mil vonegy 
do quo o mund! vida por vinbari 

o 
—Mas não foaromos por aqui, 

Rollão Pretos. 

ento do Lousal, a ousa Burnayiinis ou om fins do 1916 uma soro da 
dog 8 a dm campo do noção: 

ais amplitado o muito maior impot 
oih. Assim, nas proximidados-da: ção do caminho do forro, fowagh um poço que tom já cincoonta metros do profundidade, o no qual 80 cappst: 

oncontrar alguma coisa 
santo. Perto da Asinhoira dos Bali ros, à uns s 
no sitio dos Arnoiro 

interest 
kilometros do Lougak 

tambem ostãgs 

porança, polos ro 
dos até agora obtidos, do quo so ogtos: ja om presença d'ama ímina do largas futoro, talvoz om nada inforior & 

onsal, Alôm d'i ha ainda outroge 

proqurado soguir, Nonbumas outras 
nações tom exorcido induoncia sobre] 
o gonio portuguez. Sãoros dois paizos| 
ique Portujzal níolhor conhece, cujas, 
virtudes mais protondo assimilar, om 
oujo, ospirito mois procura intograr- 
[so. Na polítioa, na arto, as suas aspi- 
Fraçõba são aquellas que ritos] 
mais oultos teatam do aoguir, ompro- 
igando para isso todos os osforços da 
sua inteligencia o da sua notividade?] 
Aos estimulos do aftsgto alliam-se as 

piraçõos naoionnês, Em Londros ou 
Paris, 08 portuguozos teom a im- 

nteo [pressão do que so oncontram 
ontro irmãos. Os in 

são alliados; os francozos são amigos. 
O uustoro culto do diroito, quo na In- 
Eglatorra so profossa, robustooo a3 no- 
(ções jurídiois da nossa conscionois| 
naoional; o idealismo inquieto o ar-/ 
donto da Pran pro apaixonada 
pola sapromaoia da libordado, oasé 
ao nosso anseio sempro fervoroso do| 
emancipação e de progresso. A In- 
Eglatárra dê-mos ns suas Hõos, a vaa- 
gs dé-nos os sous cantos, E aindi 

do grando om Portu, 
ns politiva ou na arte, nas iniciativas 
do “pensamento ou do trabalho, que 
não tivosso o cunho da oivilisação quo 
na Ioglatorra 8 maros oom a fiemoza 

(e) filhos do povo. Foram, do resto, 

Quo contem som pro uma 
vordado nova, 

So ba pais quo a Inglatorra o a 
[Erança. possam tonsidorar como ir- 
mão, paiz do navogadoros o do pal: 
dinos, tão ospaz do espalhar a civil 
loação nos mais romotos continontos 
como suscoptival do lovar ató nos ox-| 
tromos limites da idoalisação as mais 
doiradas chimocas do ospírito, —usso 
pais é o nosso. Por isso Portugal, em- 
bora mais traco om reoursos, não po- 
dia deixar do entrar n'osta guerra 
lom quo inglozos o francezos  ostão 
lemponhados. A patria do Giadstono 

itava do Portugal livro; a pa- 
tria do Gambetta nosessitava do Por- 
togal republicano, À juneção está foi- 
ta, o dopois do operada entro og ho- 
mens do governo é sanocionada polos 

m 

ma do tudo, 08 povos q 
Ela rosulta do vordadoil 
nacionaos nos trez paixos 
6 certo quo doado o prima 
guerra 0 povo portugusr anciou por 
bator-go ao lado da Inglaterra 6 da 
Erança, tambem desdo o primeiro dia 
(da guerra, quor na Gei-Brotanha, 
quer na França, co acreditou logo fir- 

a 
to 

do uma consoiencia reota o na França 
so destaon com a axa feomonta de um 

momento que Portugal não deixari 
'de entrar na mesma orusada em que 

essas duas grandos nações 
travam já onvolvidas, 

rosidonto da Repn= , blica dizendo é Ve da 
to está no nosso coração; 
ros portuguezes o ingleses fratormfé [sando, não fazom mais do que 
jevrar um olo do continuidade 
tual o bistorica, So fosse poi 
por isadmissivl hypotho 
Eelatorra o a França dossppareoos omo “nações, Portogal. mogmo qodá 
ato, aofroso a menor moilação; 

vacuo mo coração, roto 
estavam foridas de morte as fontes.dg- 
sua vida. O espirito portuga 
da rarão britanica, 
disate id 
sou turno, 
absorvido por qualquer outra nação, 

agua 
Por isso o gr, 

'rança que o sou onte 
08 marinhoja- 

esmo que a sua indopondonoia 
ua liberdade não fossom do fopk- a alguma atingidas, sentiria um 

corla que 

nó 
sabsistiria sem o influxo da ponderar 

o calor do ra 
o Portugal dogaparooosse, 

Inglaterra sentir-so-bia dospojudii ma porção do seu sor, a range 
ria à derprosaão do bavor pordlibl 

uma paroella da sua almo. À idooféã 
ficação do nosso gor k 
des 

com o ganho: 
paizos é organioa. Temos api 
mento de viver ou pereog 

Maver Garchis. 



A VAFITAL Sea mm este e e 
“rabalhos projactados, entro o Lous 
» Azinheira dos Bairros, 08 quaer 
erto iniciados ainda este anne 
— Que pessaal emproga a mina?, 
—Geroa do 400 homens, oujo sala- 

io médio anda por G50 róis, É so não. 
»mpregamos mais possoal é porque 
não o tomos, As coifas, om geral, lar 
vam-nos muitos braços. À região | 
muito pouco povorda, Vômo-nos, por 
isso, forçados a ir procurar imnito, 
longe-no Algsevo. quosk sempre, a 
cento, do que precisamos. Fixal-a, 
BA ó a da an dificuldade, 
emo “consoguil-o, dando| 
* gibfin trabolho na mina vantagens 
coiho  fóra não so encontram. O alo- 
jstreuto-do minerio vao sor comple- 
tamonto modificado e ampliado, Às 
novas casas quo so constroirom terão| 

inco divisões, À cooperativa já exis- 
“onto sorá ampliada. Croat-so-hão 

e proourar-se-ha, 
enraizar á mina] 

campos de jogos 
po 
ig que vier aqui procurar tra- 

E como quem volta a encontrar O 
fio d'um interrompido raciocinio, o 
ergRgilto Proto acoresconta: 

oi do croar a povoação, como 
hoi do croar a seara o à floresta, 

sa do oporario, agrupada com 
onterytorá o seu jurditm, como todos 
»stemponos, proprios paraisgo, croarão 
vinheiros o eucaliptos, De cada uma 
“Penens ospocios do arvoros, osporo 
vôr axorosoor, no Lousal, dentro em 
pouso, mois do 100:000. E o resto do 
orzoão, da facil aprovoitamento, sorá 
tiligadb na oultura intensiva do ge: 
rágedia facil oongumo na mina, Pro- 

+ontonionte, já então plantados 6:500] 
vuncaliptos, Esta hordade, com oerca 
do 200" heotaros, sorá dividida em 
vIoaarpartes—uma para matas o ou 
era quraisoaras o hortas, Esouso di-] 
zordio-quanto isso tudo conteibuirá 
paramiolhorar ag condições hygioni- 
vasaltestos sitios, que não dispensam 
por,õea, som plotamento, “o uso dos 
ancacdo:qu ! 

Diúqui- om doanto, a polostra giral 
om floino do indivações complomen- 
turos.'Soi, por axém plo, que, passado 
o poriodo aotual do proparação para 
umavexploração intonsivo, a mini 
póda produzir ató 80:00 torioladas 
do pypito por mos, como pódo olovar 
09 alisstocks a 1004000 toneladas a 
dopéio: 4 800:000, quo são os das mi- 
aasolnvS, Domingos. O minerio ap= 
partado-vogoo todo para o Barroiro, 
emowquinho do forro, pagando do 
troita:6,6 “pot Jeilomotro o tonelada. 
Cudibtonólada devo valor entro 28100 
» 98000::réis. Da pyrito do Lousal 

principalmonto, axo” 
fre uidar gúlíneico o oxido do forro, 
Bastádiisto para so avaliar a utilidado| 
Aosiaminorio. Subendo-so quanto o 
noido rúylíurico é prosontomont 
sonetuborh todas as industrias, o degon: 
volvimento industrial d'am pai podo| 
bontegnlorisar-go pela quantidado do 
ossen'tioemo acido quo fvllo so con-| 
sumas O" Lonsrl, como go encontra 
dojepági a admiravol ronlisação d'om 
omproliondimento cheio d'onsadia 
Donbtor em pouco, poroni, sorá gogu- 
rantonto; “uma das melhores. rogiõos 
uinoiras do Portugal, 

“ox. « ADELINO: MENDES 

Ainiavegação 
“luzo-brasileira 
TÃO DE JANEIRO, 19 DE AGOS: 

POD /4916—Produsiu grindo 
defiio ho moio commoroial a noticia 
wrafifitttida do Lisboa, anunciando 
a pFosima partida do alguns navios) 
ex-allomies com destino aos portos 
do Brasil, A colonia portuguoa e 1 
Canfitt"Portugasia do Commercio| 
pensam om enviar no govorao 
tações o agradecimentos, 
sanajju? 

(Am 

“Castellos no ar,, 
ab recita da moda no Rep “quo quer dizor quo é noito da f'elêganto com a Fovista, phan- st Oisilioano ar» qua contnda à muterira teiumphol, sendo applaue Aiddagiinos o irado, são 26 ou Doris anweros com quo foi ampliada, mi tambor oitros-quo sempre agradaram extspedinarianigato a as torsarai por poleçoe : 

Hogura das: 
“Doenças de pelle 

PELO DERMOGENOL 
&”" PHARMÁCIA GUERRA Bi Rua Andrade, 36 

=tro mysterioso? 
Aggsto Rodriguos d mora gor A ronida Hon Doceira do piaiê: Es nado ta madragada noguia pe praça Duque da Torces, fo) ido Lola diabo de pistola no braço Girlta ves do ipcagar corativo ab pai ae 

mid 
roclé 

na = ido, dis frrogado, disso não conhecer o “ vor, À policia investiga, niadáda 

TeMoreira do O & Gts 
ES Compisátes-Bsportação 

Conservas alimentícias do sardinhas Foioharros em azeite fomato 
Sardinhas envsal moura e prenisadas Y: Vinhos do Alto Douro 
gg, Ameidoas, Chocolates, etc. doreê para Aírica, estrangelro 
78,22, Rum Augas , Rum E Editaógra pic: Rust isDOa, raphioo 88: PBLEEHONE 1ar8 
Po fa que dsappaego 

E Es participam Bojo a gone 
Agoeiio Pitt Visio à ora pace 28 da O do vorront, nã tal dando ana Srardedbatal apesando 
Bileonoa nno ostaçá cosand 

«2 capitão-do. Iofuntatia n.º 60, gr. 

Es 

THEATROS 

Primeiras rapresentações 
“APOLLO— O basar dos dis-| 

partiteso,- quadro novo. da ve- 
vista 1040». 

A revista de: André Brun «19164] 

[foi hontem antpltada” corn”um que] 

(dro novo de phantasia satírica «O 
basar dos -disparates», que substi-| 

tuiu o quadro de «D. Anasta 
Com um scenario muito original de 
Luiz Salvador e um guard 
todo de phantasio, o novo q 
cheio de levesa e ornado de num 
ros de musica alegres e saltitantos, 
vem dar um acerescimo do vida e 
ae colorido à revista do Apollo que 
caminha para à sua centesima Ts. 
presentação. No novo quadro, todo, 
elto de uma symbolia omavel e sor, 

ridente, Chaby Pinheiro incamal 

uma synthese grotesco «O pateta 
das luminarias», que ele dasempe-| 

nha com o-seu habitual talento. Je. 

suína Saraiva na «Toleironam, Geor- 
'gina Gonçalves e Garcia nos «Dis-| 

Parates da moda», Flora Dyson é 
Pinto Ramos no duetto da «Rasto» 

'e do uDisparate», Lino Sant'Anna 
je os restantes arústas no numero 

pantomima dos «Disparates de 

jamor», cantaram, dançaram e Te. 

presentaram com o bom humor e à 
vivacidade requerida, bem coadji 

vadof pelo corpo coral. Angelica Vi- 
clor, Egird r e Candeira, 
aqueite no «Madurezan é este nD| 
vAbsurdo», conduziram o novo qua-, 
sdro com alegr 

roupa. 

a sua temporada em Lishoa, foi ac- 
rescentado com mais um elemento, 

de agrado, 

Vêr na 4.º pagina, 
«Questões militares 

Geraes 

BELLO HORIZONTE, (Minas Ge. 
aco), 13.-—A companhia da elootrici- 
ndo podiu ao governo do estado austo- 
risação para torminar a ingtaliação do 
oncrgia electrica da cidndo do Sonta) 
[Barbara para o ostabolecimento da for-| 
a matriz para a oxploração das mínas| 
ão ouro da Santa Quitaria. 

Agua da Fonte 
de Sula 

Bussaco 
Optima pura conva o dobilitados, 

A melhor de mesa 
Bioontavos (50 róis) o litro 

Aº venda em toda a parte 

PEQUENAS. NOTICIAS 
No posto da Miaseicordia rosobaa hoje! tamento Maria da Luz, moradora a 

rua da AJogrio, 22, 4.º, que ia A vonidá de 
Liberdade foi 'atropsilada. por nú auto: 
movel, fiosudo com. o braço diroito fra- 
lotnrado. O «chanffonro fot 

agáaa Po Ga do apurar qu nçãos "a fim do ap tor do crime de assvinio da croança 
cujo cadaver hontam aparece fd guuro “ho “Casal Rolo, À pila 
laguarda o rosa tado da autopsis. Tara: bem o director da policia aguarda o ró- tado da autopeia <aquélio menor do 
5 annos, que ha tempo foi encontrado 

a ribeira esto da Borra de Tuojo O conselho 
miodiooiogat dado sign des o 

SALÃO FOZ 
Duas sessões 

1* ds 212º ds 22 31h 

Stella Margarita 

morto n/a! 

I 

1 

«196», que termina no fim do mez|io “da "j 

O couro de Minas A 

T LTIM 
PORTUGAL E INGLATERRA 

Hs marinheiros do “Suffolk” 
E areias, 

visitam Cintra, dando, no regresso á ca- 
pital, occasião a uma imponentissima 

manifestação 

A excursio a Cintra, organizada: pe. to minislario da marioho, em, honra, da “olfcialidade o “sipulações. dos. na: vios” inglezos, “decorreu animadissima, 'comquanto  a6 primeiras horas da ma” nha hão tivessem sido faveravels. Eram 9 horas e meia, quando o comboio es. pecial se poz cin andamento, com uma| úlmosphera que presagiava. “mau tem 
po, À meio da viagem, cahiram às pri. Enciras goitas d'agi. 5 O tempo ata 50 meio dia consarvoN.se emuvoado ou ch oso. Na excursão tomarem parte 6 pre: stdênto do ministerio, ministro da Hi. rinha, mintstro da, Inglaterra, chefe: dal divisão “naval, ingiem,. cormhandanias dos navios. britannicos é olficinlidade, Leotio do Rego, comandante da divi” são naval; Pereira Eta, commandan 

divisão; Copitho do mar é 
uerra Silveira Moreira, major armada, Tterino ad 

To», «Espadarnie 
dos diversos serviços da 
e praças da armada portuguezas «ni 
E comboio chegoú a Cinta, cerca das at horas feno Cedrpaneesdo o “a 

Ir. Affonso Costa, que chegou”de au-| 
vel, quando à-Caravana se-gppron 

[ximava “do palacio da Peng, Os excurr 
alonga” otmarai, Jogar "ein 40 Gar 
mugens que estavam estacionadts em 
frento da estação. Nos primeiras toma. 
ram logar o presidente do ministerio, 
com o ministro inglez & o comandam te do «Suflolie», e ha sogunda o sr. mi. 
nístro da maririha com o almirante D| 
Salis o commendante do «Nareisus», 
Nas outras car 
tinctamenta os ou 

res e em todos os pontos da vila 
S5, mavinheiros ingleses, foram ao de arinhosas manifestações, . recebendo 

e ali «bouqueiss do orgs offer. es por. compatriotas — Tesidentos| n'aquelia estancia ou por outras 
[9025 que, casualmente, ali se encontra- am. É O pracareo da villa para o palacioda [rena foi feito mam constante novogiro, 
que impedia os nossos hospedes do admj-| "Magali pancracmas. à viaces paiagio Princípios. ros do múio dis 9 oia beta Datanta aura tempo” aprotmta. 
| va-te o almoço que se realisoa ns grando!| ia, do fundo Gu quais astetavio tros Phou' conaituido “pola bandaicas post: ncia ogia. gi 
Prosidiu ao atrmoço o sr. ministro dh] marinha, que linha 4 sua direita O re. 

presentanto 'diplomatico- da Inglaterra] E ementa O comia oleo. 

convidados. Na| 

so fnzia| 

or lug A'Asevdo Cotinho Bingo pe coa martahtaco inglece eh 
tando-so todos 6 convivas n'uma  Ealórosa manifestação. O commandante Inglez erg taça “pila, armada portognera. avo os oíticiaes hritamnlcos cortisponio: jram com os mais vibrantes «urrani 

O espanto do marinheiros 
meus 

inteiramento justas todas as mani-| 
estações foitas am ana honra. O povo as- 

se. 

jens seguiram indis-| Ss, 

magra) garia, na Luz, 

Eram 14 horas quando finalisou a ret 
cão, sendo servido o cats na esplanads Entretanto," no recinto do «eriekéb 
laprontava-se o serviço destinado ás pra: 
cas, e officiaes interiores Gas duas mari has. Todos os" convidados que tinham al, 
[moçado no palacio, desceram para assis 
tir áquella refeição, que decorreu no meio 
ão maior é mais fraternal enthusiasmo 
Dist “completamente o nerceiro €| Cintra apresentava o seu melhor ceu. Em 

agelomeraraso grante 
quo offereceu flores 

ão ami 
Ipedes. “Em muitas estações do 
igonte quo saudova há pasc 

o 
peronreo havia| 

Os mari 
os q soltando vivas| do 1 uia atas 

“canções patrioticas, q! 
[denanciam a fó inalteravol d'estos bravos. 
[qdo caminham denodaí 

final da liberda« 

Enthusiasticas manifestações na| 
estação do Rocio 

A elffzada do comboio à gare do Ruilo, estava marcada para as 16 horas é 30 mi- 
tos. Muito antes, Já no largo Mes o Immegiações se viam centenas de 
Pescas. 'A Toldo, anciosa por aeclamar os re- 
resentadites "dos. nossos. aliados, tomou! salto todas as dependencias Ga esta ção, irepando para clma das carruagens 
As “portas foram abertas do pas em tar, 
endo-e os empregados em serios emos aços Dara manter a ordem. De momento 
a Esomemto, & multidão vao crescendo sen- ão 4 policia ;a cargo do cheio Carmo, ln 
Dotente São 16 Doras 6'85 minutos. A mulituso| 
lagitases Ma. corretas, Eritis, exeiama 
eles. O cheio da estação recebo telegram aa" da Cintra noticiando que o almoço 1€ emorara é que 9 comboio só chegara às nais “Os comboios partem com atrazo, A's 16 ndras. menos. dois. minutos O combelo 1 Inflmente entra na estação, Rebocao a hmbenina 050. Os marinheiros, vestidos de ránco,* juntamente” com ca Hostos, aor3 deramtam vivas À entre maia Tortpo em acelamações à Inglaterra, 243 mações aliadas. O athusias: delftamte. À varanda do “leatro Na- giga et repita: Uma grando bandeira labaa quesl por completo. “Dlarão do Camões está conhado. O ileso o Martinho. desaparecem, tal € doa aqeiomeração de. poro, Revoltciênaro: Da estação com as bandeiras, Esclana| o Inglea. Organisa de o corte 
jAnds,ão nO ar, tanta 6 a aggtomeração 
ui Subalterdo “do nomo Jonh Sulemand, 
ã “Guias pandeiras.| 

eia sta Jofticios 
Os avios Inglezes sahem do Tejo ama 

ok ds 30 horas, 

- Rospifalização 
de mendigos louços 

A ceremonia de hoje na 
Albergaria de Lisboa 

ão das novas Insialiações Fa adendo cos, pi eédo dá, AIBér 
instállação que se devel Sos eitorsos dó capitão dr. Chagas Ergo cestas an, O pra pe não, cisne E de jo ni 

dio dai ea dardo tê peão Es tan: o a metas, qo ic 
pela rua do Am] e ço 
[sando em fronto do Colyasu de 
[Não é facil descrever a impressão do os- 

La Bella Lopez 
E seu excentrico 

Garmen Vicente 
eseyirmão Julian 

Os Herminios 
(Despedida) 

Bollos filims—Hagulfico programma 
de concerto 

Amanha Segunda feira, 14 — Es- 
treia da celebre bailarina internacio- 
nal 
Nina Walky 

Teto quer diser quo dmanhã nioguom nto pára, vêr a” oxtraordinaria. Balla [rina Nina Wally, ando afirmam ata tina d Er lo paço ata dizer que dauçaa no, Olyabpia, de Eondres 6 nã Opera do Paris. 
“Parece-nos que é qualquor coisa: 

Morto: por um automovel 
O capitão sr. Manuel Eduardo de Souza| 

artins, professor do Collegio Mnitar, re- 
sidente 'na Luz, tinha um filho de nome| 
[Roy Eduardo de Souza Martins, do 13 em 
rios, o qual, hoje de manhã, sabiu de ca- 
[sa e so dirigiu pela estradá militar em 
direcção a Bemtica. Quando passou pro. 
[imo do cemiterlo c'aquella Jocaligade, 
fot colhido pelo automovel 5. 419, gula: 
do pelo «chautteur» Antonio José Ga Si- [ya Machado, morador na praça do Rio de 
Janeiro, à 

O. pegueno Ruy ficou estatelado na rua 
[á-0 cantador do esastro apressouso à, 
|mettéto-no auto e à leválo para casa de 
cus “paes, mas quando at chegou era 14, 
“O eiienre apreséniod sé a pn 
a casa do sr. capitão Sousa Martins foram Dom 40 tando apresentado no todos 9. professores empregados da Cal ter terminado leglo Militar  multos amigos apresemar-, 

a DB, Ne prsços marcados tão extraordinariamea-| baratos alo não, 
A Prestamista 

DE 

Baptista & C.º . 
Dinheiro sobre penhores 

Juro desdo | 0/0 

fia o Jardim do Begedor, (8, 1º 

A arte deroubar, 
Adrião Mario da Silva, moraior mal 

travessa de S, João da Braço, 19, 34, 
meixou-se de que Antonio da Silva! 

Carvalho, com dllo maradoe, Int furtê- 
ra à quantia do 25 escudos, 'em, dinhei. 
59. “um fato de fazenda e butrós obje- 
Clis, tudo to valor de 56850, Foram presos Fernando Peres, mora- dor em Bulma de Cima, amais, conhe. 
Cida “Pelo «Pé de Chumbo», e José FL 

º Pa de Cordel», morádar na rua 
de 'Santo Estevão, por ás 6 horas da, 
manhã seguirem pela rua Rodrigues| 
Sampaio, transportando um fato com 
dE Cómes de fazenda de là. no valor de O “egcudos: os quess, lhe foram sp. 
presendidos. Tambem foram presos AL Dino Ferreira, residente na travessa do Air do Ci, 2. à a Josê Mara 
Gsbral, no beco ii, Sê, loja, à pedido do secretario da dirsoção do Sdniepio Gertl, que aoeusa-o primeiro de ter falsificado ma assignistara num Shane, para roubar 300 escudos, o que pão, cênteguio, £ o Segundo Bor Se 5º poriador do” cheque. feno Sons Gâmido, residente na rua do Paraizo, 68, jo 
Mês. matuçal ds Gal, Fo [dsãs do Diogo Alberto” de Tador na rua, de Proto, 

ho às avg congelannis: 

Elão louvor. Ao novo ' ictações 

governador civil de Lisboa. A's 1 
Dedo é É quartos, quando já no largo sé encontravam muts pessoas e a bari- 
da da Sociedade de Carnide, chegou em 
ganda 6 58, dr. Bernardino Masha- 

que era acompanhado pelo seu 58. erttario sr. Barrelo da Cruz. A guarda da honra, feita pelôs alumhos da Al 
[bérguria, “apresentou. armas, executan- ão à bunda a «Parluguszas, O sr. pre. sidente dA Republica fot nécobido por logo O corpo docente, encaminhando 
ss depois para à sala dos visitantes. Es. 
tavuro alí, 06 srs. ministro da justiça. dr, Augusto Mascarenhas, secretario do] 
[ministro do interior, capitto — Chagas Féanco, olticialidade do Coliogio da Liz, [epresentantes “das. juntas e commis: s0ps parochines, do Albergue das Crea 
as: Abandonadas, além do outros. À sessão solémine presidiu sr. dr. Bernardino Machado, que era. secreta: 
riado pelos: ministro da justiça e pelo sr, de Augusto do Mascarenhas, 

Entre ouiros, usaram da palavra os srs. governador civil, de ia regado, a af Emi, Go lg, Pe o nao Ano a Caio A doe E ea pan 
do, tocando a banda novamente a «Por-| Ea 

erminada a sessão, O sr. dr. 

o O da E PP o da 
sr, Chagas Franco sua iniciativa a a De PA praia dd, Top leio Cs on, Pepe nda psd do Apa em Ca E qe pe 

ECHOS +++ 
& NOTICIAS 

INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 
PHOTOGRAPBIA JAPONEZA 

Continua aberta até ao fim do corrente [méz esta curiosa exposição que tanta con- 
[correncia tem chamado à sédo da Socie 
dade Portugueza de Photographis, rua| ãas Chagas, 9. 
Tanto os trabalhos efpostos como à de- coração das salas teem “ido muito apre. cladas. 

NOVO ENGENHEIRO-AGRONONO| 
Defendeu hontem these, obtendo a clas 

sificação de distincto, o sr. Julio Eduardo dos Santos, de cuja trabalho «O vinho do 
Porto» ha diza nos cetupámos com o devi- 

erigenheiro-agronomo| [ad nosens te 

DOENTES 

jo feita uma melindrosa oré- 
zação so sr dr. Allano Bordalio Plnociro| — Váides medico em-rio da Mouro 

Como noliciámas” realisou-se hojo a) 

AS N 
À rd pe 
Proseguem vigorosa- 
mente as operações 

sas 
| PETROGRADO, 12. — Astropas 

ão goneral Brhssiloft apodorarar-se| 
Pomi serie do aldoiss fortificadas 

do toda a linha do Strypa. Todo o| 
sostor prinoipsl do ininvigo deanto de 
Tarnopol e do! Butobatoho oshiu em | 
nosso poder. O general Lotohitsky| 
[ocupou Nadvornaya e transpoz o Bys- 
tritra o 0 Solotvinskaya,=(Havas). 

Ocupado Stnista, os extos russos 
succodem-se brilhantemente O. general 
Eoioitco= quê após um intervllia de guineo dio ebomneçon Bos fins do ju dho as cuns operações, está batendo os asgieiaços Com uma exiraondinaa em 
As aueloridades civis haviam evacua. | 

do Stansia nos ulimos dias do mes 
. À evacuação começou em 27 Ego, À ereção coa 

sicy, seguindo de vieforia em vicloria, 
ameaçavam a cidade. Desde, que foi 
lomada Tyemiênica, a queda de Sta- 

“| nislau era lida como iminente. Aquel. 
la cidade era, por assim dizer, & sua, 
chave, 
O slaque das baterias intmigas toi 

[preparado pela: artilharia russa com O 
bambardeamento por meio de granadas 
[chimicas. Os strventes austríacos, sut- 
focados pelos ghzes asphyxiantes, aban- 
[donaram os sens canhões, perseguindo 
ja. cavallaria o inimigo em fuga. 

Nos vesperas da queda de Stanistau,| escrexia 0.87. Waskhhura no «Times»: 
“A recapitulação das presas russas 

lo a avaliação approximativa do 
que nos dois ultimos mezes fizepam pe- 

Ca fia causa dos álliados, 
No momento| em que og alemães e 

os austrincos cómeçam a sentir a penu- 
ria de soldados e especinlmento de of- 
fíciges, os russob tomaram, no seu avan-| 
go, que, em certos pontas, & de 88 id- lometros, 3 ars, 7.067 olticines, 
380.000. soldados, 504 canhões-inciuin: do 50 peças peradas-1.200 emetralhado.. ras e diversos dulros despojos de guer. ra “demusiudo jhumerosos pára. senem mencionados, «O calculo mbderado dá as perdas do inimigo como Aitingindo um total de 750.000, bamans) dos sous eltectivos or- 
anisados, 
Eae vel dizer quacs. são as ends rasas, | mas cumpre cbocrvar que, no ponto de vista etrictamente mi- tar mão poder Inlvir iuta ma cave russa. 
«Não crejo exagerar dizendo quo os russos poderiarh mpportar o dobro das perdas d'esto Jerão durante cinco an- nos consecutivos sem receio da falta de soldados, ao, | passo que outro golpe [como o iofigido por Brussilof anniqui- Jaria eem duvida a Austria é reduziria and a hola. visível de homens, da “Allemanha, lu qual paroeo já chega- 

[da a um ponto eim [que as cltensivas difticiimênte pádero! pot -ela ser gus- leniadas no fufuro, de não sp lhe tbr. imirem até 1 »ApÓS haver mezes reduzidos n'esta frente, chegarei a duos concinsões ácerca do inimigo, “A primeira (6 que se pódo esperar, [com todos es vitos, que um movimen- lo impetvoso fórce o desmoronamento da Austria; a beguida é que 0 desmo- [ronamento dos jalemães não está perto, [embora elles percam Kovel, BrestLito. sia, Varsovia|e mesmo toda a Polo. iam 
afim 

A lucta na frente oc- 
cidental 

PARIS, 18.4 e Communicação official 

mento calma, Os fransczos consoli Fam  tarrono conquistado. 'm contea-ataquo allomão, vindo de Combles o dirigido sobre a egreja o [comiterio do Maurepas, foi detid: lo oi detido pelo| 
fogo das met rela os alloiãos| deixaram nas imãos dos franccãos 80 
prisioneiros, Na inargem diruita do Mota os fran. ses proedizam Iguiamonto 

“Ao sul do Fibury ós allomães tenta- ai varios paquenos ataguse macae ma regito, 0a qunoo foram faolisondo ropollidos: 
Às artilharias estiveram muito acti. pagão mesmo pe 

ajudanto voir adatea o sotimo javiko! proximo de Gontrey, Mos Binhas allomão, Ec “Na noito do 49 para 18 juadri- 
ihao francezas lançar Do qria oram [30 grâmadas| 

ara coin do É (Haras), 
O raid dos aviões al- 
liados | sobre Na- 

mur 
PARIS, 12. — Produziram estragos/lhores tantes ad bombas dos aviões a quo fiztram um raíd sobro Na. 

ara bn ll an 
Os socialistas alle- 
mães não estão con- 

tentes 

rto 

cio do terça feira ultims, os socialistas aliomies pronunciaram-so contra toda ja anexação 6 perguntam quacs 08 verdadeiros fins da guerra, — (American) 

Os austriacos resis- 
tem na zona de Go- 

rizia 
ROMA, 13: Oesfunioação official. 

—No Carso ds nossas tropas irane: 
puzeram hontsm o, valle, conquista-| 
jram as vertentes ocidentaes do Nadlo- | Finanças. dae 
gra (a 21 a sumo do Ocgiai, apesiva irado Eri tob À. da Costa Ivo [tonazmento defendidos pelo ádyorga-[pablica, que se faz acompanhar polo sr 
pi Bs manh, do somposd ur ia Bi Ri Da O aca ato po, Vel Pad gn a boat Pa a j 
esssçella, sendo fito” 270 peioianoi [e sebos continência pela Hocioiude 9 ponei docroliã 
ros 6 tomados | 5. canhões. do campe- jomiga na asístáocia à elemento! 

Anuni-| antid ani faro pOscs uia nata loçço o Iatoressne ab Bud. te. Corretor ções para as Artilbarias do modio pljo mfona una nota alogro o inter Teloph. erotorio Igrosso calibre, Na zona de Gorisia, ohne pedoeiio verdadeiro cacho humano! 

soec-iDio, —— 

OTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA ((amms- 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em 
POP rastataçõs complota do trataronto-Iote confortavel 
As thermas da Felgncira exam as recommendadas pelo saudo- 

só professor MANUEL BENTO DE SOUSA na sita nume- 
| rosa clinica mo, ma aflheçõos de pol, aetritiamo, nas doone aives quontes, do figado, do cotomago, do intostino, bronohites, na como auxiliar do tratamonto mercu: 

Iidicagõe: No shows 
E 

poa a rasist 
[Ura, é esto da cidade, protegida tam- 
bom tiros do enfiada da grossa |b 

colocada no pla 
Basisizza. Ao longo do resto da linha 

artilharias 6 actividado in-! 
tensa do inimigo om trabalhos defen- 
eiyos. No alto Boite as nossas tropa: 
spodararam-so do novas posições no 
Tpfana segando. À noito passada os] 
aviões inímigos ronovaram a inour- 
são na lagoa de Grado, mas som fas 
[rem victimas mom cansorom prej 
208 materiacs.—(Havas). 

elos 
a em cujo centro sobresahe a Cruz Vordo;o lá junto no «rolavé» da esquorda a manchá amarelia d'awa carroça “onde, segundo nos diz o incançavel presidente 

da direcçãe da T. Lo nosso col. 
loga Gonçalves 5º oncontram mil , litros de agua da Fonto do Codro, am |sarrafões gentilmente oftoracida acs alisv fados pelo sen propriotario cr Pedro [Coatho Lara, delicado socio anxiliar da mesma Sociedade, “| Shogam mais om srs, ministro da jouti- St tonente coronel Sá Cardoso o Ríboira ja Silva, vico-presidonto da comissão. jexeontiva da camara municipal, toncnto” [goronel Poreira Bastas, major Correia do jantos, coronel Manuel Maria Cocil nei lho 9 

Manifestações na Ro-| 
mania em honra 

da França 

nin a entbúsiasticas manifestações em [LS 
honra da França” 6 dos” aliados = 
tmericano), 
Os novos zeppelins 
BERNE, 48.0s allomies estão 

E lo perto de dois|Pí 

construindo, do noito o do dia, zoppo 
lins d'um novo modelo, em forma do! 
poixo, o, quanto ás dimonsões, com 
-nais um terço dos nctunoe.—( America- 
na), 
Os austriacos sem sol- 

dados 
PARIS, 19. Vão ser chamados no 

serviço activo do exoroito os nnatri 

Ingonto, todos  “mancabor dividie "oxectitam os sea? ronpo-” lodo. educação pisa, em am inoslas do “algum repicã escrelelo btarer com srem, gymuistica com arma, eugeica Pasonéia o por fa movo case” cor [Chução do boidado», qua aa mil ta gontinas onoum vom viv ecotralas o a asnistoscia à o 
onthusiasmo, EVER a 

don por eavolas, 
tivos oxarcici 

cos de mais de cincoonta annos—| Como o sr, prosidento da Re ca tie Câmericana), gere qu co Fame ae Ia À eliogas a da Uflcialidado dos barcas do guciro As perdas austriacas|is eron o pr do guiado to inimedintac em Gorizia 
PARIS, 13.0s austriacos con- [Pati 

fessam fer perdido em Gorizia [seeçõos, com inexoudiv 
87.900 omens, sendo entre mor-| (As pirar bebi qu Solado na 
tos e feridos 30:000 e desappa-|Pimis e vivas 4 Ropu 
Frécidos 17:00. (Americana). adia Qi, Eatiram om o gr, dr, Ban. À matina do nais Po passa a RRR dO 

no Politeama 

“do Devo no sou porto, cntõa 6 byao nacional, que é ouvido da PG pelo 

A empresa do theutro Politeama pôs d |smposição do mia 

tencia, o retira do campo para dar logar já aogunda parto do progeamma-provas 

PR um do n'oll 
ohã, pol 
ões 

or columpa do 
ilhantinmo, 

onte 
emas Ea onos ncia apeuas o 4% orguel Bongo 

Albaquerg id REA O nº São programmaongrima-opo ja eco, Payon abro 6 pad e. pre-ao 10d à Iospecvao do meshss armas Bamige ve, Raul Persas, Intra da e 

provas 4 

“6 na qual serão | 
À aotoal guarr 
do Smpros 

quo esteve concontrado 
esti conttagon ox da guarnição: Polo ô todos 

A tardo refrescou o nm vonto forto atira para cima do nós com nuvens densas. tos Lad on gnarda tepul ; do potira, ox oficitos do oxereito qua o desejarem, do pocira 
ra O que tém sido largamento dintri- s phrasos Outhusiasticas das do- 

idos os bilhetes correspondentes 4 Io. [menstrações do egeima são dori pi id ppl dando post ie em 
eimeato são 08 alistados João Go- E 

do referido thentro, na ropartigão 
bineto do ministerio da guerra, ondo| 
m er podidos, vísto a Ompror 

ficitado do refarido ministerio a 
aistribaição. 

À censura postal 
(Oontinaumos a recobor q; conta| ufa pos 
é «A Blany o ch Er ta 
or Queiraso cut não Goqre sai 
as ac seu entender, do modo algum v8 uniticas 

Vapor “Amarante” 
Por tologramma recebido om Lisbon sabe-to quo o vapor «Amarante», arm dos| pávios requisitados, ohogou ao Dado da 

[Boa Esperança, tando a vlagen, durant 
qual morreram 16 cavallos, decorrido sé incidente, 

mo Ogoal as notário: qts iaridado da “taça pelo to a quo dA Jogar, Gu a 

) premios os alistados 576, Yagoo Bama- [gssra, do Costa Gomes (1 hora o Ia [$247 Joto Mannol Rodrigues Junlor, (L bora o 27), A QRtTha provas tiveram o oguinto ro 

Provas sportivas 
Saltos aum altura om corrida—1+, Joto Seguros de Guerra seus eres anos 

A Compenhia Ultramarina fas seguros |ttjtoninéD. 4d a tm E on 14, Fernto Nor Porspeet doi à dee Janson 2 9 Maacl Madi, 
Tastraçção Militar Preparatoria |, Gi Soraia eh ES 3 CE eo | Sevspo, sato 18%, a Corrida do 1900 metros — 1º Ciarmhna; esq O) l II gusta, 4 miantos é 2 taguadon Eu Pe RR aa eltos ota extonsão mom corrida — 14 Gruspo, Br m assistiram O sr. presidente da Re. 96, CetPo, bili 2º Leonel Coreia, I e alguns membros do |, Saltos 4 vara — 1º Fernão Napoles sal. ton; e Arthor Rfbeito De ; 

Corrida JA ÃOO metron io Alszaná Carreira, 11 soguados s 16; 2%, Hosriqu Piodada: é; Saltos om extensto com corridai=1s pesado apole, 4%; E cariquo Po indo, he, Lançamento do disoo: Corrida do esta- ota (800 metro), Corcida. do 84000 m 
Afora de fecharmos o nosso jornal n provas continuavam iainar do 

O folânuada de 
to seni-cironto) 

[onde dlugaí a pouco os mancobos da 1, 
Ea a prove 

já algumas so: 
“partos dora 

ro abro-sa 0| el para 08” 
ahorás o cavalheiros, Trez' 
[dopoiao largo portio de 
tados so precipitam do tr 
Poço foge, que io mada com e + [sie corrida terb] Era TANGO “As tios horas om: posto já replotas do espectadores as bascades à os camarotes bora como as barreiras desiambranto, a Soci [sara pelas 4 horas. ão Sapadores 43h o comendo do sou dire tor de fasttocção, coronel sr, Migusl ai estrada to «Stadium na fera 

Entrou esta tardo no Tejo o cruzado; 
chegada ante-hontom no! 

manhã no Quartol 

Os titulos paraenses 
nas bolsas d Paris 8 Londres 
BELEM (PABÁ, 18.0 com 

mostra-se satisfeito com a alta de 
bulos do Estado do Pará nus bolsas dê 
Paris o Londres. (Americana), 

BOLSA DE JISBHA 

ão L67% ulistados da “1º 0.º secgões, aco. m fçãos de cyclistas o maqueiros, pelotão de ostafetas, etc, com a rospoctiva banda, 
Entram morcisos, dosemponados, mar. 

nas ileiras,| Isando como soldados vei 
iai É o seo aprumo e gulhardi 
Em cima, Da tribava, o. [gnerra, Norton de Mattos, 0 Inspector de infantaria do 1.º divisio tmilitar coroue: ae Josá Victorino de Sonsa 6 Albuguer. ano; general Correia Barreto; major” Do. imingos Patacho, commandante da Escols (do Gaerra; vicoalmirante, Ferreira do (Amaral; Francisco Carlos Parente, com- 

[mondants dos Bombeiros Municipãos; co. lronel Gomes ds Costa; dr. Colastino de| [Almeida, aub secretario das Colonias, o & ar. Beja da Silva, pelo ar, ministro. das! 

Rua Augusta, 24 [feiminino, asfas frescas a garridas «tailot.| 



———— ISiisio 

MEDALHA DE HONRA - 

€x, osição anamd-Pacifico 
j ? mais importante fabrica do gene 

Espectaculos, Notas de arte 
Imitação de Ceramica 

Uma assuua Jeitora pedeme para 
ensinar por aneio das, uNotos de Artes 
um proesso facil de imilação de cema- 
mica, visto que nto podendo adquirir 
um forno pura cozer a porcellana, não) 
conseguira nunca dedicar-se à decora- 
ção da falanças, nom do qualquer lou- 

Po pinbumo a rio (assim 6 chamada 
aquella que é applicada sobra louças 
dairo, ole... sem .necessitar ser cocida 
em mytla), é um dos progessos mais 
simphes e qua segundo o modo de exp 
cução, produz verdadeiras obras de 
ari, 

Soho erra cota o aspesto decorntivo 
pie variar immenso o os Objectos as- 
sim decorados pódem er expostos 00, 
tempo, - 

ara a imilação da pintura sobre por- 
eliana, temos aperias a docalcomania 
vilrificavel, que, é a geralmento empre» 
gaan nas fabricas do Jouça, nos servi- 
sos 0 meza, Jarras, ele. 
Emquanto 45 imitações das fajanças,| 

pfom, sur blá cobre fera cola 
niança em biscoito, isto é não vir 

da), sobre gesso soliditicado por um 
meio qualquer. 
Como a porceliana, dêvido ao vidrado 

quo 6 impenetrayel; não pódo receber 
Per, processo ainilução, qualquer pin- 
hura som ser com as tintas. vilrilica- 
vela, não pudérertos nunca ónter tra. 
dallio db verdidáiFa”paricição so necoi. 
rermos q qualquer subleríugio, 
Emquanto à falinga, d'aspecto mais 

docaralivo 4 ampos  Iraços,  presta-se 
perfeilumento ás imitações, 

Por Jaso, occupar-me-hei apenas de] 
ensinar a imitação da falança o das 
obras do, cbramica classificadas como 
louça artística, 
Temos priuciro a peprodueção da 

faingas por melo de gessos preparados 
coin o chamado volto cozidon, 

Bjdstom para. eta, pintura-emitação 
uma serio de dozo côres especiaos, por: 
melo das quacs puderemos obler por 
mistura lodos os tons necessarios, 

Os' pinceis são" os chamados do «grisa 
para quo as línias so esbalom suave. 
monto, 

Taxpois do objecto ter sido completa: 
amante pintado com uma demão de 

olgo cozido» «para lhe tapar os poros, 
progura-so dar-lhe a. apparencia duma 
tafânça artística e depais do secco, pas- 
Bu-86 uma camada de «verniz fafanças 
é deixa-so soocar ao abrigo da poeira. 

Ao Socour, veremos o verniz, ondure-! 
cer, pois possue um aspocto vidrado, 
do porafita semelhança com O da pro- 
vria falonça. 

Esto verniz rosisto ds lavagens e 
mesmo à chuva, por isso os objectos 
aseim preparados podem ser expostos 
“o im seguridã mola fo “coração, ánais 
perfeito talvez sob o ponto de vista 
da homogeneidade da côr, é o «esmaita alhendénes por aci do anias ancas 

eis, 
Os preparos: necessarios são: uma, 

paleta redonda de cobra estanhado, com “godais» na, propria paleta, pincejs co- 
mo os de oleo e lintas encausticas pre-, 
paradas para esta pintura, 

Como se empregam as tintas 
As:tintas são vendidas em tubos e! empregam-sogem quente, 
Tara Ásso, TaSgo-te O Iubo, corta-se 

um  bocudo! do tinta a colocas no 
«isodete da paleta. Leva-se esta à cham- 
ER Ama mpad o gr, de, pero 
lo ou d'alcoo), a dereees à unia 1 
torhala bem Mquída, sem portanto a 
carbonisar e conserva.su esto estado 
durante todo o trabalho, que consiste em pintar d'osto modo O objeclo esco- 
Indo, quo poderá ser em lorra cola, 
gesso; ou iscuit, 
Como se prepara o objecto 
Pafi não conseguirmos apenas tone 

mago 4 Pgossaio mubmeler O geso 
ou á lerra ola, a uma preparação que 
os lornará menos absorventes, passan-| 
do simplesmente com um pincel, unia! 
ou duas demãos.de «Preparado lqui- 
dogique se deixa socar. 

Como se pinta 
Quando a camada do preparado es- 

ver -bom seca, a paleta, bem aquest dao às linlas iulo Jiquidos, começa. 
sea pintura 
O centro da poleta é destinado 6! 

mistura das -córas: Por met do Pinicél, 
somo para a pintura a oleo, 
Para pintar, basta estender bem a tin.| 

ia sobre todo! o objecto, Mazendo-a bem 
péneirár nás caválades todas, | 

Para. maior facilidado aconselho o 
squecimento do que se deseja pintar e 
como as «tintas eneausticas» secam 
muito rapidamente, é preciso sempre, 
trabalhar com cllas quentes para esta- 
mem bem liquidas. 

Esmalte 
Para dar À pintura 6 aspecto brilhan- 

de da fniança e fazer-lho adquirir mator. 
resistencia, é indispensavol misturar às 
tintas um" pouco de «Fundontes que 
se deita em cado godels, 

“Se não se obliver bastante brilho, pó- 
de-so dar segunda aplicação, mas só 

com o «Fundentes e leva-se o objecto 
ao calor. q 

Emprego dos bronzes 
Se desejarmos aplicar tons d'ouro, 

Imisturantso com 0 «Fundontes e pin 
la-se como. com outra into. Não. se pódo dar a dése Certa paral sin mistura. amas, pbleromos, esperi- 
mentor € em caso d'nsuiliciencia, reco 
megar “ambom, so póde applicar uma de” mao ve wrundêntes, eras do lume 
loitardhe Dó dourado e aqueser de” no- 
vo mas com muito cuidado. : 

TER procesto dá mlhores respitaos, 
mas exige mis cuidados e é dê maior 
Fresponsainidade, a LUIZA DE SÓUSA. 

Consultorio de Arte 
Emilia C-As photominators, som 

pre 5e estragarão desde que sejam Paradas cont os óleos chamados Tráns.] jarencia, preservalivo e Oleo. secco, Kem tão! pouco conseguirá obter colh” Toa é ue Boa moriche com ag, col. 
fis que se vendom para, este “teto. Pot ds preparados sdrem 08 causa 
res “do Tahlos, dissabores, é, que. tenho] emp para venda, photomindatras TRoenRadis  que inca niabeham “não So tescolizm” o. são. inalleraves. e de Vana midi a perlição oemiratss. UR Vidros" São“ forkes e” nunca. empenam. hos - em formato OX 18, 3 9,18, Rice ais com SO “centímetros, Te 
nho Jodão os aSSomplos. 

Colyseu dos Recreios 
“Com uma enchento à curha rtalisou- 

'se no Colyseu q «matindes da modi exibindo-se o sensacional «fim» da mais 
Tagranto aclualidado mandado — fazer 
polo ministerio da guerra sobre Os 
exvreicios da divisão em Tancos e O 
unico que apresonta em todos vs deta: 
lhes “os. exervicios de todas as, armas 
e a parada do Montalvo, & qual assis- 
tiram o chofo do Estado, ministros, 
corpo diplomalico ete, 
Nas duas sessões de hoje devo novas| 

enchentes, tendo ficado vêndida Jogo dej 
manha, quast toda, à lotação. 

PIANOS das colobrea fabricas 
Strohmenger e Bell 

Soltdez.e> Resistencia e Belleza Ce som) 
Pianos inglezes, alemães e trance. 

zos novos e uzados. Venda, troca] 

37, B. da Assumpção, 39 LISBOA] 

Em Bemfica 
Festas em favor da Cruzada das 
Mulheres Portúguezas e de 

uma cantina 
Promovidas por uma commissão oem- 

posta do delegados do, commereio e 1 
dustria à de lados os clubs é sociedades 
“e reereto d'aquêlla aprazível Jocalid 
realisam-£o nos proximos dias 20, 94 é| 
29'do corrente, ho parque Silva Porto, 
[em Bemlica feivaes diurnos e noctur: 
nos, cujo producto reverio a favor da Denomerita! Cruzada das Mulheres Por. tugueras, e da Cantina Escolar Flores) 
de Bemílea, 

Entre mitos outros aliracções, que 
fazem parte do progranmma das festas o) 
que certamento. chamarho a Bemíical 
nome concorrencia, haverá, kermosso, 
tombola, pim-pam-púm, fheatro ao ar] livro a cargo do, grupo detmaiio Ray mundo Quiroz, concertos musicaos Tas philarmonitas, Euterpo do Bemfica, Progresso de Bemtica o Recarativa Luh la, contando ainda a conmmissão! 

noção na 

Uma escola infantil 

colonia sanatorial 

CAPITAL DO NORTE 

(do mer 
pos o pi 

horad 
or 

ara Municipal postas em ligencia 

offergosriam os sous sanatorios-—para| 
ostas estações do fori 

«E, assim, indo pará o mar os que 

haorissom resultados, teriamos—ao 
(im de oma dezena do annos—a nossa 
cociodado curada ou, polo menos, mo- 

teia o sórviço integral d'uma intel. 

da praia da Fos do Douro, iregonerado. 
ja tavor e om beneficio das creanças| 
das escolas officiass, pobres, despro- stiguções secrets 

MK GARITAD 

CHOCOLATE, CACAUS, BOMBONS, DROPS, AM 

TUNTÃO 
Prefiram esta marca 

do imanhã, que ofo-| 
as quintas, emprezas que, 

precisassom, e para os cam-| 
ara as alturas os quo d'ostas 

ma forte, com vida mais] 
do fórma a poder prostar é 

cultivada nam organismo 
derosas, 
ag 

iogidas, 
Tnsogorou-se a Escola Infantil n.º] Vigilancia de possosa cto. Policia par.| 9 Goigsen 

2 ea primeira colonia sanatorial ma-| ticniar. Agencia investigadora, Ras Gar- Foz, Cine 

Fitima. rot BE dotnLisdos. Chiado 
A primeira tom um carastor poi 

manento do continuidade. N'um am- 
plo odifi 
do 

quem 
oarinhos dos filhos dos ricos. 

installada no mesmo edific 
tabro,—qus é. quando a Escola In-| 
fantil come 
caracter ti 
ostação do 
(para oa rachitioos, pa 
losos, cujas 
sos 
nho no oceano reconfortanto, 

Esto cuidado, ests protecção, esto 
carinho para com as.cresnçs pobres 
'e doentes das escol: 
lgno do rogistar-so para quo 
[guido por outras camaras do pai. 

(sor os hothen 
amanhã. E, so 6 

jo espirito, croar idéas, não é mo- do 
nos certo quo a cultora phisioa se 
impõe, quo o organismo prooisa ro- 
constituir-go for 
porque sem o 

aval lorne indispensavel: para os flumnos da 
[prosoguir firmo, Escola de Guefra, que frequentam os 
giros vôos dama organização sadia, acluzes cursos, quo teem um caracicr 
6 livro das atrophias nativas uu tara-| pralico. Para os quadros do exercito 
jdamento herdadas, ou adquiridas. | permanente tambem este. Hivro ines pro-| A uodão da “Camara Nunicipal,| Porcina uni meio de arplicação immo. 

: nicipaloajata das disposições do serviço de 
[ourando om colonias sanatoriaes, 09] campanha, como já liserum occasito 
seus alumnos doontes, é; por ifso, al-ldo er alguns olficives que o uliisa- 
tamento govial,, providento'é putrio- 

As 

As 

jo 

tiça 

adoptadas o seguidas por todas as 
(Camaras, ao monos is usuros da guerra. E asf” gd, 
(das do sim éste livro fica sendo tambem im- ni à “emonça da toberculoso|Brescindivol para a Escola do sargen- 

cisima para o 
[raço, infolizmente tão dopauporado, —acoroscentou: 
imaritimos 
campo, de serra, das altoras. Porque, 

entro as oreanças das escol N 

Não procisamos sómento do creatu-] 
ras lottradas. Procisamos do homens 
fortes, robustos o sãos. 

Jo Est colonias tanatoriac-- Asi 

ra aquello fim, olagado do lua, 
cheio do conforto, torão 
(ão—dos 4 aos 7 annos—os pequêr 
jnos, os humildes filhcs do povo a 

pressamonte construi- 

a eduo: 

orto não contemplou com 03) 
ndo à colonia 

8 funcoi 
sitorio, volante, E" uma] 
udo para os doentinhos, 

os escrupho-| 
familias, ão teor rocar 

a Ihoa dar banho do ar 0 b ba 

Proparação para a guerra 

800 pagihu 
que! pera officiaes 6 di-| 

ercanças do hoj hão do 
da sociodado do 
to quo é nocos- 

oducar o iostroir, cultivar 
atico 

nos quo São fracos, 

A nova 
arrelores 
problemas 

Maior e aí incto — so fossem 

tancies my 

oriam uma medida effica-| 08 juúicir 

suar fobra 
ho 86 colonias 

mas ainda colonias de problemas 
publ 

Vêr, na 4.º pagina, 
“Questões militares” 

Casino 8. José de Ribamar 

Variedades todas as noites 

Estudo pratico dos regulamentos 

Já de encontra publicada a 2. edição| 
dá cartéira do graduado (2 volumes cm| 

exercito, estudar praticamente os regu- 

Tendose exgolodo rapidamente 
edição, devido ainda 4 grande 

quantidade do livros quo se ten vendido, 
para o Brazil e para os officiaes do 
exereito hespanhol, o auctor ampliou 
à edição, de Torima a que o livro se] 

rom, na .instrucção em Tanicos. 

Jexames dos candidatos mo posto do ms 
Jor das diversas armas e do Estado. 
blemas dos quo o sargunto pódo ter) 
necessidade de. 

los milicianos. E” pena que o. autor, 
administração. militar, par assim 
A fim de facilitar a acquisição dos] 

« Cooperativa M 
|porata» paga ser vendida a quem” 

(ALGÉS) Avenida «A 
no. Ferra 

alia Roas o 

de 

de canipanha 

aj q obra mais importante, 
il aos“ quadros do nosso 

dos diversos xerviços de com. 

edição traz uma carta «dos 
de Lisboa, viria colizeção de 
dos que teem sahido nos 

nda à solução de varios. pro- 
resolver -nas cincums. 

tuo, de 
esquecido dos serviços def 

ser” completissima. 

publicados 

Boatos e informações 

Está em ensalos no Eden a revista 
«Novo mundos, ide Emesto Modrigaos, 
Felix Bermudes 9 João Bastos, é no 

inceza Magalona»" de Li- pl 
Ari Roche o Alvaro] 

proxima tpoha. 

tons 
Optlinosrasaitadiãs nas moles: 

palio, losõos ulcorcsas, 

tas ho a quem o mar approveita o a! 
tmosphera salina foz bom, moitissi- 

mas ba tambem quo procisum do ar 
oxigenado e resinoso dos montes, à 
quiotitudo dos cempos, do ambisnte 
[sscoo das grandes attitados, Será isso 
dificil? 

«Não, Ha no Pais muitos benomo-. Fritos da Instrução, muito quem quel. 
ra o do 

tenha adquirido a 1. edição da obfá,|| 

Poçam om toda à parte as loçó 
para cabelo 

Rua dos Corroeicos, 71, 2º-Lisboa 

[com o conturso d'outras philarmonicas] de Lisbon e baridas rejsimentaes, A”. noite Maverá. iluiminações a h seen e 4 venerlana, quo Uevem sor 
do magnífico effeito, devido & pilloresca! disposição do local, que se presta ndmi- 
pavelmento para esse fim. 

De lodo o. programana devemos, po- 
rem, salientar um hello numero € que] estamos certos será um dos mais sense 
cionaes. 
- Queremos referirnos & apresentação 
ão belebre, rancho da Cruz da Pedra, Composto de operarias dh fabrica de le: 
cidos de malha d'esta localidade, que! 
[com é seu. original reportorio de, can: 
[ções e fados devem fazer extraondina 
Sucesso,” A bia ao ve 

Este bolo numero deve-se ao pró- 
retario dºaquella fabrica, sr. 3, A. 
igueiredo, que como membro da com) imbisão. te sido, verdadeiraménto. im. 

encara! em prestar o seu dao, auxi] ra Ludo que possa contribuir para] o nialor brilnantismo das (estos. 
Para commodidade do publico, haverá, 

carreiras, consecutivas de carros elecir.| cos e de comboios. 
H SANGUINETTI 

Gynecologia—Partos 
(Das 14 às 15 horas| 

Freitas Esmeraldo 
Doençasdas creanças 

Das I6 às 18 horas! 
Travessa db Carmo, L.1? 

COMO SE DOMINA À MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEM): 

Por Octa! 
“Processos seguros para: 

ve Fardel 

Tnspirar amor á pessoa amada, mantor 9 consorvar o amor d'essa pessoa 
dostarrar do coração o do ospiti o amor quo nos tanha inspirado alguom 
enjas rolações, por qualquer motivo, nos soj jam projudíciaos. Consegair 

quo cssa possoa nos caqueça gm absoluto, otc-, ato, 
im elegante volume 200 réis 

Almanach Theatral para 1916 
4.º amo de publicação 

Justendo com os retratos o biogsa 
o. Mondonça do Carvalho o. Carlota 

ar, 
teroto dá rua o 0 Sonho do operário, ancodoias, 

Afvenda na 
' Livraria do João C: 

9 08 monólogo; Às monáadeiras, 

phias. dos artistas Aura Abranchos, 
atem a peça gra f aoto Fez notiaia, 

ngonaas; Aima deserto, Panaps, Mult ori, Moda feria, ho eu... 
Qua elo. ço lásoara, O ti [o] o ar, 

! 
armeiro & Gta. 

ol 4102 
Silvas & G.ta 

DELES Boratem 4 do WAR] * Em frente do Banco Lisboa 

| 

y | 
E) HISTORIA DA ORAxDA OurRnA vot, xr | vouãa” MISTORIA DA OR, 

' Inglaterra — acerescontou | ey Nºesta altura, apparece um mys. | vem implicados na rebellito-os| 
Ye-está wquasi batidan e era a oc-lterioso «capitão Monteiths. Tinha, romotores da formação dos Volun-| 
casião propria dos iradezes se ba-Jao que parece «trabalhado  actiz rios Irnlandezes diziam que «la- 
terem e alcançarem o Home Rule. [mente na organisação dos Voluntas mentavam que a wusencia de sir] 
No caso da Alemanha vencer uma 
batalha naval mandaria a brigada 
irlandeza para à Irlanda, ond npe- 
lejaria contra v Inglaterra é pela Ii. 
vre Irlanda» é 

Foi apupado é d'uma vez obriga- 
do a sahir do acampamento, go que 
narrou uma dus lestemunhas pre. 
sencises, lendo do se defender. com 
o chapéu de chuva, quo levava em- 
quanto lhe não acuí as cent. 
nellas allemãs. 

. À obra por elle emprehendida du. 
rou uma anno, durante o qual es-. 
oreveu muitos pamphietos, profus 
mente distribuidos e que tinham ti. 
tulos como os seguintes: «Crimes 
contra a Irlanda, por sir Roger Ca- 
sementr, é «O rei O Kaiser é a Ir.| 
landan. Esses pamphletos, como di. 
zemos, eraim ente — distri 
buidos nos. campos de concentração 
alkemães, entre os prisionciros je- 
Yandezes. 

rios Sinn Fein e rm opposição no 
Teorutamento para O exercito bri. 
tannico, sendo, -por isso, banido da 
Irlanda em novembro de 1914. 

Dirigiu-se para à Allemanha e en. 
tendeuso com Casement, a quem 
poude pór ao facto do movimento 
e das intenções dos agitadores irlan.. 
dezos. 

Segundo o testemunho de Daitey, 
e havia já vestido o uniforme 

fôra nomeado sargento da brigada 
rlandeza, Casement e Montcilh Je- 
varam.no para Berlim em março de 
1916, ulojando-so todos no hotel Sa- 
xonia, o que, mesmo em tempo de 
[guerra, era muito melhor doque vi- 
ve no campo de concentração de 
Limburg. A prova d'essa viagem 
foi um bilhete de caminho de ferro, 
Berlim. Wilhelmshaven, 12 de abril 
de 1916, que por qualquer motivo os | 
fonceionarios aliemães so tinham 

Ão que; se provou, apenas 52 (sol. esquecido do exigir e que foj enqpn- 
dos ,dos 2500 que Raviam sido jun. irado m'um dos bolsos dos trez fle- 
tos, comsentirum em co alistar nalpois, do seu desembarque ma cosig 
decantada brigada, entre elles um|de Kery. 
de nome Bailey, voluntario dos Ati. 
zadores Reaes Iriandezes ,com Uma) Em Wilhelmghaven, Casement, 
folha de bons serviços, o qual fe-|Monteith e Bailey "embarcaram 
clarou espontaneamente, depois” de 
ter sido preso na Irlanda, que o uni- 
co fim que o levára a proceder; de| 
tal modo fôra o fugir do campo de 
concentração e ter melhor tratémen.| 
to, a fim de, chegada a occasião op. 
portuna, poder juntar-<e 40 seu 1% 
Eimento e combater pelo rei. 

Nem um unico official irlandez ou 
official inferior cedeu do once 
de Casement e dos 52 soldados alis.. 
ados apenas um, arcou ria] 
“lado” acompanhado. por Cgse 
men 
Os discursos e entendimentos com 

n'um submarino para à sua aven- 
torosa viagem para 4 Irlanda-a 
unica abrigada irlandeza que so 
conseguira reupir upôs quinze me. 
2ºs de preparação. À partida parece 
ter sido a 14 dwbril, 

E" digno de notar-se que, embora. 
|e promeitida anmada de cruzadores 
[com 40.000 homens a bordo não t- 
vesse, por motivos obyias, podido 
jncompanhar Casement é Irlanda, 
juma osquadrilha de zeppelins e al 
guns cruzadores de batalha appore- 
eram ao largo da costa oriental na 
noile em que se esperava que & ré. 
Delito dos Sinn Pein livesse trium: 

“Soldados m pelo. Natel pltado em loda a 1 É 
dê 1014, quando, no alzer'do tir Ro.| Como se sabe, foram Sirisionado. 
Eesag, Melaterra estava já «quesilum navio distareado em inoltemsivo | 

tidas, mas sô depois, jo afbarco de marinha mercante 'norue- 
suicloriosa Daialha Dave, foi adia |gucoa e pm lo, mada Ando 

é que 0 moi iniivo te-Jcarmegado de es a - do, que [Sarre "do espnganõos, tetos 

da 

Cartaz de ámanhã 

cxsigica no jr AVES, E A421,90-0 cor 
TEENS Sa 20,90042,90-Moró 

Sete — AM 265 

APOLLO:-A'a 20,80 02290 
(evita 1 SIOGRAPHOS, CON, A! GERTOS E VARIBDA DES — 

das] Recreios, Cen 
Condes, “Olyr Polythoama. 

Entro nós 

| Todos os dias jafare-contrtos | Cliiessas ap paris o senoeranho 
mma —Deixou de fuaer parto da comp. 

actor Roldão, Para a mes- 
[ma companhia (bi contractudo no Bra 
aii-o aclor Ghira. DA “revista cc inverno no Apollo «A! ultima horam é que abre a 

ões de" Castro o Augusto, Veras, breve grado clio no Bóro, quando it o Topos, S Diz Se que wine, das nossas grmel. 
ros ociriges “voltará a Jazer - pardo. na, da. compania. do, Re- promo dona | 

Sacadura Falcão 
mentos de campanha das, diversos 
e om io Tiro exeeta con] MEDICO ESPECIALISTA 
seguiu o sr. major Correia dos Santos ' 
Seca exiremaiment os alumoos dal Doenças de bocea e dentes 
Escola. Preparatoria de officives. mii- Pas 
e FCoo ia maio 6 eua 23, Ponte art 

ÓCIO. 14, 2.-*TE. eco 

SUPERIOR 
ECILS 
ae PASTAS:| 

fadlo lctipidado mine 
Om bOra oagar- 

vida 

ação doestomagã, et. 
“oaBsortptorio--Rus Augusta, 23 
60 réis olitro em garrafões. 

Champagne de Lamego 
9) | “CAVES DA RAPOZEIRA 

o Rgatevag de Fjosimpaqualidades 
Norhert' Bita e Vilia | venda em o Asconfeltariaa e 

Dopositarios: % mermparias | DEPOSITARIO EM LISBOA 
Apthur! Benaris 

ENDOAS E CAFES 
MEDALHA DE OURO 

Sociedade de Geographia de Lisboa 
em Portuga 

ca de 

OPS AMENDOAS E CAES E cota 

RE 

Bgua da Foz da Certá 
A Água minero-medicinal da For da, 

Cort apresenta uma composição chi- 
mica que a distinguo do todas as ou. 
tras até hojo usadas na thorapontica, 
E empregada com sogura vantagom, 

'nas Diabetes —Dyapesia-—Caiarros gas- 
frtcos putrido ou parasitarios;—nas pre- 
(versões digestivas derivadas das doenças 
|infeodiosas:—na convalegcença ds febres 

5; as gnstricas Cos diabo 
[Rico tatercloso. brigiticos tona 
gastriciomo dos exgotados pelos exo:ssos 
lou privações, eto., eto. q 

E] "Mostra a analiso baetoriologica quo 
É g Asa oz da Get, tl como os encon 
ltra nas garrafas, dovo sor considerada. 
como mierobicamente. pura, não contan- 

t 
aios pathogencas quo pódom oxistir 
'om aguas. Aléu disso, gosa da uma 
ocrta acção microbicida, Ô B. Típhico, 
| Diphterico, e Vibrio cholerico em pouco 
tempo n'olia perdom toda a sua vitali» 
dade, outros micvobios aprosentam po-| 
rôm, resistencia maior, 
À Aqua da Foz da Cerlã não tom guuca| 

livres, é límpida, do sabor lovomenta 
acido, muito agradavol quor bebido 
pura, quer misturada com vialg, 

DEPOSITO GERAL 
Jua dos Fanqueiron a, 1 

Telephone 2168 

«A Capital 
Vende-se nos Necreios Desportivos da 

Amanora. 

Grande Casino 
Internacional 

Mont Estonl 
Epoca de verão 

Está aberto. Todas as noi 
|tes concertos pelo notável sex- 
tetto dirigido pelo distincto maes 
(tro Conrado del Campo. 

Apresentação dos duettistas 
Santo Ferry. 

Pede-se aos ex.”” socios a fi- 
'neza de requisitarem 08 seus bi- 
lhetes de identidade. 

Matintes aos domingos o quintos.| 
feiras. 

Denteduras ooto lotar 
Dontadaras cotpletas 

ralos SEM DOR ( 
heeecnsção da diria “o taixoé 
Eopermtomplsia, afora pivot (m) dio 

do Suro do ja 

o 

osdo 
CONSULTA GRATIS 

'Todos os trabalhos é operações sem dôr 
Especialidade'em dentaduras sem chapa 

Facilita-se o pagamento 
Modificação de antigos dentaduras 

epromptas à mastigação a preço modico 
AL 6) CLINICA G; 

ração 
eia, 

to consultorio abro das 9 da mana do Tda tardo nos dias 
e aos domingos da 1 às 6 da 

Rua do Ouro, nº 8 
Uteis 

ines serva do titulo, tom originádo uq 

Medicina denfaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisbou & Açores) 

Nova tabella de proços para as classes menos abasta 
(oporfoiopadas) doado. 

oclaidado: doenças venero Coutitau a? 055) das 2 ds à da tardo, todos os dias 

Bias Amado ah 
“A confusão que ainda oxisto no dg 

pirito do muita gento, nohómo q] 

Ítos casos quo muito lamentámbs, “o, 
“isto, sómento por se toram lá e Ui pessons quo do um modo esciupulogo 9 
| mtoncional, sb a nós desejaria, diria, 
gir-so, mas quo foram bator à outra, 
Porta. rengtno, E sapapença! ee. 
jnppolido Dias Amado paboci-1i 
BRs co imaiviaos SO PA di o 
doa, 9 por isso, recommlyidaos, à to- 
“dos” para gravar bom nf mipgnária o 
inorod do Antena, qua der act ORG 
om todos os frastos o caixasprtoilas:a6, 
vezes quo desojarom obter ocafamado! 
Depurativo quo tom o don doido; 19. 
u uy ostá rogistado orb' tdoy 04) 

da Convenção Internacidrigl 
arcos, Um. preparado que H89 pá pad ad or registad 

o verdadeiro, 

Aviso importânte 
E! na prarmacia Luso Brailátra,áfii 

ta na praça de S, Paulo, 0 doposito. ond 
ral do vordadeiro Dopurativo Di 
Amato, Antonto Dias Amado não pode ser. encontrado” montra” pharmaciar bm dE 
nome ha tambem o phisico de pespojs mitã 

A] 
Liatd 

o. 
Orioberbo Doparntivo” Digi Apis ao dans Da An 

do mtorog 
lovarios, us cbagas, Topo; 
Mborenlose, entanca. o ossoa, rholre 
Io, as ulcoras, Ástulas, 08 tumoros/d% 
loenças d pelo, grando rertnads ia 
|toenças nos olhos” o domain paygadaga 
pola impureza do sangao vondo;s n9y 
DEPOSITO GERAL-—Casa do 

jauctor — Pharmacia Luso-Brasiv; 
eira, Praça ce 8, Parto, 20, 26, 
[22-esqnina da rua Nova do, Cat: 
lvalho, Lisboa — Teleph. n.º 1:07 
PORTO — Pharmacia Aliyelgã 

casi 
] in 

ma 

(Cunha, à rua Formosa, E 

Hospi da Misericorája, 
Doenças dos pulmões o do apé 

cardio-vasoular 

CLINICA GERAL ; 
Telephone 389] 

R do Alecrim, 388.2, E—Dyy' egg! 
Antonio Bali "* 

Rego.” 
Cirurgião da! dagph 

y 

tags oo 
TELEPHONE Nº 2104 coa Gra, (É 

AS | pvenço 20300 | Po a rn BORDO] Doente rd 
) Doo aa 

as nsultas 
so eso) AS IRNDraS, R 

Telephone), À 
sito 188 ão Mondo,84 
cod 

Tobacnoiionao 
ccstrangoiros: nf EN 
qão, e ddr ir ad 

Fiquelrada Faz q, 

ado 

do 
2 Ties 

MANDO GUERRA 

Roger Cnsement na America 0 
peça de assignar comnosco.n 

Foi o apparecimento, pela primei. 

rebellio, essa agilação do "Congo, 
foi narrada om fenmos  amarissiah 
mos, Não houvs nome que lhe não 
fôsso applicado, dizendo-so quo: fob 
uma ve 
rei Leopoldo, o qual foi viclima dos 
manejas ingleves, sendo n'essa nar. 

ladeira” campanha contra gri 

ra vez, do nome d'um homem que rativa omittido 0 nome de sin Roger, 
teve um papel sinistro e foi mais 
arde convencido de traição o con-| 
leminado á mortê, 
Provouse à evidencia o seu en. 

endimento own a Allbmanha, mas] 
dada ce sabe dos pormenores da 
ma entrada no movimento de sedi. | 
io. Descendia sir Roger Cagement 
'uma família do condado de An- 

, (de Origem imglezo, cujog mem- 
dros'haviani sido sempre, pelo me. 
dos vo que se sabe, Eeimente ded 
2ados & corda, iendo seu pao sido | 
+íficial do exercito britannico, 
Tendo nascido cm 1866, teve uma| 

sida avonturosa durante algum tem- 
jo, havendo sido empregado com-| 
mercial, ret costa da Nigeria. O co. 
nhecimento que tinha da Africa le-/ 
vou à aproveitao para o serviço, 
consulgr britannico e apparece co- 
mo consul em Lou 

Casement, o auctor de Toda arcar 
panha. ia 

para o 
mente consul em Suntos e, Consul 7 
geml no Rio de Janeiro, onde der, 
novo tomou parle prosmincite jnor,; 
ataque contra a administração d'ale 
gurias companhias, 
na região de Putumayo, Sendo o 
relatorio 
como Livro Azul pelo uForeigm Oftia” 
cen, despertindo grande, 
ento no Velho como ho Novo Mun. 
o. 
Ê 

a medalha da Coroação,, retirane 
or 

Boramte. todo esse. tempo ruim 
nço Marques| asse pela 

Em 1906, Gasement foi trunsfevida:> 
razil, tendo sido sucoessivamr 

especialmente j' 
a 

publicado oifioialmenta, e 
interesse 

oh 
n 1911 foi condecorado é sea, + 
invalidez do serviço tem dida 

lembra de que elle tontasseij: 
ica inlundera de qunje 

em 1895, quer especie e aurante o sed ines 
Prestou ahi grandes serviços ao mento foi lida uma carta, ná Qualy 

agradecanda à ci ndecoração ijedbaor 
fóra concedida ex 1911, expressava, 
a mavor gratidão e dedicação pelg 
rei Jorge, 

governo e ao exercito durunte a! 
usrva sul-africana q esses serviços 
foram devidamente louvados. Mais. 
tarde, foi nomeado consul, para o 
Estado Livre do Congo, onde tomou 
psrte proeminente na agitação ha-| 
vida por ells ter denunciado à cam 
te dos agentes do fgllecido 
Big. “Bam Coma 
grande renamo. 

N'assa ocoasião é interessante no- bido, 
tar que lanto elle como os 
ecompenharam n'essa campanl 
ram 
recionalístes irlandezes e pela im. 
prensa ontholica romana pelo moti- 
vo dos seus relatorios se basenrem 
largamente nas narrativas de mis. 

ve O 
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H nossa causa 
- À guerra quo estamos fazendo; e 
qué so vao intonsificar cada voz mais 
d uma guorra quo obodeco ás mais, 
Snobres inspirações. Por isso. mesmo] 
alla não dispensa os bellos gostos, as 
attitudos altivas, as inioiativas sub! 
mes, Os povos quo combatem a All 
manha obedecem som duvida a inte 
xosses podorosos, mas não podemos 

conhebor qua a maior força que 
impólle 6a d'um sontimento vivo 
profundo, Resusoitaram em todos 08 
povos, mesmo n'aquellos que presa- 
miamos mais feios, vs phrases sono- 
ras o horoicas, Quem as poderá ap-| 
pollidar de banal rhotorica, quando 
“com allas go dorrama genoroso san- 
guo 00 asorificam vidas, affoctos, 
tranquillidado o lar? 

Hontem, na oidadella do Casou 
atmiranto Volvoston proferiu algum 
dessas palavras quo soam aos “ouvi 
dog dos poros como. uma: harmon 

. Poranto o povo que o noel 
acolamava a sua grando pa 

fratornidado das armas portuguszas o 
inglezas; fallou no triumpho da cansa 
do diroito. Foi olamoroso o oloquen 
to. E os quo o ouviram sentiram 

ados polo sontimonto que ollo 
oxpeimia, 

Nó 
ço 
ombainhou a ospada pora fizor res. 

itur a lottra dos tratados, quando 
a do podor da força o podor del 

diroito; a França defendo a liborda 
ao som da Marselheza immortal: 
lia o pugoa para restituir á patria as 
prosincias italianas quo a Austria 
conserva sob o seu jugo; a Rossia 
sontiu-so impellida pela gua j 
mystica, sonhadora, om quo uma 
finita piodado propára o mais dos- 
Jumbranto dos rosgatos; o Tapio com 
bato polo prograsso, ovoluindo p 
a domooraoia; a Bolgica 
reito da sua indepondonci 
Sorvis o roclama tamboin. São gran- 

são povos poquonos, 
ão martxros, são mposto- 
adinos, oidadios, 

dade, justic 
patriotismo, indop 

doncio, todompção,—estas palavras 
mogicas, coreospondondo a genti- 
mentos eternos, fluotuam como ou- 
tras tantas bandeiras sobro 08] 
enmpos onsonguontados da formida- 
vel batalhal 

São vias que paicam sobre os oxor- 
citos dos allindos como ageias bran- 

i contra à aguia no- 
otismo, Nós tambem to-) 

mos uma d'ossas pé 
tuóm formulas docisivas; 
doscontos, A nossa 6 a louldado, Fo- 
mos lesbs, somos lonos, Não ropudia- 
mos am 86 dos nossos dovoros, não 
osquecomos um só dos nossos com- 
protmissos, não olvidamos a nossa 

6 não roouamos peranto porigo] 
algum para mostrarmos que a honra 
oional é tambem para nós uma d'os-| 

ravol que 6 a gloria da sua patria e| 
«uma dos mais fortes couraças da li- 
bordado e do progrossa do mundo, 
palaveaá duma belleza supromo. O 
verbo redisno, o vorbo oxalto. E” 
o 6 acção, Atá as palavras que clas! 
mavam no desorto acabaram por do- 
mitar a terra. Afirmomos, proolama 

ucidorm: 
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-Oexendo 
A influencia ford e a re- 

união bastanto froquento do exeroito 
já da- 

ás 
pottugaoz ao britannico, tinham 
do, no primeiro quartel do seculo, 
nossag tropas, uma fórma osson 
monto iaglosa, Em 38 9 fardamento 

jo parcoia inteitamonte comodo 
exercito ingloz, sobretudo no padrão e 
no córto; a oôr, todavia, pormanocon 
napional. Foi aopocha em que por quasi 

orcitos regulares, 
emações do pti- 

moiro 1 uporio, transitaram 
to.do v lho ostylo francos, d'abas Yor- 
melha; o golas 4 Polignas. pora a fór- 
ma cossaca d'ontro Don é Diniostor, 
com espocialidade na cobertura quê! 
so vulgarisou logo na Prossia ado- 
ptindo sem rebuço a czapska polaca. O 
goneral Sohwalbaoh, barão do Sotu- 
val, 6 0 coronel Eschwoge, allomão aó 
sorviço do oxeroito portugues, feo-| 
ram as primeiras modificação q 
vois na organisação da condo do Lip- 
po, talharam, á manoira dos exoroi- 
tos do Hanovro (quo tanto valia dizor 

loz) um fardamonto proprio que 
«tovo O raro merito do aproveitar 0| 
lado pratico do equipamento estran-| 
goiro, conservando, tadavia, as cara- 
etoristioas nucionass, pouco vá 
dosds Sohomborg o d'Entrecastines,| 
* Tim 40 fazia o exorcito portuguea 

vras nobras lovantam 05 corações, fa- 
|zem brandir ospadasl 

Por isso mesmo consideramos 
d'uma alta signifoação tambam as 
inioiativas quo o governo vas tomar 
do promovor comícios publicos em 
que os maioros otadoros da dearocra- 

oloquentes da sos- 
lamem ao povo a verdade 
nação, expliquem a mis- 

sto sublime que omos chamad 
(desempenhar. Quem esqueceu 
propaganda admiravol que, mais do| 

portuguos, lovando-o á implantação! 
da Ropublioa? E' prooiso resuscitar, 
Jongrandecondo-os ainda mais, 0s80s| 
dias sublimos, om quo os corações, 
parociam romper os poitos nos astos 
do onthasiasmo, om que olhos om ex- 
tados descortinavam o futuro maravi-| 
Jhoso da nossa patri 
* E ossos oomicios iniciar-so-hãd jun- 
to da Batalhs, o junto dos Joronymos 
quer dizor junto dos dois monumen-| 
bos que definem a sublimidado da 
nossa raça, o valor o a prodostinação 
do nosão povo, povo do libordado, do| 

povo das rovoluções 
ão o povo do mar que so arromosgou| 
a horisontes, dosconhecidos pará dos- 
cobrir novos mundos. 
À alma do Portugal cantará na voz 

lou soradoros quo falarem ao povo| 
junto  d'essos monumentos sy mboli- 
cos. Foi ao pó'd'um monumento quo 
[ocordava a lucta opica da unida 
italiana que Gabriol do Annunzio,t 
vojando, cantando, rozando, oomma- 
nicou é alma do povo da iotuição, 
[gonial que a alma da patria lhe i 
inspicava, E no dia soguinto a Ital 
ostava om armas, a Italia marchava, 
para a crutada dos povos bons, al 
Italia ostondia os braços aos 
irmãos vorgados ao jogo austrinco. 
Nós tomos que soguir tod 
dom sonho, ars 
espirito! E o mu 

Juma voz ao triumpho doolumbranto 
do sontimonto dos povos, palpitando, 
rradiando, cantando “oscas nobres] 
causas or que o progresso da bu- 
manidado so reflosto 0 80 concon-| 
tra! 
+ me] 

VYêr, na 4.º pagina, 
Questões militares” 

MAGOS, BRUXOS E NIGROMANTES 

Alaska 0 movimento 
de indignação confra as 
suas forpes machirra- 

ções 
Uia laconico despacho acaba do mo 

[chogar ás mãos. Destaco-o do entro a| 
|sorio do cartas quo sobro o assumpto| 
mo são onviudas, o roproduzo-o into-| 
gr 
Sr Hermano Ne a o 

inda Por v. na con 
os 9 ni da 

redacção &'4 Cupital 
rita à campanha: 
pltal» contra charia- 

adoro o onto: 

ão nos assamptos 
dado social votasão o projóoto d 
nobro bruxas o ourandoiros ostá endonto o ea 

do 
José Portugues, 

sta, como agentes) 
lia, exercida po- de di solução 

los profiasionaos do ocoultismo, con- 
o da fai 

tinoa jemonstrada por episo- 
dios quo ohogam ao mou conhocimon- 
to,g 

(panhol, então desorganisado por com 
Ploto, miseravolmonto oquipado, vo- 
tado ao abandono desdo a capitulação 
(do Cortoz. Entro nós havia o garbo 
pe 5 antigo ordonança favoreoia; os 

gos do (] conistituiom uma 
jélite oiosa da eua ologanoia puramen-, 
to militar; sompro irroquietos, favo- 
recondo mais do quo nenhum outro| 
corpo, todos 03 pronunciamentos do 
tompo, tinhom a morgite insolente, a| 
altivoz desdonhosa dos mosquetsiros| 
do Luis XIII; os lancoiros quo forne-| 
iam os serviços do gudrnição om Lis- 
boa o Cintra, não lhos cediam o pas- 

tinham o aprumo dos ublanos po-| 
lacos, montados unicamonto em ca- 
vallos inglezes, do cabeça bom ergui-| 
da sahindo da alta gola oncarnada, 
envolvidos em innumoraveis galões 
lamarellos, com os bonots do am es- 
aorlato estridonte. Posto que já então 
fos homens de oavallária não recobes-| 
sem paga dobrada, como anterior-| 

tradição mentinha-se—o por] 
cuidados] 

mais ospo cavalla-| 
cia fayoreciam a diferença, do resto 
innata, entro o cavalloiro e o pelo o] 

romonta por comploto ingloza, 
[aostosa é diffioil, dava-lhos, dentro, 
da linho, uma aristocracia que os ou- 
tros invejavam; todavi 
los mingoavam; antes 
remontas faziam-se com esorupuloso 
jouidado nos districtos raianos, na 
Beira, om Traz-os-Montes e com 
muita froquencia na Andalusia. Fôra 
o tompo nuroo das cavallariss nacio-| 

'que afora das armas, redimiu o povo |“ 

quer doscriptos om carta. Uma se- 
uhora escreve-me: 

ot ns toa icárido, rapas inteligente, re doreem ha ponto fectpo do mearão próces 
Jos infeie Qmigo. Acorêscanto 

poi 
'stos dois Gaurados dovaros, mas mea ca- 
rião, por motivos que não posso, os plicar Gonidncoa do quer amido de ich aqueceu para com gl 0 não há Hegumentos que o Coavençam do contra” io 
«Ponsas em qualquer homem com cer-| tetas mo diz oia, Rem comprohondois 
us a por convengido com 08 maus protestos & Gio à caminho da cosa de Mino. Broail 

1a BAva, 00 
rmoza, lho garantia que não oram verda- 
doiras ns duas anponiçõos. Dou-lhe para 

caleulso sa elia tom dito 

ão dia. nonão dispara: 
tos! S6 tanho podir-vos dosculpa a applas 
dir-vos pais vossa campagha. Fóra com alha, destenidora da feli 

Mais oxo: 

as vos parace? Quer 
proparando-me para! tdo à 

Mais am exomplot contido nos aoguio- 
tos commovedoras linhas: 

Sr. redactor:—Escrovo-lho uma victima 
'ãos oxploradores, Tenho trez filhos, de 

oia, nois a oito annos. Ninha mulhor,| 
ito sagostionavol, cabia na. 

o das tass sombambulas 6 ancontra. 
Poe desoriontada quosi com razão per. 
dido. À minha cos, ha mozes am cou 
laborto, é agora um Inforno do Jaé 
Avpisudo por isso a campanho 

lex." Som todas as forgus o podiado ce 
cipa da não asignar, or motivos obvios 
crula-mo, tc. Constante leitor. 
Não lorguroi do mão o assumpto, A 

convioção de que a minba attitude cor-| 
'rospondo a ama nacossidado urgonto ma aspitação legítima da população, ro- 

mplo, Está 
0, 9 4 demonstração 
a, não é difleil do| 
Flormago Movós. 

À questão das subsistencias 
E amar codfetan 

clara ho) ornador ciy o administradores dos concelhos dá Mob 
a ado Bagrelto. 

ron, Imparol 
inzor. Prossguiremos 

RR j ação pars mandse vir 
pari trigo costas 

Diplomatas 
RIO DE JANEIRO, 14.-E' esp 

rado, amanhã, nesta capital o mi. misteo da Russia, Stcherbaiskoy.— 
(Americana). 

Às declarações 
do sr, Pinheiro Torres 
A Liberdade diz, a podido do sr 

Pinheiro Torros, que a conversa qui 
esto distincto jornalista tovo com o) 

rovostiu O carastor de entrevista. À| 
dade, porém, não noga a authon- 

tioidade das affirmações feitas polo 
ar, dr. Pinhoiro Torros, o isso é o os- 
joncial, 
Quanto a oxplorações politicas, não, 

somos nós quem as faz, mas aquellos 
quo desojariam lovar todos os catho- 
licos portuguezos ao ssquecime 
quo dovem á Patria só por odio á Ro- 
publica, Eases é quo são verdadei 
mento os exploradores, 
dar outro opithoto imais 

mais ajustado 

tro mil cavalos) pro: 
quasi todos inglozos, 
À infantoria—o com ospocialidado 

|os caçadores—tinham uma larga 
ustificad: mesma d'hojo, 
resistente e soffredora, toda uma raça, 
(d'homens pequenos, bem escolhidos, 
(de membros proporcionados, lem-| 
brando, ma estatura, os japonozes 
tondo como os japonezes ama agili 
dado maravilhosa, uma inconiun-| 
divel mobilidade; a barba, ontão 
jmoito commurs, dava-lhos um aspo- 
[cto sombrio o docidido concordando 
[com a elogancia concisa o sobria do 
úniforme: fardetas quasi protas, com| 
[golas o carcollas protas tambom, 
[cordão o dragonas da mesma côr, 
barcotinas conioas de couro recosido, 
lospingardas britannicas curtas o ma-| 
lnojavois, patrona o bornal ligados ao 
cinturão, Pouco botões—nenham tom 
Claro; uma distinoção quo era um mei 
tormo justamento apropriado entro o] 
rifle ingloz o o chasseur do Vinconnos 
(do duque d'Aumále, A complicação 
Issmmpro oroscento dos trons rogi 
taes compensava-se pola tendencia 
Komar o equipamento simples—o a| 
mobilidade provinha, sobretudo, da 
ausenoia de peso inutil, 

Eram excellentes Os goldados— 
ram pessimos os officises. Não lhes 
faltava, comtudo, a compotenoia pro-| 
fissionat mas simplosments a politios. 
absorvia-lhos tódos os cuidados. Quasi 
todos os officiass om sorviço activo 
pertonciam a um club político ou a| 
ain systoma do maçonaria o todos, 

. am formidavot contraste: com o bog-|naos; om 1840, à remonta era de qua-[auando o aoaso os dividia. eram icro- 

À PALAVRA ELOQUENTE 

Como nensa o patriota, O 
christão e o philosopho 

Para os nossos catholicos 
getmanophilos lerem! 

Foi rocobido io Hávrô o toxtô sto- 
'nographado do colobro disoarso pro-| 
forido polo cardoal Morcior na egreja 
do Santa Gadola de Broxellas por 
oscasião da fosta nacional bolga em 

patria 
doto do vida immacalada o um dos, 
mais notavois philosophos ogpirit: 
listas do nosso tompo, não roceou 

mir mais uma vez, com admiravel 
dueia, os sons sentimentos. Como 

texto a desenvolver, tomou estas pa- 
lavras do primeiro livro dos Maccha-| 
bons; «Jorusalom, os ostrangeifos, 
“dominam dentro dos tous muros; os 

as do jubilo transformaram-so 
om dias do luto.» 

O. cardeal Mercier iniciou assim o 
sou disohreo: 

nos aqui para festejar o 85. 
fenrio da nossa indopendencia mabional. 
Dentro do quatorzo annos om ogual dis, | as nossas cathedraos restar ces egrojas roconstridas aro pa: 
tentes as portas por onde à multidão ee procipitara no dou interior, O noso 
roi Alborto, do pá no seu throno, inclí-| 
nará, mas com um gosto.lívre, poranto| 
a majostado do Roi dos reis, à fronto 
quo ninguom logrou dobrar, Rodoal-o- 
hão à rainha, os-principos ra0s; torna. 
[remos a ouvir 08 alogres ropíques dos 
noso ainos , om todo o pai, sob na atobadas os, os" bolgas, 
mãos dalas, sonovarão 08 g0us Jura 

o 03 sacerdotos, intor pri 
e reto sido Pe Ta o reconhecimonto jubiloso, uma tetara- 
pal 7e Dei, 

Hojo o hymno do alegria expira nos 
nossos lúbios. O povo jude, captivo 
[om Babylonio, naventedo. à “beira do Buphratis, via, Incrimoggu correr a 

do! to. Aa sans” 
iam dos salguoiros da margem. 

mom. toria animo do cantar o oantico| 
do Jotiovah mama terra estrangoira? 

Frisando, om soguida, quo «odiar 
consisto em tor domo objectivo o mal 
do outrem o comprazor-se 

macio! 
Belgica “á fratornida 
arcobispo de Malines acoroscontou:| 

Mas, acima do sentimento da uai 
1 fratornidado, colocamos o rospoito 

do diroito absoluto, som o qual não ha 
possivel, nom entro 0s fn. 

m 
chriats, proclamamos que 
[publica 6 uma virtudo. O crime, viola- 
São da justiça, nttentado contra a paz 
publica, |quor oimano dum particular! 
quor d'aima colloctividado, devo sor ro- 
primido. Reinará a inquiotação nas 
(conscienbias rovoltadas o torturadas, | 
Jomquanto o culpado. não for, esgando 
a oxprossão tão sã o tão fortó da lin.| 
gsgom (ospontanom, embltido na or. 

Do. 
E! rostabelocer a ordem o o oquili 

brio rostâurar a paz na baso da justiça. 
À vingança publica assim comprobon-/ 
ida pódo irritar à sensíhilidado doon- 
tia duma alma fraca; não deixa, por 
isso, do sor; sogndo É, Thomas, A 6z- 
pressão, a li da, caridado mais puea o | 

jo solo quo constituo a sua chámina. 
Para ella o sofitimonto não é usa alyo, 
mas uma arma vingadora do direito| 
menosprezado. 
Como querois amar a ordom som! 

conciliaveis. Eram os oficines. que) 
fabricavam ministorios para logo de-| 
pois lho provocarem a queda, diri- 

jam agrupamentos, exoroiam as mais 
osoncontradas pressõés — o 
o dovo todo o periodo do 

ões. ailitaes quo vas dosdo a Villa 
irancada| até aos movimentos mori- 
ibundos da Rogeneração: A intriga| 
tomou uma amplitude nunca visto; 
qualquer, mesmo qa mais obsoural 
patento, /com sorenidâdo fatos ims 
(ginava. pelo seu raio d'acção, ou pro-| 
togor os designios da corôa ou oppor-| 
so a ollos; o ora admicavol vôr-so 
aqui o alem um modesto altere: 
tonento franzir um sobe'olho terris 
quando Costa Cabral restabelocea as 
relaçõos diplomaticas com as poten- 
cias do inorte, declarando porem p! 

Como cartistas propriamente ditos, car- | 
|tistas dissidentes o sotombristas so 
[degladiayam com forças proxima-! 
monto oguaos, a lucta tinha todas as] 
apparencias do so oteraisar, preja 
cando uns o outros, provocando trai 
ferencias em massa do rogimentos| 
inteiros, roformando e affastando sem) 
hesitação um numero avultado de! 
officiae. Um momento hocvo em, 
que so pensou om desligar todos os 
quadros sob o pretexto especioso de! 
serem sotembristas na soa quasi, 
totalidade os individuos que os com-| 
|punhem.; E ainda om consequent 

manca aquiotadas, havia então tres| 
ou quatro vozes mais officines do que| 
o exigia o serviço do exercito, mes- 

DO CARDEAL MERGIER: 

al ças publicas. Já es! 

+ contractada em 

|prompta a todas as audacias, dand 
y 

(das “revoluções -sempro -renascentes, [ou 

T 
odiar a desordem? Appetecor inte 

tomonte n paz som oxpulsar aquil.| 
o qu um irmão, isto 
é quorerdho bom, spm querer que, de 
bom rosto ou por 'fodça, a sua vontade 
se curvo perante os ichprescriptiveis 

res da jnstiga o da verdade? E de| 
[Semelhantes alturas |quo cumpre cor 
sidorar a guerra, para lho comprolen- 
dor a grandeza. 

Migalhas 
Monumentos) 

A França vae erguer dentro del 
breves dias um monumento ao seu! 
primeiro soldado cdhido na Grande 
Guerra. 

Trata-se d'um cabo de-infantaria, | 
positivamente, assagsinado na fron-| 
feira de leste, dois pu tras dias an- 
tos da declaração das hostilidades, 
quando, para não perturbar com, 
qualquer incidente as gravissimas 
conversações dipl ticas do mo-] 
mento, os exercitos francezes de co.] 
Dertura linham sido retiradas para 
dez kilometros & reetagunrda da Ii 
nha fronteiriça | 
A Prânça pagará jassim a sua di. 

vida de gratidão para com à primei.| 
ra viclima da formidavel hecatom.. 
be. E" o rebento injcial da soberba 
Noração de marmore e bronze, que 
ha-de assignalar para os vindouros 
a epopeia do hoje. 

Se vivessemos n'qulro paiz, pode- 
iamos recordar-nos, a proposito de 
essa estátua, que, abs primeiros re.| 
Dates da guerra, quando aínda Por.) 

quando à sua participação militar 
era uma charada confusa, rapazes 
da nossa terra se atiraram intrepi. 
domênte 4 fornalha. Entro os vo. 
Juntarios de todo- q mundo, que] 
'abraçaram com entusiasmo & cau- 
sa do justiça o do Direito, havia, 
portuguezes. Lembrêmo-lo com gto. 
ria sirvanos de consolo! a muitas 
miserias que nos tem sido dado pre- 
senciar, Pois bem. Ão primeiro por-| 
tnguez oahido nos gampos de bata- 
ha da Europa e ao primeiro soldado) 
nosso derrubado em Afrita por ba- 
las allemãs, deveriamos  junta-los| 
no másmo pedestal é erguer-lhes as 
figuras na melhbr das nossas pra- 

vendo os sor. 
os que esta fácia provocará. Ape. 
lar para uma subseripção publica 
é uma ingenuidade quo ovilaremos: 
Juntar-se-hiam com — difficuldade| 
duas celenas do mil reis que nem 
a im para 03) alicerces. Por] 
ontro Indo, "nas verilas orgamentaes| 
niio"fa nênhvima destinada aos he- 
roes mortos, Elias mal chegam para 
|o apelite dos heroes vivos. Talvez, 
em ultimo caso, pudissemos conten-| 
tar-nos com uma lapide que se acres. 
oentasse ao monumento dos Restau- 
radores, pois, pensando bem, esses 
que foram os primeiros q dar o seu 
sangue do partuguegos n'esta guer. 
na em que de Joga ô nosso destino, 
são flo grandes como os que out" 
ora sacudiram o jugo dos domina. 
doros estranhos, À quusa que servi. 
ram é ainda a mesma alravez dos 
seculos, 

Andró Brun 

O centenario dos Gursos 

RIO DE JANEIRO, 14. —Decorreu 
com grande enthusiásmo « com 
moração do primeirp centenario da, 
fundação dos cursos de Bellas Ar.| 
tes, “sendo cunhada “uma medalha 
elo professor de gravura Girardet. 
Vos discursos da oprimonia foram 
recordados os episoftios da. missão 

pelo marquez, 
de Marialva, então ministro de Por. 
tugal em França, à qual embarcou, 
no Hawe, no navio, «Calphem, d 
embarcando no Rio| de Janeiro no| 
dia 26 da março de 1816. Faziam 
parte da missão Lebrelon, chefe, o| 
Pintor historico Debret o arcnitecto 
lonligny, o gravador Pradier, O 

professor de mechanioa Ovide e 08 
rofessores Meunier, Bon Repos e 
lon. —(Americana), 

mo om tempo de gaokra porque todo 
o partido quo triuniphara domittia 
'os que lhe eram reconhocidamente| 
ndysrsos, prehonoheado todos os 
postos, sobretudo de subaltorno: 
(do capitios, com olomontos quo 
fossem sinceramente affoiçondos afim 
(do poder contar com o oxeroito nos 
momentos, decisivo Os oficins da 
mittidos o tambem quasi'todos os do 
'D. Miguel, lisoncoados depois d'Evo- 
'ramonto, ou não ta omigrado ou 
voltando do exilio bm victudo da, 
amnistia, formavam uma classe som- 
pro reclamadora, seimpro oxigonte,| 

se a si propria o intolorante nome do 
retirados, manifestando clara antipa- 
thia por toda a ordom do cousas por- 
manento. E toda a agitação se oxa- 

'riamento quem tal não consontiria.lcerbava com a miseria porque o es-| 
tado -magrissimo das finanças não| 
permíttia o pagamento de soldo a| 
roformados e retirado 
No entanto a unidade estabelocia- 
Comquanto proval acosn-| 

tusdamento o oritorio |inglez—para 0 
quo não era estranho o coronel Paçe,| 
especio d'enviado do seu governo 

rota do seguir do 
'perto a Questão politica—o numero. 
do olficiaos ostrangeirps ao serviço 
do Portugal era quasi nullo, Tudo 
quanto a tradição consorvára sobre os) 

lhos regimentos do Royal Emigré, 
infanteria de Castros, de Dillon 
de Montmart—desappas com| 

as invasões. Apenas o/coado de Lip- 
ora lombrado e o proprio Beros-| 

rd fora uma vao adipinlatração ane 

lugal não estava envolvido nella, [as 

e Delias Artes na Brazil|ee 

Do Havre a 
LONDRES, 23 de julho. 
Quem jolgar que o vit aqui a Io- 

glaterra 6 facil, ongana-se, Não bas- 
ta ter na cartoira o dinheiro para a 
compra do e um passaporte 
vulgar. São mil o uma formalidados a| 
[cumprir o intorrogatorios intormina 

pondor, 
O nosso passaporto foi visado no 

[Quai d'Orsay o pelo que ros 
[Legação do Portugal ostava tambem 
jabsolutamonto om “ordom, mas não| 
bastava isso, Um controle mi 
o governo ingloz tom 
Paris tom tambem do lho pôr o 
visto o do nos intorrogar durante al- 
gum tempo. 

LA fomos, o parociam não tor fim 
as perguntas quo nos fzoram. O nos- 
so nome, filiação, natur pro- 
fissão. O fim quo nos levava a Iogla- 
torra o o tompo quo ali tenciona: 
[mos permanecer. O hotol para onde, 
iamos o as possoas quo om Londres 
nos poderiam abos 

qada dos" 
mb 008 Que oocupa 
do metado do vorso do passa- 

porte. Es toda a viagem até chogar- 
mos a Southampton o m 
pontos ondo os nossos papois foram 
[rovistos o as mosmos intorrogaçõos 

tas, notamos | 
do todos os funecionarios 

inglozos om quororom 
nhamos do Hespanha o 
pais nos tinhamos domorado du 
a passagem para França, Lomos m 
mo nos olhos dos inglezes que nos. 
torrogaram o nas suas meias palavras 
quo ostio sompro desconfiados com 
toda a gonto quo vom do Hospanha. 

Mas doixomos osso caso quo não 

os dois paizos. 
Lag oo! 

pos admil 
ja França tivemos 

occasião: do maia uma vos vorificar a| 
cioncia do amanho| 

Tal como no sul, tambem 
aqui para o norte são as mulhores o 
as oroanças quo tudo fazom. Os ho- 
'mons validos estão todos lá om citma| 
nos linhas do fogo luctando contra o 
iaimigo o as mulhoros ficaram por cá 
amanhando os campos, para quo nada, 
alto, para que a França tonha, como 
nos annos do paz, abundantomento o 
(pão e o vinho, a carno e a frnota. Ad- 
miraveis o sublimos mulheres do] 
França, nós tomos pelo 
ço o pola vossa dodicação o maior] 
dos rospoitos a a mais profunda ad- 
miração! Todas do negro, com 
cas brancas na cabeça, vemol- 
estradas conduzindo 
jamontoando om almenaras o fono re-| 
oom-cortado, E' este concurso admirs 
vel o sublimo de todos paraa liborta-] 
ção da Patria, que torna a França in-| 
vonsivel, Ató Rouon o comboio lova 

li quasi go onoho| 
do soldados o officinos inglozos. São| 
aquollos quo uma licença ganha em 

ivos do combate lhes] 

o quoi 
pela rmanencia ao ar li-| 
'vro. Soronos, frios, impassi 
am muito pouco o omquanto a fum 
rada dos cachimbos so perdo polo cg- 
paço, os sous olhos verdes passeiam 
imolancholicamento pela paizagem om 
volta. Vostem todos com a maxima, 

joelho e todo o 

passára. Dos mil o quinhentos ho-| 
mens estrangoiros, na sua maio) 
normandos, com quo D. Pedro des- 

do Porto, muito 
m sois annos “dopois, 

D. Fornando e, ante-| 
D. Augusto, os bava-| 

IDAS 68505 MOG- 
mo foram desapparocondo lentamo: 
to. Infogrados fioaram o barão do) 
Setubal com o commando do Algar-| 
vo 0 barão d'Eschwege, encarre, 
'do da edificação do palacio da Pena. 

So todavia os offioiaos envolvidos 

diencia áquelles queotinham lovado a 
'todos os feitos de brilho; o duquo da 
Terosira tinha em cada um um devo-| 
to, exercia sobre todos uma infigen-| 
ia quasi illimitada, N'aa poriodo de| 
[guerras civis em que o exoreito fro- 
Iquentomonte intervoio, foi comtudo, 
[rara a manifestação orpontanoa do, 
soldado. Lovavam-nos. Um gropo do 
ísrdas ohogava, ordonava o ora obo- 
decido sem hositação; mas do resto, 
individualmente, a praça estava já| 
lem via do proparação pela activida- 
de dos clubs revolucionarios o polo 
meeting pablioo que então começava 
a tomar incremento, Era, como som-| 
pro foi, uma excellonto matoria pri- 
ma para soldado; soffredor, paciente, 
bamildo — e, em se lho falando ao! 
coração, capaz, com toda a simplioi- 
dade, dos maiores horoismos; perton-| 

— era 

veis e numerosos a que ha que res-|d! 

fpelo convez nós podemos aguardar 

580 osfor-Yº 

Southampton 
coreonmo sio impoce 

dr da tardo aproxima 
mo-nos do Havre ondo dbvamos,tor 
mar 0 vapor para Inglaterra. Sabidos 
[da ostoção, uma tipoia manhosa cons 

uz-nos, atravez do ruas mal 
sujas, até ao lado d 

te do Havre é múltofoia 
o doixa-nos muito mal impressiona- 
dos. As ruas são qualquer coisa como 
o nosso Boqueiro do Duro ou o Pa- 
too do Pinsaloiro, negras, humidas, 
tortas o anthipaticas, » 

Antos do embarque temos nova 
[massada de examo do passaportos 
Entramos todos para um barracão dj- 
vidido ao meio Lá 
donteo uns offcia atos ip 
Iglozos lêom os documentos o fazom 
umas garatujas a tinta sob um cgrim- 
bo quolquer. Não fios por aqui; ha 
inda um ofioial que faz porguntas 

ionario consular que php 
carimbos o mais rubricas o assl- 

lgnatoras. Dão-nos uns cartões o atra- 
[vossamos o cos, 

A? entrada da ponte quo communi- 
oa com o vapor dois soldados reco- 
bom 08 cartões o podemos então qu» 
baroar. O loitor julgará que tado qca- 
bou a quo socegadumonto padscando 
ora da partida? Engana-so. ny 
Dontro do vapor ha ainda um om 

progado da Companhia do Navogação 
'que nos pede os papois,que os fi por 
todos 08 lados o quo ainda tem colyas 

carimbos para 
pôr. E só dopois disto tudo é 

que nos dá um bolicho. Não too 
vontado do nos doitar o mosmo não o 
podariamos fazor om condições do 
commodidado, À nossa cama fioa “om. 
cima no convoz, a moia nau,o no pro- 
prio compartimento do Bar.. Quando 
lentramos para arrumar a nossa malA 
ão mão astava tudo á cunha, o via 

o do pó os ingl 
wihisly o 

poucos, bobem aguas minoraos. 
bomos quo esta boborricugom-só deu- 
da com o apagar das lusos o o signal 
do giloncio b n'ostas condiçõel resbh- 

ar cá para lóru. Aj 
argar, Ha muitos pri 

não tendo jantado ro 
estão jantando nos rogtat- 

rantes da oidado, Passam no ar rodga 
quo um guindaste 

dopois lorga sob 
a bocoa escanoarada o negra dó-po- 
rão. Soldados inglozos vão o vet 
carrogados de saccos que nos dizg 
cheios do corres pondoncia, o gqo nif- 
ram som cuidado nenhum pará” don 
tro dos poros, 

Parou quasi todo o movimento, RE! 
do longo das muralhpado 

cnos os globos vermelhos da illumi 
vação projeotam nas aguas nogras 
umo lina brilhanto O nôse 
so vapor singra por um dos lados & 
bro o mar, uma a o oleosi 
Eotá já tudo a bordo 

(do Dinning Room, sóbe até 
ruido de conversação 
comos tambem. Ha aponas uns 
logaros vagos nas mosas. Com: 
fiambro o «rosst-boel» de mistur 
com consorvason compotas do fruol 
o bebo-so corvoja o whisky com soda, 
Ninguem toma. À convorsação vorga 
obro a viagom o a hora provavelda 
hogada a Inglatorra, Aponos duas 

assoas falam dos submati- 

que fasiam o oncanto e a satisfação 
do velho coronel Pógo, d'estas quo a 
um tompo arrastam brutalmento uma 
espada o podem ainda córar quando 
um superior lhos faz qualquer obsor- 
vação com modo sevoro. Fuzor p= 
[bentar as lagrimas ao soldado, ovo- 
loar o quo a 6 

vo melhor podo apotocer desejar don 
tro das coisas natoralmonto humanas, 

ora ainda a melhor maneira do o 
tor na mão, Era o procosso quo não 
deixavam nunca do usar 08 ogitadoc 
ros; por isso ostragaram o soldado, 
Isim-—mas não lho delor:maram a alma. 
[Depois de tor aido a alayanoa da 
bordado, foi o joguoto dos ambicio- 
os, mas não so doshonrou nunca — 
nom mosmonas uctas fratricidas. Fa 
Almostor o na roorutas 

ntro liboraos o miguolistas doíxa- 
'vam cahir lagrimas, grossas como pu- 
nhos, por terem de marchar contra 
icmãos—o aposar d'isso batiam-so, 1º 
velhos votoranos de 34, assenta am 
nos depois, rouquejavom ainda um 
soluço na gargant: dorbalha 
vam um pranto ne 
rebentar os dias do claro sol 
luctaram pelo sou Portugal pe 
no com a Simplicidade das almas sím- 
ples, o com a bravura das almas 
grandos, Tinham nobreza, tinham pie- 
dado, tinham amor. Eram soldados! 

(Do livro om preparo Lisboa antes 
da Regeneração), 

Mario d'Almejda . 
ía áquella rara espocio de homens! 



E TA CArIrAL 
sida o 0 vapor condensado cas sobro| 
nós em chuva miudinha, E 

O «Bar» continita á cunho, cheio 
de fumo o do bobedoros. Enoostádos| 
É omurada olhamos o caos de 
Fanem-so 08 proparativos par 
hida o retirada a prancha o rocolhi 
dos os cabos do novo o apito sõa, es- 
tridolo 6 irritanto como um grito no 
moio-da noite, No mastro ôm front 

gral.qualquor, talvoz co despedida, 
Ag bolices começaram a trabalhar 

8 do-costado do vapor são agora maior 
quantidade do agua suja o oloosa. Dos- 
collamo-nos do caos o por entro em- 
Darenções nogras enfiamos diseitos ao 
Pharnl. Duranto muito tompo uave- 
gamos assim junto á torra vendo o 
bruxulenr das lusos dos ones por en- 
tro-a. novos. TJe tempos a tompos pas- 
Samos juntos do agropamentos do 
barvaças nogras, onde ardem foguoi- 
tavo ondo sombras pascolam polo 
convos. 

A noito ostá fria o negra, o mar] 
calmo, Olhamos para-a negrura que 
nos envolvo o procuramos com à vi 
taponstrar todo o mysterio da noite, 

cabir uma chuva mouda, 
Pór tado o navio passeiam sombras. 
Apagam-so as luzos o do Bar 
08 ultimos bobodoros. A pes 

não nos 
traba-nos todo o mystorio d'osto návio 
Silencioso quo navega cautelosamento 

da noite, Nom uma los ào. 
como lá dobuixo do Dining-Room 
não vem luz now ruido. Junto do nós 
passa um casal. muito unido oiciundo 
promessas, ú 

O vapor out quo navogamos é o 
Mbutonia e faz à carreira do Susse 

inda ha ponco 05 allosiites mot- 
no fundo aqui por estas altu- 

rage 
Mas tod inçados, A 

rinha jogloza vigia attontamento 08 
mares, Jimpando-os dos corsarios q 
“garantindo à todo o mundo a passa-| 
eg live o confada 

orcorremos 'o. navio, Na prôa ho-| 
mens e molhores dormem amontoados| 
aobro ns escotilhus do porão, na| 
coberta adivinham-so tambem por on- 
ro a nograra da noito, vultos ombra- [ri 
lhudoy om mantas do visgom o que 
nko tondo alcançado uma cama dor- 
mom sobro 08. bancos, Vamo-nos 
deitar: tambom, tendo verificado que 
por toda a parto o om abundancia ha 
grsudos dopositos do cintos do salva- 
ola, Em caso do sinistro ha do sobrai 
Pav toda a"gento, 

Quando “acordamos ontravam pola| 
vigia do bolicho. uma olaridado o] 
uma frescura adoraveis,Sabimos para 
» canvez, Ha jó muita gonto do pó o 
podemos. agora vôr as .caras do al- 
ghve dos oasaos nocturnos, Conti 
nuem a passoar abraçados o algang] 
vinionando já o cahir da tardo amo- 
roso..o sonsual que hão-do passai 
tnaito unidos sobro a relva do Ilydo-| 
Peso 
Omar continua aslmo, Voam já om 

voltado nós algumas gaivotas bran-| 
en: LÁ ao longo, por ontro a bruma, 
adivinhem maquas nogeas d 
navios de gr Vi ol; 
RO cou aé nuvons doiram- 
priufbiros raios do soll Um sol tristo 
“doentio que nos faz lembrar com 
gudado no madrugadas gloriosas o 
triumphentos da Patria, 
Dovomos estar porto do torra 

algono paseogoiros affiemam tor visto 
à nossa diroita os primoiras osoarpas 

da ilha de Wight. Passa por nós ne: 
gro e envolto em fumarada espes 
am destroyer ingles, Já so vê miti 
mento a costa e da brama vão surgin-| 
'do cascos negros de embarcações, 
[Cao uma chuva meuda que nos mo-| 
ha intensamonto más ninguem sahe| 
da amorado. 

A? direita fica Plymouth, mas antes| 
do outrarmos no cana! tomos do pas-| 
Sar beim junto a doas fragatas que 
marcam o espaço livre de rôdos. Mais 
no longe 6 a pouca distancia de terra| 
[surgem do mar grandes oylindros de 
ondo partem em direcções varias li- 
inhas do boias, duas das quaes termi- 
nam nas fragatas por onde vamos ps 
sar. Ha quem afliemo que estas boias 
são minas, Engano, Um official expli 
(ca-nos que todas aquellas bóias sus- 
tentam fottos o immensas rôdes do 
fávro que impedem sentrada dos sub-| 
miarinos no canal, Para podermos en- 
trar temos do passar por aquella por- 
a quoas duas fragatas marcam. Os 
[grandes oylindros são fortalozas cou- 
raçado embora velhas, ainda es 
tão artilhadas e podem prestar so! 
ços, 

Passamos as linhas de rôdes o eis-! 
'nos dentro do cana), entre a ilha de, 
Whigt o Plymouth. o 

Vê-so perfeiiamonto a costa, chois| 
de casobros negros e fabricas o en-| 
costados aos caes muitos, mas mui-| 
tos vapores, enormes, todos branços,| 
tando apenas a meio do costado uma 
laxa verde o do aspaço « espaço ums 
oruz vermelha, 
São i que cons-| 
nto o iniutorruptalmonto fasom gor- 

viço entro a Erança o a costa ingle- 

Já para traz de nós fica Plymouth, 
o a ilha do Whigs aproamos dirocta- 

jouthampton. Ao nosso va. 
por atraoa uia po vapor nogro| 
quo nos traz uns officiase, Approzi- 
mamo-nos e dentro em pouco eis-nos| 
encostados ao óses. Atiram 08 cabos| 

Primeiro sabem 
08 civis, Nova 

[massadu nos uguarda, Tal como no 
Havre tambom aqui ba um barracão| 

[so mosmo 
ar para 

Londres, Esta estação 6/um barracão 
escuro, 6 o nosso caos do Sodré 6 
Jum monumonto admiravol compara- 
do con isto, Tudo nogro, sem com- 
[modidado nem 

ondo nos postamos sentar. 
Vamos logo para o comboio que, 
lha a vordade, tambom não 6 bom. 

Esta primoira improssão ' que roco- 
bomos om Inglaterra, é dotestavel. O 
tempo, porém, o  pormanoncia -foz- 
hos mudar do opinião. Já dentro do 
|vagon doscobrimos uma loja com ca- 
Tó o bolos. Vamos lá tomar qualquer 
coisa, Uu horror. O café não presta 
o os bolos são datestaveis, Compra-| 
mos uma illustração o o Daily Ohroni- 
êle para tormos noticias da guorra - 6] 
para ver o 08 jornaos nos disom al- 
[guma coisa dos nossos ministros que| 
ha dois dias para cá ostão. Um em- 
progado pasa, Oavimos foobar com 
ruido as portinholas dos vagons, O 
Joomboio parto o já fóra, u oatninho| 
(do Londros, correndo pola campina] 

rdojanto, sentimos uma immonsa 
sfação do alívio, deixando para| 

tras a ostação do Southampton. 
EDMUNDO PORTO 

O = RD Posses] 

O msg eslrço tar 
Uma propaganda que não é ape- 
nas util, mas é urgente fazer-se 
Tancos foi uma gloriósa. «étapem 

da noxea preparação militar. Falou. 
sa muito d'ella, mas melhor do que 
as polavros fulam os factos, o 08] 
aue, tiveram ocoasião de verificar 
ado" visu os exoellentes resultados 
colhidos nesse periodo de instruc- 
ão encontram-se amais na medida 

lhe apreciar o valor do que 
aquelles que apenas d'isso tiveram 
notícia pela leitura rapida dos jor- 
Dacs. 

Muito | assizadamente, 
ministerio da guerra” encarte; 
technicos do elaborarem um -uábi 
cinematographico em que ficassem 
registados variadissimos . aspectos 
da divisto, acampamento, exerci. 
cios, parada, cte., e que nºeste mo- 
ahanto: uma “gi 
cujos exhibo em Lisboa, 
No entanto, suppomos não ser! 

sufficiente a vulgarisação obtida 
porvessa forma, e estamos certos de 
que ha nesse sentido multo mais 
ainda que fazer. A organisas 
são do ospectaçulos populares intai. 
ramente gratuitos, que fosse 
exhibido o ufilimm do Tancos, parece. 
nos da mais alta convenfencia, tan.] 
to mais que a propriedade indus- 
trial d'osso afilm» pértenco incon. 
testavetmento ao ministerio Ga 
mens, quo o mandou executar. 

Assim, toda a gente, mesmo os 
mais Tyimildes, teriam “oecasião. de nvêr com os sêus olhos», e não Ee. 
zia-por corto indifferente” à influen- 
cia ds smelhante propaganda como] factor de pufriguismo e sugestão de virtudes cívica, 

porém, o 

) 

ECHOS +++ 
& NOTICIAS 

INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 
PARTIDAS E CUEGADAS 

Parto para Melgaço, a fazor uso de aguas, di do quod para Lagos, Bivaira do Toopital o sm Race ei zo Divit, da comi are ndosiai de Li artlu Nojo para o Goraz o ar. Virgi. nto Ribairo, socio gersuto da Osea Iyistio pho da ruá Augusta —unbeia bojo partia pora a sus casa eim Parodo, o er. Victor Marques Caraca Segui para o Grando Hotol nas Cai. da, Felgucira, o considerado clinios dp otoBio Botaurdino Roqu. —Encontra-to om Faro 0 er. asi Mar- tias, empregado do cabo submarino. 
LUTTOSA 
ngelica da| o 0 800. fabheral reait. alado & prós fone] jo ras Elas Ga Amadora, para 0 cemitrio orientais” 2 

trogu 
|. Des” dias para cengur: 

made: casa de especta-)- 

r amanhã 

ds seppelios sabre Paris 
no numero 10 da 

Atlantida 

À censura postal 
Continuam as queixas gobro « domo rada consura postal, Assim, uma c ta vinda do Hespanha o cujo sobres- eripto tomos bm !nosso poder chogou a| Lisboa no dia 9, tom o carimbo da [consura do dia 19 só hontem foi en- 

uma carta, 
[achamos demasiado, Que so não demo- [rem as providencias necossarias taes 
[são os nossos dosejos, 

NO SALAO POZ 

Uia sensacional esfria 
Uma bailarina do Olympia de Londres e da opera de Paris 

Londr o 
oa ariata maravilicos “e (00 devo ter O aonuneio 6 o sogainto: 

SALÃO FOZ 
Epaca de verão de 1916 
HOJE — Espeotaculo da moia 

| Ststaciona] estreia da colobro balaçioa 

Nina Walky 
Verdadoira novidade em Lisboa--Suc.| canso som precedentes dos festejados ar. 

Stella Margarita 
La Bella Lopez 
Carmen Vicente 

|Bellos ias ntadião, programma, 

Ada, sooa Eni do ama 
Não falta, portanto, ninguem de bois| conto, hoje sos espoccaculos do Salão Fo: Bots Daweros, Alina, bos musica ind por cima uma casa. bem ventilads| não 30 onor mira aesim cons facilidade 

Uia semana de operações 
iliares Drifanmicas 
NA EUROPA 

LONDRES, 14. — Summario das| 

ranto a somana terminada em 14 do 
corrente, compilado por um escriptor 
militar muito conhocido: 

fecganda linha alemã n'uma extonsão 
o 3:00 motros. À linha tomada ostava 
lesrivelmenta dastruída pelo fogo da 
noeen artilharia o ns nossas tropas 
(tiveram que cavar muitissimo duranto 
o dia para consolidar a referidá linha. 
No domingo do manhã tontaram ro- 

conquistar o torrono pordido fazendo, 
uso do liquidos infammados, mas as, 
pass, tentativas falharam por, corm- 

to, 
Durante o dia avânçamos mais para losto do Poziores. 
Na sogunda feira, 7, os nllomics do. 

fram cinco porfiados ataques ás novas] 
linhas britannicas.n norte o a nordeste) 
(do Posiáros, mas nada conseguiram o [perderam amorosos prisjonoi 
No torça feira, 8, os allomios bom. 

Dardearam . violentamente. as nossas, 
posições do Poziéres o deram um pe- qusao o infruetifaro ataque to 

le Loipais, ao sul do Th 
Na- nossa: ala díroita à 

nossa linha 400 motros-a sudoesto de 
[Guillomont, 
No tia 9º ganhámos algumas conto-| nas de motros ao norts 0.4 noroesto do Posiores, 6 na quinta foira consolidá- mos a nossa posição o fizemos novos 
À importancia ao combato do Pogio- 

res é muito grande. Oecupamos actua 
ts o mais elovado terreno, que nos 

(dá uma observação diroota sobre toda 
região deleta, 

norte, na direoção do Thiopvai, a inha allorm apresenta um grando da lionto, ondo nós occupamos à parto principal do to do Thiopval, € 
(dominamos n'uma extensão do algu. mas milhas no sul à linha do divisão ias aguas 
O inimigo combatou oncarniçada. 

mento, como ora natural, para auston: 
tar estes pontos vitaes, mas 
monto, 

Va, opitodio pitiorceso fui.o. que 
succedou om uim logar onde os alio- 
[mães estavam rotirando: corekmos ca- (da vez mais o nosso fogo do enfiada o fomos pouco a pouco lovando o inirai-| 
go a recuar até cahir em nossas méos, 

NO EGYPTO 
Pola moia noite do 8 do corronto car- 

en do 14.00) homens do tropas turcas 
ão exorsito da Sri deram um ataque posição ingloza mani, ao norto| 
da Katia, 28 milhas a Josto do onúnl do 
[Suoz, atacando og nossos ontrinohoira-| 
montos do frento o tentando tambom torncar o nosso flanco sul, À força bri. 
finníoa, composta copocialmento do) 
iarritonos inglezss o do tropas aus. 

fan montadas, 
facitidado o inimigo, 
No sul as nossas tropas rotiraram 

lontamento omquanto o inimigo esta ve 
dosos) nas do] 
nas do areia; contra-ntacamos então o| 
dostrogamos por completo o inimigo, rooguição. que. cômoçon as nasa- 
nhocer “do dia“ continta aludo, Fo. 
[tam já feitos mais 8000 prislonoiros 
(tomadas grandes quantidades do na 
torial. Os monitores britannicos fazon-| 
[do fogo do mar appoiaram us nossas uranto o sesatro, 

co que o comando fareo asp Fava operar por enrpreza dopois do 
corrido o mes. do agosto, quando lho íveno facil atravossar 0 desorto, mas à 
prestoza dos fez-lho redundar| À empresa em fasco. 
Na Altioa Oriental 0, 

[ta depois de tar ocou) 
[do forro central em itos répel-| 
in doranto à. semana ao forças intmi. 

ns, Que. parecom agora ralo comean- 
Eradas, pira cs lado da costa O go. 
noral Northey . que opera ao sal está- 
o tambem ápproximando da linha for- 
[rea central, 40 mosmo tempo quo os 
belgas a oesto tomavam Ujijá, porto do] 
[Tanganika, que 60 terminus da linha! 
forroa central no referido lago, 

Os. destacamentos novos tomaram o 
porto, do Sadant no Oceano Indico, Os 
lei est assim carcados| Baco) 
mes estão sendo 
sul da linha ferros; 

Não param os exitos 
russos 

PETROGRADO, 14. — No curso 
[superior do Serelh desalojámos à] 
adversário de uma sente de posições 
[Ei ee) pao aê [chegámos no Sirypa superior desde 
Piasoutohavielka” Patê Plotytechir, 

Fopied emênios mpaania prs Fropiec. tomúmos im) s poi. 
ções o chegámos ao Dniester, 'pro-| 
ximo de Rana 
PETROGRADO, 14 — Continuá- 

mos a passar 0 Steypa, Koropietz, 
Ziota e Lipa o occupámos Padgeitzy 
é Marignpol;. repellimos o inimigo 
ara q margem pardo do Bys-| tza Sololvinska e fizemos mil pri-| 

sioneiros.—(Havas). 

Os hungaros e Os seus 
generaes 

PARIS, 1-—Os hy lan a 
sesponsabilidado da. derrota sobre” og [goneraes Planzor, Balin o Hootzendorf, 
[acensando-os da iniciativa da cempa 

6 general Eiadonbotrg ne) der inspira-lhes| Juma tonfiança modiocre = (Anerians) 
Os allemães pensando 

no futuro 
PARIS, 14.—A Allemanhaa a Aus-| 

neral Smo-] 
o caminho] 

a) 
ao nd 

iria negociam a compra n9 Ameri ão 425 a. 250 múlbões de Xiii, sopro sentando a totaidado do cobre dio nivel par exportação do 1016 
| gorá entreguo apoz a guor-| 

Navios gregos torpe- 
deados 

ATHENAS, 14 —Annunciaise ter 

loporações militares britanhicas do-|,, 

No sabbado 5 do agosto do manhã] Pelas Y horas do hojo, o sr. Lootto do oção os anetralianos é cominandante de” divisão. navai,| praça pi 

9-Ino «Ponta Delgada» e no «Figueira» 

uVassilios», ignorando-se a 
Sório do navio. 
Confirmase o torpodeamento no 

Meditorraneo do paqueto grego 
Achillêsm u » tendo sido salva a tripu.| 
a favas), ção. — (A 

Ill 6 Pita 
À sabida dos oruzadores inglezes 

(O almirante Yelverton a bordo| 
do «Vasco da Gama» 

Darante toda a noite passada, até às 4 Os vapores do Arsenal andarem iransportando para bordo dos ccazadoras 
inglezes as praças quo tinham vindo a sogra coin loan 

» tononto ar. Fradig! rão do navio] jalmitanto aprosentar-lho os asus votos do oo lago, o onmasioar que om tor 
(roer a uma patrulha de caça-ininas taciara os navios até o largo, Pouco depois dirigia-so é bardo do Vas-| co da Gama o almirante inglez Yolverton, (quo agradecea todas as amabilitades de [se cio e ox asus. homes tinham sido objecto, jo ao comandante Leotto do Rego que so fizesse interprete junto dos srs. presidento do govornô e iminis- itós dos “estrangeiros 6 da marinha do] [soh grando rudonhecimonto »e do fafinito xor que teve em visitar de novo a ca- 
pitaldo Portugal. Aos cfliciass é mari. 
nholros portogaeze» ficaram imos| 
pela franoa e bondosa camaradagem com que os acolhera: 
À sua sabida do bordo o Vasco da Ga- a salvou com 19 Uros, quo foram agrá sd pela Sat doado ca Sea nto a bue do (oro 6 Ryssso Jogos 
Quando os Dé so oncontravam já no mar o cominandanto da vino a a 0 soguista radiogramena: CH, Si 8 Buffet Coniraaimisante Ben 

tinck Yelcerton—Peço licença para lho) spresontar sim cotto aos sous? cliciaos 
[6 marinheiros, as imibbas. despedidas ao go vetos da cida re, operando corta emtada no Tejo ato no constatar q3 io 8 vo riabiros falha aceda era, mas toda a popalação da ci. dido fazem votos pela ristcia dual sou o iaiigo comenta Comandante 
No governo civil estiveram varios of: 

ciaes & praças dos navios Inglozos a apro- 
ao cheio do| jgntar o dass dopodidas 

districto, a 

ds perdas do excerto 
alemão 

O estado maior allomão publicou, 
até 1 do agosto do 1916, 1.074 listas do| 
das do exoraito o da marinha, Etsag 

stas - a) dão o total das pordas 
[nt$4 do julho, o maximo, sondo as go-| 
Iguintos: 

Os maio alemães 

Foi publicado, do fato, hoje, nal 
folha oificial, o decreto rogolando as| 
atiribuições do Tribunal do Prosas, 
no qual devem sor sobmetsidas as 
[cargas dos navios allomãos, que, eu-| 
(contrando-so de rodo portaguezos,| 
foram approhendidos é ordem do go- 
|vorno. Esso tribunal dove ficar con-| 

ituido com a maior brevidade e 
'ollo devom fazor parte, ao que cong- 

ta, cinco officiaes do marioha mor 
cante, como peritos. Os processos re- 
ativos aos navios o cargas serão ins- 
(taurados e resolvidos com toda a ur-| 
[goncia, havendo o 2roposito, ao que| 
paroco, do fazor publicar as respooti- 
is sentenças, quíneo dias depois da 
constituição do Tribunal, 

Os mesmos navios 6 cargas deixam. 
lámanhã a eitoação do requisitados. 
[Um oficial de marinha, o gr. Camara 
Leme, om Lisboa dirigie-se-hs, polas| 
12-horas a bordo-dos navios, em no- 
imo, do governo, afim do procedor ao| 
jacto do approhensão, do que fará o] 
[competonto auto, por ella assignado e| 
pelos actuaos commandantes dos na 
rios. 

Submettidos, depois, ao Tribunal 
'do “presas, os navios passam é legiti- 
ma proprisdade do Estado portugaez, 
legalisando-se d'essa forma a situa! 
(ção d'elles em relação aos paizos nou-| 
raos, Nossa conformidade, ponsa-se, 
jao que dizem, nas altas esphoras, om | 
lorganisar es carreiras para o Brasil 
[com os proprios navios allemães,pos- 
to que, o serviço fique incumbido, como primitivamente se projectára, 4, Empreca Nacional de Navegação, 
O aoto da approhensão effoctasr-se- 

ha ámanhã om Lisboa sendo dos se-| 
guintos navios allemães que se cn-| 
[contram am reparação: <Aveiros,| 
«Barreiro,» «Desortas,» «Penicho,s. 
«Lagos, «Flores, «Mira,» «Belom,a| 
«Porto,» «Traz-0s-Montes,»  «Trafa-| 
ria,» «Sacavem,» «Ovar,» «Faro «Espinho, «Berlengas,» «Granja e, 
cLeixõer» o eLoçar 

governo expediu tolegramma aos| 
governadores das colonias e provin- 

Fio Ser apresados é: 

ULTIMAS NOTICIAS 
À grande guerra Contrabando do guerra 

à mercadorias assim consideradas 

O «Diario do Governo» publicou ho.| 
je o decreto pelê qual são considerados 
Contrabando do[gucrra as seguintes 
[mercadorias £ 

Acetonas e substancias em bruto ou 
preparados, empregadas na sua fobri- 
cação; 

(e acelatos; acido clo- 
Aeroplanos, dllivei, Dalos, aero 

talos de loda' a Especie, suas se 
paradas e perlehoos e todos os artigos Para Serviço de| navegação nerea e da aviação; Alcalis|causticos; Alças e par. 
tes Separndas caracteristicas; Alcalrão) 
de madeira. e oléo de alcatrão ; Alcoo8s| etúico e melilico; 
Algodão em brúo ou em rama e ou. 

tras fibras Vegelaes e Tegpectvos, fios 
ou despendícios: Alumínios amina e sais de aluminio; Amianlo; Amido; “AmOntaoo é seus sis; urea;, anhina à) 
seus los qu derivados: Animaes de sela, de tiro à do carga: Aniimonio; sulfureios e oxidos de antimonio; Art” me e fio de ferro farpado € instrumen. tos para O coligcar ou cortar: Armas| 
de toda a especie, compreendendo as armas para: os tisôs desporuvos, o guas peças separnas| caracierislicas; miate- 
Fial de artilharih, incluindo" poças se-| paradas & pertencis; Arreios é selas de toda a espécie; Arsénio € seus compos- 
tos; boro e seus compostos; bromo: cloro; clorelos e clorato de sódio; Jodô| 2 seus composibs; enxofre; anidrido| mulfuroso; fosforo. e Seus ConKposios; Arligos de vestgario e de equipamen- os militares; Bexigas, tripas o peles, 

1455-1916 * veta * 

CALDAS DA FELGUSIRA (Canmas- 
Beira Alta) a mais pitoresca e admiravel estação de cupa er 
Portugal Instaliações complotas do tratamento Hotel confortavel, As thermas da Felgueira eram as recommendadas pelo sando so professor MANUEL BENTO DE SOUSA pira ao eat 

rosa clinica Indicações: No rhoumatismo, nas affcoções de polle, artritismo, nas doen- 
do iatostino, bronchitos, 1 dos paízos quentes, do figado, do estomago, com r do tratamento mercuri 

O commercio 
ricg'andense 

PORTO ALEGRE (ESTADO IX 
RIO GRANE DO SUL), 14. 
commercio da cidade de Passo Fun» 
do Peclap da governo estadoal & remessa de ivagona para Iranaporta de mercadorias. O governo. cRviou 

Wagons que serão utilisados po 

equiparados, dem ser aprchendidas a bordo de nai [neutros com qualquer destino, Lara terem suleitas à devosito o administração, 

leilão dos bens alemães 
O-conselho do ministros resolveu, de] harmonia com ema das resoluções 19. modas na conferencia. economica de! Paris, mandar proreler novanento ao teilho“dos bens dos allemães. A Inten-| transporte de cereses para 08 est Tencia dos bens inimigas [á tomou pro-[dos —( Americana), idencias para que casa deliberação se mm "lectivo num curto praso. esse nssumplo já exprim a nossa opinião. Enlendémos que só se “levem Inloar os bens susceptíveis de deterioração e aqueles que os seus pro- 

prietarias desejem ver nrremalados, uanto aos outros, não nes parece que! ortugal deva croar legislação sobre à, materia, sendo preferivel. qua nos uni. 

cel O armalista Aleidos May 
PORTO ALEGRE (ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL), 14 —4 escriptor e academico Alddos Me está definitivamente fazendo 
a redacção do dormi mA Federá 

temos à seguir 0 exem) demais] Sjom, encarregado da secção polth pais alhos dos Sa (Americana), A ana, qu ui con, no eat, ques ont, 
aaa GO og pa À divida portugueza 

Fara salsicinria;| Binoculos, telescópios, telemetros. chrobemros o“ instrumen. tos nauticos diversos; Bissuifurelo à 
carbonio;. Borracha, gutapercha é simi- lares, incinindo estes artigos em bruto, Tegencrados. em, os, às solu. 
gões, “as gelcias, e os Objectos inteira 
om parcinimente feitos com elles, Crbometo do calcio; cartas e planos de! jualquer região comprenendiaa no territo-| de um dos beligerantes Gu na zona das oporações militares, na escala do 1 
para 250060 ou em escúla superior, bem 
[como a reprodueção em qualquer escala, 

us, cartas ou planos, obtida por ieio 
DOF. qualquer outro processo; caseina jratina: chapas (para couraça. (blinda gens); clorato' é. perelorato do bario: (chumbo, cobalto, (ferro, manganésio, mo. libaenio, mickel, delénio, tungstêni 4 Cobre er Bruto Gu trabalhado, fjos £o cobre, ligas b compostos do cobre; combustíveis compostos. halogêneos de! [carbono corindon natural ou artificial de” ualaver especie Incluindo o esmeril e similares, 

Cortiça” o serradura de cortiça; erina, animal de toda a especie; pontas, residuos. o desperdicios: docas do toda à especie, pertences e parjes separadas; estanho, cloreto de estanho; étares acético, sulphy rico e fórmico: lfonol, suas misturas e ferraduras "o instrumentos de| : orjas de campanha e seus per.| tcnoes ou peças Separadas; ferragens e materias proprias pau alimentação. de Mortos, «+. 798882 |arimaes; Juncos. Foridos. . . 111, 1970745 Holoiotes pertences; Instry- Desápparócidos 1. 880004 | mentos e aparelho de iguçes sur 
| Perdas totges”, .. GIBRSSA | Quid iibras davi JA Penteado ou cu a e ' da, d Esses totacs a partir da lista n.º 86, | om" aço “compretiasdando = ES io, TO decompõom-so assim: aços especiada com ngstonio, molde É  mAngangalo, vo . “Mortos Foridos Desp "irritam efa du cromo. | rsaniano . 621.608 1598, 100 206160 monto e aus páris separadas; Nite [Bayaros. .. 70487 198578 27187 |f xo à circulante. matorinl [Saxões. ... 48801 195912 2459 sie ico tele. Wartombér. mhonico:, Nalerids lanants;. Míneras góoros, + 80307 70979 8445 de arsenio, cromio, chumbo, cobre, es 

Maplnha, +. POB ILMA 17134] a170 for Daaneção Dúqual, alum 
As pordas do officinos, publicadas | lite é volframite; Naftalina, suas antera” jató 1 do elovam-so a 78821,) ras & derivados;| Navios é embarcações 

jsondo 24/12) mortos, 47.600 foridos, dertoda à especig e suas pares compo. 
E exesruntsoldos! s AMA pela OD À eeidas fios nuno raes em bruto, | destilados, potroleos,| benzina, nelfta e! suas misturas o derl: vados e essencias em geral utilizaveis| para motores; Ossos em qualquer es- tado, inteiros ou partidos e cinza de 0550; Ouro e-prata em barra ou em la. papel titulos «do divi da, publica e ontios papeis negociaveis; Peles”e colras de toda a especie, em bruto ou cortidos; peles preparadas pe. EA selria, para” calçado” ou vestuaHo militar; empanques: valvulas o cor. reias de transmissão: Polvoras “e ex. plosivos de toda! a especie e materias] primas para a fabricação d'esies, toe oo içdcido, nico o múlaios, "cido Sul ierinia, prodocios dx dest lação frsecionada “de alcatrão mineral entre benzol e o] crezol inclusive, suas misturas e derivados,  perclorato . de] tmonio, percloralo da' sobio, nitrato, Je dmonio. cianamia e mercurio; s, Pro. ductos “resinosos, cantora e terebenti ma (oleo e essencihe); Projeciis, cargas. cartuchos de toda a especie les separadas  chrateristicas; Salão; Sais de potossio; Sementes oleaginosas, mozes o amendoss e olcos e gorduras de origem animal ou vegetal; Sodio; prussiaio e cianoto de sodio; Substan| cias alimentícias; Tecidos proprios pa Ta vestuario ou beos militares; Tolnol é suas misturas é derivados; Ulensílios instrumento: nas epparehos que possam Ara q de Gxpisivo é munido guerra ap para fabricação e roparação de armas o] [materisl de guerra terçestre ou naval” Vehiculos da toda a estecie, utilizaveis na guerra, é seus pertences, incluindo! automoveis & melo.corros de toda a "68 Pee, suas partes componentes  Boce. Sorios e artigos para fabricação ou re. paração; xiii, sjas misturas e deriva: os. | Estas mercadorias são consideradas con. trabando do guerra quando destinadas di. 

mercadorias transpor. tadas em navio que so dirija ou faça” es. cala por portos inimigos ou attiados ares. 
As mercadorias destinadas a portos neu tros, mas consignadas ao inimigo ou equi parados, a agentes ou Intermediarios re. [conhecidos d'eites, ou a entidades que pro. [cedam por sua Grdem ou commissão” ou| [sob a sua infivéocia é as mercadorias| [com egual destino, mas cujo destino final pera ferrtario ininigo possa inferir de desvio manitecio derrota normal do na: vio. transportador, cu s6 demonstre” por aualquer meio de prova são consideradas contrabando de gubrra. Presume-se contrabando o transporte 'essas mercadorias para paiz visinho do territorio inimigo, ou do qua este notoria- mento se abasteça, quando o patz destina. ario tenha já importado em quantidades superiores á matar das importações dos ui. timos tres annos. Serão sempre boa presa o navio transpor. tador de contrabaúdo de guerra cujo va. lor, peso. volume bu frete constitua. mais de metade do valor, peso, volume ou frete| do sea camegamenko: o navio em viagem do retorno depois do transporte de contra: bando: o navio que «e empregue habitual: mente” no. transpo! 

cias ultramerinas dando ordem para, 

que se encontram sido torpedêado o grande veleiro! portos, navio de guerra. 
4s mercadorias não consideradas contra- 

| celulotds; cora do pa- [h 

A “on, do qui 
Homenagem (o exereil 

realisou-se 
amutindes 

[TAS hora marcada o thontro encho ao oficias o Todos 0 corpo 

porAnselmo de Andrade 

O er, minislo da instrucção recebeu 

A doado vs au “ 

modifique a situação, verdadeiras Fed 

O sr. ministro da inslrucção ouviu 

isbeio Janado |TeS, Poconheceu a jublioa quo a csled 

mátiantida 

Professores das Escolas Moveis 
hoje uma comissão delegada dos prd- 
essores dos Escolas Moveis Officineg, 

dr. Pedro Martins os seus desejos, 
por varias vezes expressos, de que 

lamentavel, que lhe foi creada no talo Ei 
o da an fat 
exposição que lhe fizeram os professo. 

Poema a asia. qua à tt 
Torços no sentido de lhes ser leila. renan malante asticato dos” izternado do 1 Popilos 68] À commissão  sohiu” profumamento o e font sia esperançada do que 6 sr, dr Pedro 
Martins sulisfará o mais Ivel suas Toclamações, entre ds qua avi la a do subido do ferias alada uiparação do. veneimentos dos ros 
tessoros das escolas femininas aos dás estolas míxas 

Marinha franceza 
O commandante e officiaes do *Belatriz» cumprimentam ami 

“da iopublis, q ds Bog a da JeRgo se vos secratarios, a 

pela assistencia, oguidamente, 08 «flmãs começam a do publico, vit dosenrolar-ão o“ vis 
volmonto cheio do 
primolramonte episodios veridicos nas, romanti 

das é ho 
lo 

iotica do soldado] 
nhá o chefe do Estado 

Contorme noliciamos deu entrada no” Teboerundo ido ele as go do Tanco| regado na exploração costeira é eruE; é já hoj asa entgniastos omidado, [jo de cuça-minas, que Sem à Portugal nda à sousão a banda rogiantal que |fazor enficga de” algum matar tocara varias. poças ovcolhídas, faz vibrar | fôra rojuistndo à França. Og a, o, 0a atoscds a aBeiagones ol ari 2 Raio cet a, div, nã vivos. * paliaao, restam pela Sula. Danda, na ocasião da V a gua do Polytboama. co PA VM o areeraso O e, previdonta da Hepublica ado pelos dois raiafatros ode a aecisconoh & raia horas 

Conferencia na faculdade 
de medicina 

no bojo polas 34 b 

O commandante o olticiacs do «Be. atriz» vio amanha apresentar 08 seus cumprimentos no ar. Presídento da Rê Pública. O navio relira do nosso porta no dia seguínie, 

Exames Iyceaes 

pião et pode asi não 6 o magico, 
ainda os modicos votorinapios, 

NOTAS DIVERSA 

amo por 

—A camara municipal de Sotubal sol pda e E o a mid onto arena caldo doa ax uetaored mao tic la pot o ac 
O sr, Honriquo Tavel Em viagem aiii: anáo ingere gio do protesto contra tal decreto, Rosol: vetse quo assa moção soja Amanhá ou. reg ntonio José do Almelda 1 demais mombros do goverao, 

Radiogramma de bordo do paquete -Mo- 
[cambiques —0s  cegututes pamtageiros do Daquele -Mocambiques estão. todos bons é [Snviam, saudações a uns fnmluas :. Silva Lopes, mantiques. Almeida, Carios Agular, Fernandes Costa, Enfante Neuton, Stockier fed 
Retido, Exita, PihobBs:] Situação aa praça entres derea Mute Joaquim eta, Aa pi du una denqio Dii AE] QAMBIOS. O mermdo fvchos à asno Bê Meio Uno) GAMnioa. E o, e, mi 
pita, Jor dei, jo Ca e enrinos los, úio Atguso, inato Londres choque. + + 85), STA 
Serra, Mario, sá e ánganto, me Err . EE EA 

E PEA E Hs, pie oa ! 
À arte deroubar |jerse 1 E — Libras OTTO 28000 q6M Para jo fot UNiaãa Manuel Peri [SBC mio: 22 O GR q 
ra, morador m rua do Sooeurro, 15. 

apcusado de furar uma carloira, É BOLSA As nsoripções ofloctnaram- medalha e corrento de ouro bolsa de| e: 
prata, tudo no valor de 60 escudos, n| Avant, Coupe TE, vd go da es O aca; 
o hoj 4 pato, An] O ARE SCE A 
Marques, com alfayateria na rua de S) ” * 1008 +. 80 Ei Sehastido da Pedreira, 158, de que 08 
godnnos. entraram No se eslabeleci. 
mento e fusaram 12 cortes de fazen. 
da no valor de 150 escudos, ignorando rem fosse o galuno. À policia ren. dera a honteni. como avclores do Tou. 
bo, Fernando Páves, 0 «Pé de Chumbo 
marador na travessa de Sanin Quiteria 
32 loja, e Jost Fideles. 0 «Pê de Gardel» residente na rus de Santo Estevão, 16 que eram os portadores dos 18 cortes, 
nterrogados, confessaram O crime. —Em poder dn polícia estão Pedro, dv 
Carvalho. o Rai dos Abcessoss, Ânto- 
nio de Figueiredo, o «Rola da Poi 
va. Antonio dos Santos, o «Russos. € 
Narciso “Ferreira, «Narciso. Esfolam 
chefe da quadrilia. São acusados de 
varios furlos com, escalonamento e ar. 
rombaniento, sendo, os, ultimas. roubos 
feitos cm ousa de Maria, José Moreno, 
meratura ta travessa de $. Placido, 
46, loja e Carloia da Conceição Azeve: 

Obrigações ABatado: 8 00, 190, Ls PR DR xterne rio, TBSIO o 84 TO86O, ões: Baco do porta megiano, conpon, 16086) Moagem 53820, Phospi 
UM ova oephoros, coupon, DIB, RI (6; Aranor Orton 

HAB0O, Cora Pagu tão do Foba 
DES o porta TSE; Me 

BOLSA Di LAGOA 
À. da Costa Ivo do, lt da Pligpes à Cassal tos. Corcedor aliicit espe ão Cu ea 

pe enc o porão mal) Names ui at Os detáros eltetram Por mes de dilhetãs do Ehosouro, ota, E a maia doe plista Antunes na sua jose Facto, JR Rua Augusta, 24- das, 1. 6. 8 de e luriaram objocios HA rejoph, G3-—Bad. tel. Corretarivo práta, JIMDeITO O TONDOS, 1 valer de 185580, K 
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MEDALHA DE HONEA 

Exposição Panamd-Pacifico 
A mais importante fabri 

CHOCOLATE, CACAUS, BOMBONS, DROPS, AMERDOAS E CAFES 

UNIÃO. 
Prefiram esta marca q 

ca do genero em Portugal 

MEDALHA DE OURO Ê 

Sociedade de Geographia de Lisboa 

temem 

SPORT & EDUCAÇÃO PRYSICA 
0 prolessorado de eymastca ita 

adoptou um methodo que mal conhece e não 
o adaptou porque ainda o não soube fazer 

Nos ultimos lempos, em volta d'um 
Incidente que collocou 'em foco um ho- 
meiu à quem o «sport nacional muito 
deve e que, intranstgentemente, escal- 
pelisa aqueles quo ncusa de transigen- 
los em assumplos de amor patrio term 
se discutido a gymmaslica sueoa, o d'es- 
sa gymnastica apparoceram professores 
on abonando competencia ou desmere- 
conto do merilo de outros. 

Ora sobre este asumpto permiltimo-| 
Tiver umas lie ras considerações 

Ào fnzelos... 
Excluimos da nossa crítica aqueles 

que teom asludndo os syslomas gymnas- 
ticos nas suns Dases eoientíficas e aquel. 
eo que sabpndo-se excollcntes instructo- 
res, modesta mas justamente, se. agar. 
mam 4s suas proporções de Lechnicos é 
norteiam sempre os seus trabalhos e Ja- 
hor profisisonal pelos  esclarooimentos| 
dos yglenistas e dos, physiolerapeu- 
as, 

Mas... essas (ão lão poucos, que as 
nossas palavras teem O valor de englo- 
dar à enorme imaloria, 
Vejamos, pois 
Adoplada cond «modas», mas não 

aduplada com previo estudo analytico 
para à esvança 6 homem portuguer, 
uparecau ha poucos annos à gymnastiou 
Sueca com um campo ferlil para garan. 
ur a vida de muit gente. 
A propaganda da nesessidade da gym- 

mastior era inlensa, O governo decrota- 
va O seu ensino nquasi obrigatorio. De 
ahi o deslumbramento A'uma. profissão 
rendosa. E lão rendosa, que- alguns 
emestros», abusando d'um charlatanis. 
mo exngomado « de auto-rechmo che- 
garam a podir por uma lição mais di. 
nheiro quo um cirurgião por um traba. 
lho do cirurgiat 

E, apezar da Suocin indicar que para. 
ser professor erum. pelo menos, preci. 
tos muilos conhecimentos e oito annos 
de estudo, dos quaes tres num Instt- 
túto de especialização, surgiram profes- 
BOres como cogumelos e nulos deles, 
segundo uffinmaçõso trazidas jultimaen- 
to á imprensa, sem o exame de instruc. 
são primaria! | 

Mas ha mais, afesta comprovação! 
que Irmos fazendo de que os portugue- 
ves são mais papístas de que o papa, [tas. du mais suecos do; que 08 proprios sue: cost 
Quando a Suecia passa o seb dipioma 

do aniestgen ou do «director de gym- 
«Sogtioa» a tum alumno do sej Insite » Ampôe.ihe como obrigação 00 exer-| 
mer Iralamentos de gymnasliva medica 
ou do magagem, a fiscalização d'esses 
trabalhos por um medico. 

Pois, em Portugal, ha quem antepo- 
atin é competência de quartaniotas de. 
madicina, a competenci do qualquer 
sugeito vindo do estrangelro. Evidante-| 
mênte, que sendo os cursos portuguezes, 
e medicina, exigentissimos — especial 
mente nas Sekencios que ce prendem 
oem a gyamastica, analomias, fislolo. 
Elas, elo, 08 alúmnos dos cursos 
&ão mais competentes que todo aquello 
que d'essas selenicas apanhou ng noções 
indispensaveis para compreender à me- 
ohanics dos movimentos.  mórmento, 
quando esses alumnos tenham preferen- 
ein por ídenticos estudos. 

Por cá é que se não tensa assim! E 
certamente que a maulona tratará os 
suecos do estupidos ao fazerem taes 
exigencios! 

Ha, portanto, na maioria da nosso 
footessorado quando se, permite & cr 

da compolcucia de uns é outros, 
tim atrevimento identico áqueite que lem 
um leigo discutindo astronomia 

Se so limilassem a exercer com maior ou menor honestidade a sua prolissão ; do trabalhasom para melhorar a prati ca, dessa profissão sogundo os avan- 
998 progressivos da sslencia, nuelhor fa- 
riam. Sejum obreiros o não mentores, Trabalhei, não critiquem. Não avaliem a-sun competencia por una embriaguez, “do uto-sugesto, 

jam 'o que.se êxige, no estrangeiro, ntaqueltos países quo tanto. procuram 
Para modelo, no professor'do gymnasti. 3a. Digam-nos depois de um exame 
sonsolencioso so podem aquilatar-se co- 
mo «mestres» o se &e julgam com aucto Fídade para diseulir estes assumplos ou para avaliar a competencia. de estra- nhos, 
Sabemos que alguns dos nossos pro- fessores lravaram conhecimento com a gymnaslica de Ling, na propria Sue. cin, Mas à esses lambem nos havemos de referir nestes artigos que apriâmos em volta da crilica 4 «Gymnaslica Suo.| ca em Portugaln, 
E estes artigos... 
Hao-de trazer À publicidade à opinião de medicos portulguezes que absobutr mente exiranhos, á evolução do nosso «sports, um dia invesligaram do valor actual do ensino gymnastico, Jião-lo demonstrar que.a gymnastica ta dé Busca tal como ella é na Suecia não| 

correspondo 4 gyimnastica que é macio-| malisula. para. portuguezes, isto é una 
[avumnastica «naciondlizada» dapols de] 
cuidadoso estuda techhico. hão-de apontar às ersiratações» dos 
npaixonados de. Ling. 
Hão.la allrmár que os proprios sue- cos, mais. coherentes. com a ideia al 

truísta que presdiu à organisação do) 
seu systema “educativo, procuram, dio 
ja dia, aperfeiçoar a sua gymnastica c| não lhos repugna aproveitar o que de om viram “nos " methodos de. outros| 
|paizes. O major Sellers, os diredores 
Balek e “Thorngretn, nunca, foram tão 
fncciosos como. são 'os sous admirado res d'oste cantinho. do oceidente euro. 
peu. ajoeihados perante a. «invulnera- 
Bilidado» dum ménial com pouco. ex- 
plicação sotentifica mas com muita, 
rar 

sp. 

LER AMANHÃ NA “CAPITAL, 
moi 
gymnasticg em» que se dirá: que 

os profana... pais 
profesgores 

e uma noticia sensacional, 4 
roda do palpilanto  assumpto| 
da formação de nucleos do 
instrueção inilitar e do tão de- 
batido projecto francez Cheron-| at 
Beranger, 

Notas do dia 
Festas de «sports» athleticos 
Os nossos sportsmens de clubs gas- 

tam muita altenção no jogo de «fool- 
ball», tanta que não lhos. consente à| 
altenção que lhes devia merecer a pra- 
tica de sports álhtaticos. 
Dizomos sto porquo já ves adeantada 

a cpgea, de verão é fá os desenham os 
propáralivos para a opoca do afóot- 
dali» de 1910-1917 o ainda se não cifo-| 
clivou um torneio nacional, demonstra. 
livo dos progrossos dos nossos ulhie 
Conhecemos tentativas Iouvaveis do 

Sport Lisboa e Bemtlca, do Club: Inter- 
nacionat de Foot-Ball, Os «gymkhanos» 
da Amadora e os annunciados para a 
Praia das Maçãs é Almoçagemo. Mas [at 
tudo Isso é pouco, Muito pouco, 
Porque | será este abandono . pelos| 

«spors» ao ar livre? 
Dizem.nos o lalvez com nazão, que os, 

nossos amadores não concorrem por- 
que sabem que vão perder dante do um 
ou dois «especialisados». Mas, so as 
st é, não leem espírito sportivo, O 
sspori» não é apenas ganhar, é lam- 
bem saber perder 

Nlgumas anecdotas 
Uma recommendação curios; 
As cosas hancorias estão como se| sabe cheias de rapazes do «sports 
Um deles esgrimista do nome, en-| 

controu ha dias um nosso collego del 
redacção e disse-lhe: 

lhe 14, diga ao P... que tratando ae gymnasiica nunca mais inato da Suecia. 
Ora. essa! Porque? 
—Podem julgar que por sermos bel 

npeaitds queremos quebrar a neutra] 
lidado do quem está tão longe 6 não! so motta, comnosoo... 
—Mas ha por cá quem venha de lá Jembrar. 06 assumplos 
E! polos de parte como perigosos| aglladoros. 

Os grandes records 
Donaldsoe bate Applegarth 

RA cad correio traz esta grande no-| la 
Na pista de Stamford Bridge, perto] de Londres, realiscu-so um desalio en- 

tre os dois melhores corredores pedes-| tres que so conhecem em todo o mun 
do, na categoria de profissionees :—-Prl.. 
valo Applegarth e Jack Donalpson. 
Foi o australiano que venceu Apple- 

Marth nas duas corridas do desafio, As 10 jardas forom ganhas por 30] 
centimetros no tempo de 9 segundos e! 5º quintos, 
As 220 jardas (201 metros) foram ga-| 

nhas por 1 meiro no tempo de 21 se-| 
gundos e 4 quintos, Donaldson tem agora 24 annos, 

Noticias 
[( Oonmunicados e informações) 

Luta no Atheneu | a 
Em virtado do tersião adiado a dispu- taça «Antonio Pereira», as provas] que o Atheneu Commercial do Lisboa, 

COMO SE DOMINA A MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEM 

Por Octave Fardel : 
Procossos oguros para: Tnspirar amor pessoa amada, mantor 9-consoryar o amor d'sssa destorrar do coração o do espirito o armor qua nos tenha inspirado alguem * Sujas relações, por qualquer motivo, nos 

quo cesa 
m da nos caguiça em abol 

alguem judiciass, Co: 
et onstme 

'm elegante volume 200 

Almanach Theatral para 1916 
4.º anno de publicação 

Tllustrado com os rotratos o bio, 
Mondonça do Carvalho o Carlota Sande, Contom a poça, 
as cançonetas: Alma descrente, Panaça, Multasarie!, Modas fe 

“605 monologos; As moniadeiras, Qua sim... que a run o Sonho do operario, anoclotas, charada, ato, Proços 12) réis, 
mar 
ar 
A'venda na 

hins dos artistas Ara Abe 
a asi Pole notios 
ninas, Ao mar... À O 

, Mascara, O tumia, O 

Livraria do João Carneiro & Gta, 
T, de 5.58; Domingos, 60—LISBOA 

um ártigo sobre o ensino 6 

vão Foliar esto auno, começar no. pro- coldados, seta magnifica companhia de gocicEl Secção financeira: Mercados no domingo, pelo cappeotato. indir |operacotnica e ppêcuia parti bojo de o cambioo “o do fundos; Cotuçõos das isa do Iootê do todas ds cxthegoris. [fariam dovondo faser a eua estrela nO OD [bolsas do” Botto, Lisboa, Londrco, Pa 
do Atanon “o apoetrate na prosima| O Coiruss tore, ontem duas grandos[i3, & Rio do Janpiro; Oopone, venci. 
sinta-eiro, devendo & pesagem Goscoo. pondera toda uotação yele- Secção adusqaira: Hendimonto 
[correntes affactuar-ço no. sorta-feira, presença do jary. 
Associação de Foot-ball de Lisboa 
(Commnnajcações oficias) — Não tenão| 

oral convocada para o dia b do corrente, 
foita nova convocação para o dia. 10] 

tambem do corrente, ás 21 boras, sendo 
a ordem da noito a cleição do dola fis 

do contas, 

R promoção dos alumnos 
! (6 medicina 
Sr. redacior—No sou estimado jornal de] ido corronto vinha, o protosio do ui 

medico contra o facto de não serem pro [movidos à aspirantes medicos os alautnos oa primeiros ansos de medicina 
Crela, ar. redactor, que tem toda a ra-) 

so do ra esso prof ) esnçado cota Promoção 
ão medicina, oi exato d 

Faculdado o só com a frequencia, das cadeiras dos tres primeiros annos, otros co alguns exanios feitos, não o” Veamceg na com 
Li tora Escola de ser), MEDICO ESPECIALISTA . os enfermo 
Pesci), teguanemramo [E Si Berlitz School 
Fe ambos aquele algunos ntes artíficiaes pes aa O de tes artii ampagne de Lamego |8 “Francez 
Pa notas dee Pac,  nocuo, 1 te-met: ata poi Ra EE 
oras vãs e minado do Un E (Reservas de finissimasqualidades ftgliano rea tod 0a pontor E ; pra ma = PUBLICAÇÕES RBGBBIDAS | < sent e fit e contr “Pradueção 

Peça am toda a parto as loç0s 
para cabelo 

Norbert's, Gita e Vilia 
Dopositarios: Toi tim 

Silvas & Gta 
Rus dos Corraoiros, 71, 2º—Lisbos 

Casino (e 6. José de Ribamar 
"Todas ag noites é em 

ola:a oate bollo Oasiuo, 
to jatíica plenamento, porq 
ne 
viço de bufeto é magnífico o 08 espeota- ; ida à volta em 24 class Sds rao)-— Movimento littorario, aclontifico a, o, dos o aterehentos o Io pr o cursar Mio (2803, O comboio devo pare 

Colyseu dos Recreios 

ste Gr ento o material da Companhia Carraciolo-Soo 
EST esolvido todas de st! Dostação” do” Vinhos; Bitanpão doe 16: [ta ques dis cadida pila juta de persáfia 
Soro so tenhim rem nm Oeutiam o astucar; veados. 

O Senho rMinistro da Guerra fala sobre 
a Preparação Militar 

—— mm 

“4 

El eJoão 

ao uv deliciosa frosotra, o ser- 

"operações duranto o mez; Ephomeridos| 

VISTORIA DA GRANDD GuBnnA 

zo Aifandogas. 
am os exercicios da |Novimento do 

“as Montaivo, o unico [adubos, cimento, lcoiros, batatas, ete.; 
da) Exportação do rolhas, sol, olo —Produ- 

loção agricola —Sdeção  masitime; No 

"Sooção commorcial:| 
onsacional | muncos o à paras [rasdado Execaar “polo seit East) loan todas ds polia os sucoes- 

[sos ma n [reunido por falta do numoro a assembleia 08, 

COSTA SANTOS 
Medico especialista 

DOENÇAS DE OLHOS 

Consultas das 15 às 17 
R, Nova do Almada. 95, 1.º, Esquerdo 

PEQUENAS NOTICIAS 
Egas oe Ancona e um bico douiciá 

[8.º volumo, cors 

"Agro Ferreira. Como d 
sendo diversas consultas, 

Casino 9, José de Ribamar 
(ALGÉS) 

Todos os dias jantares-concortos 
Variedades fodas aa noites 

[cobon. onrativo no-posto da Cruz Vorme- 
ia, onde o onformeiro sr. Parreira 6 us, 
ovas ajadantos foram do uma captivante| 
eolicitade. 

a Jong! rado! 
[Campo do Santa Olara, 121, 3.º, foi hojo 

[Aços IL. Cofesitoneiro de camara m jpal er. 
de zoo de 'Parquo fol nggro uma facada, term motivo juoti cado, por um individuo conhecido pelo 

ntéiro», tendoique ir receber tra] 
tamento ao hospital do Rego 

Sacadura Falcão 

DEPOSITARIO EM LISBOA 
Arthur Benarús 

TELEPHONE N.º Ig 
Poço do Borratem. 4 

Relatorio do governador do districto de 
imane—Sabido do Imprensa Na- 

cional do Lourenço Marques, recobe- 
mos (esto relatorio profoientemento 
elaborado pelo governador osso di 

cito, ar E: Carvalho abrangendo o 
no civil do 1914-1915. Estudo comple 
das (condições comrorciaes e indus. 
trines Paquello districto, é um valioso 
auxiliar para os quo so dodicam ao ot 
|tudo das nossas colonias. 

O Commereio do Porto mensal— Sabia 
o numero 7, correspondente a jalho fine 
(do, cujo summmario 6 o sey 

do julho-— Artigos economi-| 
cos, políticos, financoiros, industrias, 
juridicos ete-—Rouniões comnerciaça) 
o industrises—A Moda (com gravo! 

aoliberou qua a foifa do 8. Bartholom que ostara para agr eita ro rocio do Sa 
to Ciara, so renlicando osto anDo ná à 

nifesto da Junta otica do Nor-| 
to; Providonci tivas, Improo 
isdos do uma visita a Tancos; Uma) 
introvista interossante. —A conf 
ção europeis: O «ultimatum da Állo-| 
[manha é Suisss; Mappas da guorra; As 

to do 
raça ato bispo ds, diocese, fazando a al 

pasoho da fogues 
do Frador. da guerra —— Commarcio do. vinhos 

ista vinioola; Vinhas o vinhos. Ex- jndanto clancho. 

ão algaus com: 

as; Importação de| 

raidosos, & é [vimento de entradas na barra do Dou 
[oro re Pc coa do Mode fundado o no porto. do [eixões-- Scoção no 
Lisbon. lorologica: Falecimentos em Portugal 

- e no ostrangoiro, 
Procural—Sahik o numero 41 do] 

spondante no mez 
[obrrento "do que 6 director o sr. M. 

1 costumes 
|vem com escolhida collaboração, tra- 

Abundancia de peixe 

ixo diverso, Lsssg0s| 
Sardiaba, 0104888) 

. |amadora. 

À provincia, n'A CAPITAL 
+ 

COIMBRA, 19. -7 À camara mouicipal 

horas, 6 MO rogregso,| 
to. 
io dos Olivees reall-| 

“comemunhão a por- 
do] 

ção 01 A massa prágom om. 
Nermão de promossa 9 abbado de 5, Paulo | Corõas 

“À% oroanças foi bervido mm mimogo o 

sbiaates esto artigo a 

Espectagulos 
tonta 

Cartaz de ámanhã 

REPUBLICA — At 2195 
Costelios no 
EDEN. 30-—Morá 

dorosas. 
APOLLO—A'a 20,80 02250- 

1016-(Fevisto), ANIMATOGRAPHOS, CON. 
CERTOS E VARIEDADES — 
Seigsem dos Recreios, Central 

Agenda da semana esta Coe dep o ei E REA Apoia asi qd e joia ave, imosto) QUINTA-FEIRA Apolo, oclta 
culo inteiro, Numeros novos, Versos do| 
Mario de Artção, 

T «A Capital 
Vende-so nos Recreios Desportivos da 

Rua do Alecrim, 20-A 

O methoda mais pratico eras 
pido 

TELE 
Nova tabella do preços para as classes Dentadaras compistas oparsgpada) da Dontaduras completas de garo dg el dei 
orergaçõos (hucavantas) dado orifiaçõe eba [Destes itifcincs Se placa digada do 

Todos os trabalhos e 01 

| 
| 

naes artista, 

“Medicina denfaria 
Rua do Quro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisbou & Açores) 

Extrocção do dentes o ralzàs SEJ DOJ (a 
os com anosthosia geral 

CONSULTA GRATIS 
rações sem dôr 

Especialidade em dentaduras sem chapa 

O Senhor Presidente da Republica fala 
sobre o Brazil á Aflaníida. 

Lêr ámanhão n.º 10 

Festas associativas: 
Academia Recreio Aritio= Oomanonap. dee no onto ota ara É eligrão darevdo da o votar oa 05 Sio Crgaincdas: por gta Conim Epa do e cm r. Pi Sen quit "da Banco E A orcs, dr Aval do Oliralto Jara 6 feudo Si à font do Umanhê contla do soseão solemro, às 21 0 mojo horas 6 

oração da bititgtheca, coguiade ge ba. 

teatro d'osto Club, roulisa-ao no mo domingo nema recita om bengfio roxo E 
“Investigações secreigs 
Vigilancia do possoas, «to Poti ur Aasncia Favntijaora sa Capo “Lisbon vi 

ret, 6, 

Ed, Pinaud do Paris. 
Agontos exclusivos Tel, 4102 

Silvas & Gta 
Ra dos Correiron 1, 4º 

Casino S. José 
de Ribamar 
Amanha, estreia de sensacio- 

Venda de terrenos; 
NA AMADORA “Bm boas condipgom and no buicro da Mine, dotado dá e uso evonidus o magaificas canal y oiro à ostação do, caminho day pa abandono e ia a jaforimuções o tratar, na ' [com “H. Lupos, om om Llabon, ras das. Panqueltos, 142, 

Antonio Bali. 
ago 

Cirurgião dos hospj- 
tags, 

CLINICA GERAL 
Doenças dou rina urinar 
Docuças das ae 

esartos 
Consultas das 16 

às IB horas 
Telephone; 2990, 

R.do Hundo,84,k; 

ASS 
Taberna 

PHONE N.º 2194 

s menos abastadas 

E 
1850] 

cos 
ras, 

cada kiio. Facilita-se o pagamento Taba nao cado aii ico naclos 
venda taiho Boto Bad et Uudaes | Modificação de antigos dentaduras cestrangeiros no ultimo mercado, que foi na sexta-fvira, prúsptas à mastigação apreço modico) Portugueza E ga ap sendo vendido a 180) CLINICA GERA L-aspecialídasle: doenças veneraas a da 99 | R. da Bon Iecordar erga medida do 18 tros. a) Ação: Oonsoltas à 055) das 2 às 4 da tarda, todos on dias | qão 43085 nm iamidado 

Lêr ámanhã o n.º 10 da jpors as cinsses pobres, quo estão já lu-| Esto consultorio abre das 9 da ninnaá ds 7 da tardo nos dias | Figuolrada For ! Ê ado com amena 1 a “tels o a04 douingos da 1 ds da tarda 
Aflantida [sumir teresa Rua do Ouro, n.º 87, 2.º providenciado | Em frente do Banco Lisboa & Açores 

VOL. xx, 

1913 e fora semi a 
Por o quartel general 
dos 
Sim como do exercito de 
tóco 
m Dublin. 
“Fundos nunca haviam 

jecida uma oficina sora. ahi estabelecido uma oftcam 
tura sedíciosa de quel typographica PRE O tera 

à paiz estava inundado. 
momento, a fim de excitar o poyo € 
tornar impossivel qualquer, recuo, 
da typographia de Liberty 

“documento inserindo uma 
Atiposta esrenlar em su ; ôrdens, para à immedial 

e 

a polícia, 
cional dos Sinn Fein, das 
Mo Executivo dos Volun 
landezes e dos do Conselhe 
Guelica, ao mesmo lempo 
riam oceupados pela força 
edifícios ondo Aunccionav 
cor es. É 
Ease “documento foi sem duvida| 

uma das órigens do levantamento, 
que se tornava inevitavel, como era 

ublicararm, | Li- 
iscurso proferi- 

jo. pelo valderma» Kelly na re- 
“união do senado municipal em 40 del 
abril, 4 qual já alindimos, e a sual 

intenção dos que o gava-oe isso oôm o 

vasta circulação era para 
mo creou, a idéa de que 
estava resolvido a derramar sangue 
a lodo o custo e sob qualquer pre. 
texto. 

Como materia de facto 
essa side de sangue, 0 governo es. 
tava “ainda hesifanto é irresoluto: 

farra, os politicos estavem, 
juello momento, violentamente 
jados por causa da questão do 

g serviço obrigatorio no exorcito e pa- 
recia estar immimente uma crise mi-| 

No ln da 
exci 

; nisterial. 
O secretario de Estado 

E 
cuidado, mês não 

o vice-pei 
Ema volta 

9-9 ainlrantado este 

balhadores  Irlandezes, (as. 

s desordens e das sedições 

prisão, pe-| 
num dado momento, 

todos os membros do Conselho Na- 

dá estava em Londres, disposto a 
abreditor que o eschema d'uma in-| O wAud fia 

uelle poiz meyecia es-|noruegueza e 
idas algas, go mesmo terhpo 

'e mandou de Queenstown um navib 
para patrulhar a costa do Kerry e 
aguardar a chegada do «And com 
O seu. carregamento de armas é o 
submarino allemão que trazia à bor- 
do sir Roger Casement. 

Não ha duvida: de que o almiran. 
tado tinha boas cazõés para proci 
der por si mesmo. O uAudp foi de 
ido pelo «Bluebelh, emquanto o 
[submarino poude, «o quê parece, 
chegar à costa, desembaríar Os seus 
passageiros c seguir o seu destino. 
Janio o «Audo como a sulnarino, 

ao suppõe, chegaram um o go qo pod, cheguem quis | 
mirantado; o dprharane devia ser 
no dia 21 e 0 levatamento um ou 
dois dias depois, 
Mas, na tarde de 20, um lavradon 

chamado Hussey, quimdo seguia 
r Bagna Strand, proximo de Tra- 

avistou uma luz vermelha no 
mar, aparentemente a uma meia 
milha da costa. Eró, sem duvida 

vel, o signal da chegada da 
arco e da sua carga, mas não ha- 

via ninguem para o receber € para 
correspônder a esso signel, porque | 
Hussey era um homem honrado & 
nado linha com conspirações e ins | 
[surreições, | 

So Casement tivesse podido dese 
lembarcar e tivesse sido recebido 
por um bando de voluntarios com 
automoyeis, como naturalmente se | 
combinhea,'as ermas e munições (ex | 
riam sido desembaicadus. no su 
doeste da Irlanda antos de âmanhes | 
ger e os, rigentes, do lavantamento 

jam feito à distribuição durante 
o seu percurso para Dublin. 
Mas tudo sahiu errado. O «Xuds; | 

dirigindo-se pare: a bahia de Fenit, 
lexactamente eo sul do Banna 
Strand, conservou-se ahi até de ma. 
nhã, sendo então abordado pel 
«Blepeit» é tendo de der tante da 
que, fera: o, submarino haviaso 
lesembaraçado dos seus pessageis 

ros e desapparecera. 
sob é Bepdeica 

u que 
Bergén para um do Tia: 

ilão db vBluebelio, a quem nad | as explicações dadas, 

re desde 
da. União) 
civig e 01 

faltado e| 

No ultimo| 

Hall sa-| 

se davam 
de E 

do Cons 
tarios Tr. 
o da Liga 

ue se. 
militar os] 
vam essas] 

Crenr, co. 
o governo 

e) 

quanto a| 

da Ilan] 

tomando de 
jo 

e Pano pi Gi 
visitante) towra perg 6) ayeriguações, 

you zm FUSTORIA DA di ANDI GUERRA, EO 

e mandado do Wilhelmshaven para 
Kerry, onde devia chegar 

» mesmo tempo que o submarino. 
armamento era destinado, 

ús mãos dos quaes 1ão 

rio como umuito seria e amem doran, ns 
Além de se armarom e exercil rem ds claras, u maior deslcaldi pralionda pelos 

propaganda con 
nn Fein ere q som, 

o alistame Voltemos, porém, a nurrar 0 quelA princípio, os reservistas irlan «o pstssou tia Irlanda, ando, pela at. 
titude do poder executivo que consi.|r 
derava como umais seguro e melhor] 
expediente não fazer cumprir a leis, 
se iam fazendo preparativos, com à 
auxilio dos allemães e dos irhinde-| 
4es-americanos, para o levantamen. 
to, por assim dizer ostensivamente, 
Cómo a commissão de inquerito 

apurou e todos sabiam na Irlanda, 
ezes on Sinn 

ein, O exercita 
arganisação denian 

envolvidos nes: 
js da is 

a Obra, 
commissão «é act 

são con! as auctoridades na Alien ia e durante muito tempo hav 
sido abastecidos de dinhoiro pel 
sociedades irlandezas-amenicanas.» 

Tsso fóra dio publicamente po 
John MacNcill a 8 de novembro, d 
1914. Desde a «ua separação dos Vo. 
luntarios Nacionaes, og Voluntarios 
Sinn Fein fizeram rapidos progres.. 
sos e um anno depois, em fins de, 
1ois, sir Mathew Natiian, o sub-se-| 
eretário: da Irlanda, podia dizer 
mr: Birrell que eram cm numero de 
19.500 e que ucada grupo d'elles era, 
um centro de propaganda revolncio 
maria 

as 

Acerescentava que fi 
espingardas e que tinham os olhos 
sobre os 10.000 nas mãos dos Volun. 6 
tarios Nacionaesm Mas coisa algu 
ma foi feita e os membros da cam- 
missão, ao mesmo lempo que louva- 

- vem 9 sub.secretario pela sua vigi-] 

commissão 
de dos dinigentes do movimento di 
Sinn Fein que as forças 

“es apressavam.so a apresentar-sa, 
nos regimentos e eram muitas zes acompanhados às estações. Egas Eca 
com b ndas de musica e bandei) O. alistamento não derxava Tais 
bem de ser salisfatorio tralando-s 
d'uma população 
agricola e ainda P giigração. Mais do 100.000 recrutas se alista 

rincipalmo) 
asstalcada” po 

avom na Irlanda, apesar 
je ser isento do systorha de egide 

to e de recrutamento que er ap) 
sicado na Inglaterra e na Escocia, 

Às coisas mudaram, porém, loga 
que a propaganda dos Sinn Feln en= 

«foi devido-diz 4 rou em “acção 
e inquerito—á actividar 

gradual e rapidamento augmentãs 
é fizeram desaparecer o pyis 
sentimento de patriotismo. 

A esse lempo-—o que coincide cos 
o periodo da maior actividade de 
Casement entry os risioneiros ins 
Tandezos na Aliemanha-as orgunta 

'sações de voluntarios e civis, qua 
poi si mesmas não tinham meiog de subsislencia, se acharam de gia 
bito possuidoras de fundos iMimitga 
dos. 

Auxiliada por subsídios allemães 
e irlandezes-americanos, «uma, One 

m 2.50 da de literatura sediciosa» se egu 
palhou pela trianda. Jornaes cont 
o alistamento apareceram numa; 
rapida eccessão o armos é ex 
“os foram espulhados pelo pais. Uf 

jornal foi supprêmido e um ou out 
ador demasiado activo e foladod 

Jaci, senliom-se, obrigados a ae- foi deportado, mas não se, seguia 
crescentar : «Parece-nos que o aviso'uma política firme e consistentê, 
não causou sufficiente impressão no os deportados puderam seguir pirgt 
Principal secretario, para, durante  Amérios e por vezes volar port g, 

vamento 8.8 suas 
ublin 

ita. remediar a situação na Ir.| 
zembro m 18 de de: mêd qua em 18 findo 

descrevia 40 secrela-. trado ix] 

rolongadas ausências de Irlanda, a exercer no! 
às medidas necessa. actividade. 

Sir Morgan O'Connell, um 
Wopórianta de Kérrv, 
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| melhor tintura instantanea 

SLBINA estões militares 
—— enero 

Qu ontraroubo. o contra incendio 
rande economia--Seguro de mobiliario 

Gonsulfas, respostas, alviíres por ada 100900 de valor, to é poa que se pagava of, plo ic de fo A franceza, para o cabelo ou barba. E' a 
ua EO vezor nho ft porta o ra a mr pede Dad ca Fi À marca unicã que não suja a roupa nem a pelé, PERGUNTA No 585 cRapaz que fos|nisterio da guerra, onde nada mo disso: egu “4 anos, foi intimado, om possos da fa- 

o eprescotar Á ins. aorificon-se, gostos, 
Fam do positivo Jorge Rei 
RESPOSTA —Quei va indicar.mo à sus, do qua data resido nO conti Dê a Tho poder respondor 4 ane | 

ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$80! 
melhores tinturas para 0 cabelo, 

Vende-se na Cabeleireira 
Rua do Norte, 34, 1.º 

As 
l 

«fi AUS MEDIA E, 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capital: 500.000$000 - | 
Reserva em 1915: 102,007847,1 | 

a PERGUNTA nº 50 Tendo, concoro o á escola de guorra, Dão logrsado,. po óim, dor admitido, queira fater-me o “es. 
saquio do me dizer 0406. tonho| 

act oliogo Carria. o SEDE EM LISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO NOVA COMPANHIA NACIONAL DE MOAGEM 
ein Ersbeb Ji gebiros dovendo, | que ide gar polo a la a 95, Ema Carro ti, 95 Pinto da Fonssea & Irmão Socisdade anongma de responsabilidade limitadi 
Paco (An edaão Errada coa Telographo. MUNDIAL Praça da Liberêado, 138 de feio iron do dee asa a 

superfina, fina 
ra —Arroz descascado—Massinhas do luxo — 
3.º qualidados—Massa e bolachas espoolaos 

para exportação-— Cproaos e legumes 
Preços sem competencia 

Telegenpho: FARINHAS-—Tolephones: Administração 4224; Expedionto 42224 

bm pedoro 6 0onvidaradd apio o dos 
do Ea Joreimento do infantaria 

ado ale qhvorporado a janaiso o 
mané do, Hrostéio inturo anho, sondo an-) pi «ão olasiipado retmetário so não alta: bass aa Apresentação a aaldade 4 
ano fyr dostinado, 
“pau ma Re om (ih Baco ARDE Vala. Fagen do Baeta Aa mtu Pote Hocomonto aê 

“om Lisboa, Coimbra, Xabrogas, Sé 
: 

De esados a 5 e 
EMOS POE SeMAna 

ss 

fai recsnsoado ou por oné 
sou domiciliado? Joaquim Lima. 
BÉSPOSTA — Podo aprésontarso no 

districto de rocrutamento por ondo foi Foconsoado ou ondo resido, conforme. 1hg for mais pratico, 
—No anno do 1898) 

e poa gde ia POR UMA HORA DE TRA- Codigos A. DC AVES" edições e Ribeiro “lbigente de dois recrutas para a a reserea, Bra ESORIPTORIO "edad feras: Pa prelado érado parte eitaso ás] BALHO DIARIO ro tempo do] emerro. Podia a fnoza do mo dizer so 08] rosorvistas nas minhas condições são 8ubr mottidos n nova Inspsoção. Sondo obrigado a bompasscor às rofort.| das ins pocções o não o fazendo quaos as 

Rua do Jardim do Tabaco, 82 —LISBOA que reanerene nto fi prodênado rr Apple 
fento andado polo ministerio da gnor- 8, pola administração do bairro 6 polo Diutieto lo Rocratamento, suppicando 

Com uma ideia na cabeça e 19 
Escudos em dinheiro para 
começar, fiz 25.000 Escudos 

[e imó (digam o que hei do fazer para jresponsabilidades?— Joaquim Ribeiro, em dois annos eai ES Ra] ga o Ta pr 0 
(tem que sor prescnto À janta de rovi-lbro um logo de livros do contabilidade, são. on por de teus iam baloão, ou agarrado 

á machtns d'wiocover, ou guiando tivo de cavalos, ou sobe o tram 
ou 

voja privada dos oorviços qa, apezar dos 
mona dd. a0008 O 8 1jezes, Mo julgo capaz, chamado, PERGUNTAN-57S- Do candido [Escola de Guorra, com cgnass. habili sõea podom sor considerados em aliforantes?.-JosZ da Rocha. Driau: RESPOSTA-—Podon, atisado: 2 cossidades do serviço, 

feria cedo qa pp do pas gd attbigido| 
iloados caso Frojuoto chimico para tornar imrompivol e impermanvel 

A sola do calçado 
Endarõeo o Ienpormoabilia a o: 
Dá-lho à fortaleza a s0 f do daitro ondo rosidia na epocha do ro-) PERGUNTA N.º 574-Pui recensoado| Não pordo a fi 'robfiscumonto é que lho poderá passaro [om 1300 o quai livra delaiirament ão 1 Fas dog: 'f- documento comprovativo do ter sido tê: [inlopia, les36 incuravol, Rojo” rasido Jos / Evita m 

S ggram au podar par poder gempro pro: Gs vita deli irsoo QU áSNdO a a peido co nousdlas poe &ú Bio Pes à ra pro- zor om are ato >omigo no n6 a "o molhor prosarvativo ablsfex as obrigações do serviço| Dovo ir à Inspocçãof Aonde? Não Lob ada vale do corto E 8 leo Zolo de vales do corrolo) 
venda do generos por 
Sortefo), 6 corror coim 01 asgoció da. vossa pro 
ra morada, 6 cumo| 

proprisdado “exotasi 
mento vossa. So ostaos 

cosalyo E útil, pratico, hyglanico, nosextario q goomouloo, Es a gaibobas ou; dias do chava 
Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis 

Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 
DESGONTO AOS REVENDEDORES 

meu poder. Como ad 
PERGUNTA N.º 508-Como mo encon- 

tro om uma situação dificil da compro- 
hondor dovido À vida militar, viaha mt 

poi 

[CALDAS SANTAS 
DE CARVALHELHOS faltando d junta 6 

tado ds tro) to? 
Jornal: rá ama a aee sta o tm, mo, emomato o ines Jeronymo Martins & Filho 

or fjou natoral da motropole, mas fai ina- ou oc cInos desembaraçarido-os dos eryst 4 1 “halblanado polidos Tato guar 6 miss [0 000 ]oranoneo podas neo Não eis 2º |ogoras pencisaos faço “am, cada uia ricos, bile todas as toxidas e Imps Chiado, 13 a 19 —Lisboa Ee soenatão; , isto into 6, Init nato o consol dê Iocntidado Ásia reali | 96 es fai nos or jo cm Vea qe dó acena no drgantaisos Es -debaitivamer oi: ade dá ou posso mostrar-vos como, 
E Infulivel em todas 

a» doenças da pello 
Pequerando'o so toloistro da goers. 

Trapo e typo usado 
COMPRA-SE NA R. DO NORTE, 

uma gofn para Tão eficazes como as melho- eeipção ondo à o rest Todo em empolas ncapas de bei 'eacosder=o fato 6 qual oraes  hobidas res aguas mi 
na origem 

or n'am litro de aaa 
lo Lathinéa do dr, Gustla 

[podeis de vas, vir a s9e socio do maior 
rotmotar no mundo da todas “| EMA Obter a tintala do lodo instanta- Ev bla tado dedo us o Prec Paa Ramos quam do a pras Dont Pia Papa 

Irene Angelica da, Sil-|; 
va Lirio 

Falleceu 
Manuel da Silva Lírio” 

é imeteopolo pi 
to robontou a guerra son por aqui 
anoi. Agora não asi o quo dovo fazor via. 
to não tor cadorneta, por tor 2º resorva. 
O não tor a roalva quo primotramonto| 
mo  doram, motivo Porqno Focorro à v. 
PPS pes Stella leio 

TS] ooção: om Álrica devia te Bisa do distrito do 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

Lo de 8. Julião, 19, P.da Liberdade, 138 
Telephone 246 Central] Telep sone 1941 

Tambem se venda a co70 garrafas 6 garrafões, nas boas casas d'aguas 
pharmaolas 6 restaurantes. 

DEPOSITARI OSNO PORTO 
Dourado, Carvalho & Irmãos|k 

visita do Correlo, nom ralardes corpo 0! por cada tostão adquicido. Mu artadmento aqui vos offeros 

BED “BI ZA IVETE ES 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

Lithinés do dr. Gustin 

s, Bexiga, figado. Estoma- 
hojo nina praça, das iropas tiritoriaos, + Pobtancondo a tum dintleto do recruta mto onda dovo requisitar a sua cador. 

no negocio da «orde 
.hoí maito doprosaa o verdadot | gredo do Ganhar dinhoiro rapida. dci da jmaniê o da o cottegoie limpa, loitima à é DYNAMITES go, Articulações 

: ds Ando sa raro mando fode E facd COR anca pars maos aÃ 12 pacotes fazem 12 litros de agua'mi- 8y'ihomá, (colonia portuguera) o foi AJiy Nba o dem os vio os ra ed versas; caixas do 109, raí por 500 rêis de o a ítos do referido norvi- 5º Lo To, por tits RASTILHO! nero E ana ao so, tendo tio one opened ftar abraça DD metangpte E o dê da mode pipas, aero, era bom Apiiêns frio por podes“ a Conitero do Alto do5 astioasetio vaia Eno forno dat A omuris | 49 Litos=; its Morar k Or coa do Betha paes oo ae Rs Sae senso À Abe cortou livro, k tará o pedil.o, Não é prociso romettar di. || aa po e tlnãs Catharina, 219, 
1 Enconteóemo actnalimente om Lobos abel 2 rir a verba a] 

DR capilooa pad saniny tom ig a io portas pode gain sos (mesmo iso Pes qo Da de ER UR E 
era Dortnfuoea A finosto, dé Hogh regem Briâge ond Eopárs 5. E fog Pomada do dr. Q elroz 

Mozaicos—Azulejos  Experimentada ha mais de 40 adnos, para curar Gal bydraulica- Oi j to LAVAGEM DE FATOS Dr plgens outras doenças de pda 8) raulica—Cimento. Luzo PEITOS OU DESMANCUADOS Vesioa o Ra Para po td 
Tinturaria Carbournac 

Largo da Annunciada, 10, 4 
Tua do 8: Bent, 8 e 

Telephono 56º (Central) 

Pharmacia ROSA & VIEGAS, 
R. dê S. Vicente, 31 e 33-LISBOA 

Cuidado com os falsificadores! Só é vordadoir 
a que tiver a nossa marca registada. 

GOARMON & €.* 
do Corpo Santo, 17, 19 e 21-Telephone n,º 1244-Lisboa 

ES ? 
4 | 

| 

“2 EISTONIA DA GRANDE QUEREA voL, xt orar HISTORIA DA GRANDE GUERRA 43 

;tsonminhava bem no districlo, Parou] tarios.poderianh «tentar ulgum gol. dus o sieatuho exalgava o jeto rantado havia eccbido infdrmações | bon) Botas para homem a 881091! Sapatos para sonhora a 18400 +. «de subito, e dentro de pouco tempo.» jectado, acerescentando que o!scorelas, da Aliemanha, do embar Organisadores e ormduros de los Pomo a oimiasão de Inquerito Enslelio estavaá espera de ippro-jque de (Gaseiments “o havio devia Um colossal sortimento em todos os generos umeotinga» foram mandados por to-[ostaluiu, os. funeoionarios superio- imaçãp dos voluntários, mas que/chegar 4 Irlanda ' ne Sexta Fetm 
“do o pair amplamente providos dejres da polícia estavam de posse da nosiasa assustado demais para faser Sania, 21, e O levantamentp estava para homem senhora e creança 

à comissão as suas tenfativas pa- 
ta conseguir que fóssc próhibido um 
umeelingo contra o alistamento an 

do em Kilarmey. O poder 
executivo recusowee a intervir c O 
resultado foi quo O alistamento, que 

* dinheito e de pamphietos e folhetos 
do propaganda, o que dava cm re. 

le que a organisação de voluntarios 
era desleal, sedioiosa e revoluciona. 
ria, s 
o mesmo tempo, o commissario 

da polícia metropolitana de Dublin 
avisava o governo de que 0s volun. 

wcomplelos o exactos  relatorios 
quanto á natureza, progresso e obje. 

que os Voluntagios Irlandezes eram 
«um bando de 'ebeldes», que pro- 
clamariam a sua Independência na 
primeira opportunídade favoravel. 
Um outro aviso se continha n'uma! 

carta interceptaga pela censura, na 

o quo quer que fôsse ootira ciles.» 
Tinham marchado, «lodos arma. 

luniários e protestou contrá ui 
sullo immerecido a uma cidade qu “declarou, ora, «abaixo de (Deus, à 

| mais pacifica 'da Europa: 
| No dia 18, um dia antes, o almi. 

sangue na Irtanda ao St os Vo 

[fixado para o dia seguinte--vaspera 
da Paschos ou po a mhnhã do 

290 a 2905, 
Fíbrico mana! 20 nos Grundos Armazens do Calpa 

+ do Bomformoso, & a 18 (om frento di 

Noto (1t9—J. A. Candeias 

E da Palm 
lisou do Lis: 

«yaultado, como a commissão disse, jclivos das varias associações arma. dos de espingardas; princi. |domingo de Paschoa. EEE RE Ê per ú «-ique «no meisdo ds 1015 era obvioldas na Irlanda. Nessas, origens o . nes ruas. Tinham «saudado» John) O poder executivo iriaridoz não ee ás autoridades militares que os| governo tinha abundante material jacNeil) o seu dirigente, «á vista| podia já-fechar os ouvitios à tal no- Casa cos Espar- seus esforços em favor do alista-|com que podia ter agido muilos ine- do castélio» e haviam feito o mesmo| Úcia e começou a pensar eim tomar tilios *s “monto estavam sendo frustrados po-|2es untes dos dirigentes lerem ten. em frente do «collegio estrangniro da'as medidas, que deviam fer sido da nelividado hostil dos que apoia. 
“sam os Sinn Fein, e fizeram topre- 
senlações às auctoridades para esse 

«efíito, O perigo geral da silvação 
foi claramente apontado ão governo! 
irlandoz pelas auetoridades milila. 

“res por sua propria iniciativa cm 
in fevevairo findo, 

tado um levantamento armado.» 
Lord Wimborne ,o novo lord lo. 

garstenento que, havia succedido, a 
ford Abardeen em janeiro de 1915, 
foi procurago em março de 1916 por lord Midioten, um par irlandez que 
havia exercido altos cargos em nais 

Trindade» e do velho edifício do par. 
lamento. 

Depois d'isso, uma ou duas fra. 
tas é incesolulas tentativas foram 
<ilas para lhes tirar o armamento, ' 
pelo que a Conselho dos Voluntarios 
Sublicou um altivo ianifesto dizen.! 

pensadas e tomadas seis mbres an. os. 
Os Sino Feinors e o exi 

civis estavam tambem um 
quanto divididos nas suas bpi 
Ôs primeiros falavam multo, mas 
quando se upproximava o momento 

Santos Mattos & CG; 
Teua do Ouro, 143 

Josê Antunes 
Modico dos hospitay 
Docnças do estoma E o aviso cahiu, d'um governo, o qual lhe mostrou o ão que se não (deixariam desarmar critico recunvam mais ou meros. Reotoscopla - sem ouvidos surdos qua se estava passando no seu con. e que «a tentativa de dessrmamen-) Assim, por <xemplo. em maio de Esophagoscopia «site O diivemo de 1915-1916 toi um pe-) dado de Cork. tom encontraria, como era natural, 1915, uma moção em favor d'um le. ribdo mllamento critico d contínuos 

svitos-chegavum ao castéllo do Du- 
Din dos funceiomarios espalhados 

Os factos foram apontados, mas, 
como lord Midleton declarou ho seit 
depoimento, o vice-rei, embora o 

resistencia, que iria até go derra-, 
mamento de sangue. 
O commnissario principal da poli. 

vanlomento immediato fôra propos. 
ta por um dos radicaes fanáticos ao 
Conselho dos Voluniarios |Irlande. Sociedade anonyma derese = por todo o paiz. Se fivessem gido|não  dissegso claramente, parecia. cia, de Dublin mostrava um rela: z0s e npenas fora votada. devido 4 AR ma sentados. telvei a rebelião «e li-impotente para, lhes dar, remedio nrio quase «s medidas que deviam influencia paseoal do aaa or John ponsabilidade limi aua vesse ditado. dovido 4 allitude do governo pará ser tomadas e que, como os inn, MacNeil, 0 presidente. O uproceditrênto. zelo é Iealdaden 

do Real Constabulario Irfandez, que| 
era responsavel pela ordem eim to- 
do o paiz fóra dy Dublin, nunca pou- 

com a Irlanda. 
No dia 17 de março, as Eutsas che- 

gavam à um ponto em que era im- 
possivel por anais tempo desconhe 

Fein estavam angmentando em nu-| No ultimo rmomento, tambem os 
moro, em armainento, em disciplina «intellecinaesn deram signaes de re- 
e em confiança em sí proprios, 
quanto maior f8sse à demora, inaior, 

[emar e o resultado d'isso foi haver 
uma certa confusão nas filóiras dos $ g 

Garrett, GS 

CAPITAL: E. 600:000800 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991º 

de ser posto em duvida e nunca dei.) cer o perigo. O almirantado, ao quo: goria u difficuldade em executar es-| rebeldes, z ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —Lisboa xou de ter à officincia dessa es.|se crá, recebera, informaç mn. das medidas. NUMERO TELEPHONICO 1995 plendida força que provou em tudo to aos preparativos que Casement Esse relatorio foi recebido pelo| O seu desejo era deixar ob «40.000 RIBEIRO 
ep e GSI tómarâm a ER fazendo Eos gnbatição de dn pocnalação da Irlanda a 10 de pri E quem lanio papa “2 USA-SE O COD, TELE 
a ocaêniias para evi-'20.000 espingardas e outras? muni. abril falado em todo O paiz, desembarcar ê " ar o derramamento de hangme O alções pará a irlanda, a que 1ºess6 | dar batalhas, é quando sbuberam 1, 45 Pundos de reserva Esc, 105:000$06 destruição a culpa não foi sum, momento se estava procedido em No dia 12, o inesmo em que Case-lque Casement vinha sósinho é que i s| “Sl Projulzos terrestros o maritimos pagos até al dd Wilheimshaven e os voluntarios ment chegou a Wilheimshaven, es-/0 Castello de Dublin estava prepa- TG S[É| 3 É dezembro da 1914: O aviso de sir Neville Chamber-|Sinn Fei quasi torneram publica a tava esse relatorio mas mãos do se-/rando-so para os receber, «esse desc. EE lazé Juin, inspector geral do Real Cons-|duta quo fora fizada para o Iovanta. cretario principal, que o annotou do jo mais se arreigou MO oslgjaçá Esc. 790:696542 ulurio Irlandez. no qual, quasi/mento-—cinco semanãs mi a. seguinto modo: «Deve ser tomado) O exercito de civis, porém, com E & ao dois anhos untes da rebéltigo, Indl. na malor consideração. 2888 -Hhais, [a sua repartição central em Liberty R a Gl gp” pda rn a cava que « polícia seria em Dreve) Os voluntarioafizenam uma para. hão ndo o commissario prin.| Hall, tinha outra fibra e eslava re- O & D Ex |sedido ào raio, sobro prodios, estabolooimentoso mi excedida cm unm>ro por uma forçada nas ruas, armados e em gran cipal de polícia qualquer indicação, solvido a ir até onde tôsse necessa. 2 É |lins, omaritimos ountra avaria grossa o partioulam armada o exercitada em cada can-fforça e, ao que se diz, chegaram à ou ordem, rio, qustassg aque cusasse, E £ã cias todas as cidades “7 daão é que 05 voluntários se encon-|simular a «ocupação» das portas No dia 19, numa reunião do se) «Liberty Nails cra um] edificio $8 on em 3 as * trariam na situação de diclar se aldo oustello e de ouftos edificios pu- nado municipal, de Dublin, o «alder-|n'um bairro antigo desDublin, pro. ê E] nas princi illas 0: açõ 

tod seria Su Tão, cumprida, linha-se blicos. Eguaes manifestações foram, fam Kelly déclarou que era evi-|ximo doças é fôra oc eo. D 'paos villa: J já verificado, e mais fardo, em 1914, Jfcitas em lodo o paiz, dizendo à Jentemente resplução assente do/aclividade de Larkin dupan! DBO —Suando a guerra começou, disse ol-|respeilo o inspector geral de petnia poverho Cota derrosmamognto dolacarde tera gas dias O beça do continente, ilhas é ultramar. 
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“ORGÃO OARRGAIO 
Sabia hojo o primeiro numero dojual recorda que a Italia já procodora| 

Uario Nacional, O faoto de sor diri-|do identica fórma com os navios alle- gido pelo sr, Ayres de Ornollas, no-)mãos que 89 onconteavam nos sous 
Yo logar tenento do sr. D. Manuel de | portos, o a Allomanka não lhe docl 
Bragança, tendo ha pouco regressado rou então a guerra, nom aijida a di 
do Londros com as instruoções dojclarou, aposar do a Italia combater vx-tobórano  portuguer, principal eijamonto os sous aliados austriacos, monto rolatlvos 4 attitudo monarohi na campan! fa porante a guerra, oonforo no Dia-|um elomonto que pode projudio: 

Nacional a qualidade incontostu-ltodo o exito da guerra para a propria] voldoorgão dosmorarobicos, polo mo-| Allomanha. mos dlaqnellos que obodocom as ine-| poitas estas considraçõos, o Dia- 
ipigações o aceitam as ordens do soul, ;, Nacional dofino a-sun uttitudo-orm| 

relação.  gaorra a nó regimen. «Por- 
tencomos com a nossa vida o fazenda 
á Patria Portuguesa; basta-nos a hon- 
ra do a servir, Para iss 

Jiaonto, ag afirmações quo nó 
pou artigo editoral, firmado. pelo seu 
Hireotor, o Diario Nacional hojo faz o 
que .constituom como quo um pro- 

ma, polo menos na situação, 
aotual, dos partidorios do gr. D. Ma- 
noel 

O Diario Nacioual enosra o estado 
factual dus coisas no nosso pais sob | 
ponto do vista da guorta. Ella domi- 
ma tudo, o por. isso os monarohicos, 
om sua opiuião, tom do sobropõr nºes-| 

tão do madança do| 
rogimen a questão da defesa nacio- 

Quanto ollas teom do solemno o 
official, comprova-so com o seguinte 
trocho do artigo a que estamos fazen- 
do estas referencias o annotações 

«Ful-o-homos, porém, som que a| 
Política Nacional quo aqui vimos de- 
fondor por ordom do Quein repro- 

(rar om politica do quanto peior, me- 
lhor. Jámais soromos na nossa pat 
mórmonto em fronto ao inimigo, um 
otor de desordem», 

m 
|? doutrina quo aompro tomos| 

hado, o nó podemos congratu 
larmo-nos por ver que o orgio mo- 
narobico adofinoo preconisa om inillu- 
divóis tormos. Como ó tambem inte-| 
rossanto notar quo o Diario Nacional 
iDão vô na situação quo estamos  atra- 
Wessando vma rosponsabilidado da 
Ropublica como o Dia tantas vez 
tom invinuado. Não, Para o Diario 
“Nacional ponsar «quo uma nacionali-| 
dado como oderia mabsistir 
dopois da victoria alloma é querar 
propositadamonte cerrar os olhos á 
evidonoia documontada,» A Allom 

dosdo o principio do poaflicto 
jouropon, «l 16 ainda 
o Diario Nacional quo o diz--ostabo- 
Hocor a hugomonia allomã sobre 0] 
imundo inteiro civilisado.» 

Rovorda o orgão monatohico, o ro» 
corda. muito bem, que as colo 

Esta política do quanto peior, me 
lhor 6 a mesma que «preferia Affon- 
[so XIIL a Affonso Costa», phraso que] 
o ar. Homom Christo, quo andou com | 
os monarobicos no exilio, ainda ha, 
pouco declarou tor ouvido a monar- 
ghisos do cathogoria, O ropudio que 
a'olla faz o Diario Nacional 6 à mais| 
sevora condemnação quo tão abjecta! 
doutrina podia recobor, 

Acaba oDiario Nacional por dof- 
nir o que ontondo por sorvi 
cando assim o caraotor dos 
quo offoroco á patria nº 

rao sr, Ayrog do Ornollas ser- 
vir siguifica servidão. Não o pons 
mos assim. Não entondemos que 

portuguozas oram do ha muito alvo 
da portion ambição gormanioa, ro- 
Jombrando que já Bismarck impedira 
bo testado do Congo com a Gri- 
Brotunha o no. congrosso . do Borlim, 
o 
imento dirigido contra nós. 
aínda bom longo a implantação da, 
(Republica og Portugal, o já 
ido da Allomanha ora oontes nós ag 
'geossiva, domunciando o projocto de 

oliar do um patrimonio que 
constituo à nossa prinolpal razão do] 

r como nacionalidade modérn. 
'Os ntaquos é aliança anglo-luga| 

timbom mecocom ao Diario Nacional 
u oxposição d'un crisorio absolut: 

vie uma causa signifiquo sor gorvo, 
não cidadão, como o sr. Ayres do 

(Ornollas o pretendo affir 
quo a servidão é tudo 
bão é nada, So nesta dofinição p di- 
rootor do «Diario * Nacional peooura 
fiemar quo só so E 

do sobdito, o assi 
lho quo a libordado oivica é a baso 
do proprio regimen monarohico cos 
titucional, quo ollo dofendo o deseja- 

Para nós sorvir não é ser morcons 
[riamonto sorvo. Sorvir 6 sor pr 

6 sor prostavol a um 
jos quo o espirito da É 

propria diguidado humana ropollo, 
Não nosso intuito, porém, n! 

momento travar di 

monto justo, que na oxporienoia hi- 
oa so alicorçu. E! com offoito ver-| 

«que sompre que go pratendo 
aluie à ancionalidado portugae: 
comoça por atacar a alliança ingl 

O oxemplo do Napoleão, oxigindo-nos,| 
quo fochassemos o nosso pasto com 
a podorosu nação britannica, depois, 
do soorotunonto rotalhar Portugal no 
tratado do Fontainobloan, exomplo 
ao o sr. Ayres de Oru 
o unico, 0 6 todavia d 
A doolaração do guorra da Allo- 

manha foi um asto propositado con- 
tra nba. À requisição dos na 
lomãos não o justifica, nom"6 soq! 
pretexto acooitavol, O" Diario Nacio-| 

tir, estamos, o ostaromos ao serviço 
da Patris, o 08 descende 

jumstancias, o que 
to indi 

já que todos o faça 
loaldado. Não temos o direito de-o-| 
vidar quo ossa loaldado soja, por paes) 
to do Diario Nacional, absoluta. 86] 
os factos. podorão di 
ignom doixará do q 
iutoiramonto sinceros os votos 936] 
fazomos pura quo tal não suco 

BRUXOS, MABOS E NIGROMANTES 

H eira das infiujonas 
N publicidade invadida. 

- : pelo charlatanismo 
Um âeitor impartente escreve-rie meia Uinclo profissional, dá consulta sobre 

auzia do Iaconicas linhas, acompanhan- todos os assumplos de interesses «sen- 
do daz rotas de annuncios publica limentoes o financeiros, judiciarios e 
“dos hontem no «Diario de Notícias», é militares, jogo da bolsa, casamentos, 
Som as seguintes palavras de commen- vingens, "heranças, roubos e crimes 
rio: rDiagnostica doenças e gravidez, desdo-| 

bra » «astral», Não set su 0s leilores Bruxas?.. O sen silencio sobro esta percobem : Quem quizer influenciar ter- assumplo. depois do seu artigo na «Ca- cejra pessoa, lem a mulher às ordens, Nilolo, Jovame quasi 6 convicção de mediante pecunia. Na linguagem si “ue elias algum “poder tosm. goi ds núseas Jeorinalas cunças a 
No ultimo domingo, de faclo, nada Isto «quebranto» e «mau olhado». O publiquei sobre a questão, Ciréumstan- Teclamo acrescenta que os trabalhos ias 

cias alheias 4 minha vontade retive- 4% *commambula “são “rigorosamente 
ramo tóra dy Lisboa, o só hontom, Sclentificos, o que tambem so occupa 
no regresso, pude passar os olhos pela do espiritismo. Adiante. 
vaska correspondencia que entretanto) Madame -Yaka, somnambula extra- tm fora dirigida, Já animando-me a |lucida. A mesma cantilena: consultos prosguir, já fornecendo-me mais ele [sobre negocios, — processos, daranças, | Pri mentos para ella. Possuo cartas que roubos, amores, divorcios, viagens, ci não publicarei, ão Íntimos e melin-[mes, 0 «disgnóstiias exgslos de doen- “lrosas são os episodios nelas relnta-Jças». Peço 405 loiloros para [isarem hos. mas que constituem para o meu espirito oulras tantas razões imperio.| 
&1s de não abandonar a camponha. Púle. por isso, o leitor estar tranquil.. doz as truxas não tom sobre mim po. 

mem mesmo que recorram. à decantada «projecção do astral», se- ando € enviando” o «duplos 4 ml. ha presença «com o fim de me in- 
ejamos agora os annuncios, antes fe proseguir no coludo que encetei so- bre o chartatanismo. “Temos uma imadame Belinl, «som. nambula com excopeionaes fnculdados de visto» que, «sob a dirvoção do dis. 

este “pormenor. Dá tambem «conselhos e vnlícinios seguros o Incontestaveis». Mademoiselle Rotand. Esta é dipio-| mada e com distincção. Especialista fem coisas commerciaos. Evita fallen- cias, desastres no negocio, e põs as industrias a bom caminho, 
Madame Luey: outra somnambula, ha com especialidade... de suggastões ele. ctricas. Revela tudo" o conseguo tudo,| por 500 réis! 
Madaitolseiie Aurea, dupla vidente, diplomada pelo «New-York Institute of Sciences que é&-quem o duvida?-—um 

maís, ensina o magnelismo pessoa!, “com e qual tudo se consegue, tal-00- mo influir de um rodo “poderóso “no coração do quem so deseje possuir "o alíecia. Vê o interior do corpo tuma- no, descrevendo os soffrimentos...» Madame IWanda--spirito escrovente, Descobre tudo, como a anterior, por 
50 réis de estampilhos! 
Madame Solange, americana, carto| manto, diz o passado, o presen, o fu- 

juro € tambem esclareoe tudo, 
Madame d'Orient: trabalhos sclenti. ficos de alta corlomancia, por 300 réis! Uma anonyma cartomante que ogual- [mente affirma: ludo so consegue? Rosta-me fular dos Livros de madame Brouillard, que ensinam a adivinhar O passado, 0 presente e o futuro, téatam.. do além disso da astrologia e chiro- mancia, - Ha muita gente que suppõo: mosta| senhora. úina tranceza que emigrou (Go! [eu pair x intenção de explorar "a icnofancia e a credulidado dos disboe- fas. Informam-nos que é portuguezissi. ma é nattral de Villa Real de Trazos- Montes, Travando ba muitos annos re. 

ações com um ta! mr. Brouiliard, na, [companhia do mesmo partiu para Ter- ras de Santa Cruz onde pratlsou cam roveito durante bastante. lacipo, as] [complexas artes do ocultismo, Hoje, á custa dos papalvos, é feliz propeieta: ria de predios em Lisboa e na terra às sum naturalidade, E ficamos por aqui, no «Diario de| Notícias» do hontem. Em outros nurre- ros e outros jornaes, encontro “ainda rolerencia a uma «Sompambula Ideais, que deve ser idenlica com a tal mada: ime Lucy, uma «dupia vidente» no ge- rero de madartie Yalka e uma madame Violante, que, dispondo do dom natu- 
[al da dupia visão, a dodica tambem a espiritismo, magnetismo e cartoman- cia o, reza O anuncio, cura por sug- Eestão (note 0 leitor!) som drogas nem mixordias... A adupla videntes 6 igen-| tica com uma mndame Fatma, que se diz oriental.e chegou a publicar retra- to com os anuncios. Mas ha mai ba uma senhora» muito modesta que, por 200 reis diz o passado, qresente e o futuro, uma «chiromante», que (alla fem | «trénologis, exolerismo e. altas ciencias occullas com prophectas. sa- bre a sina, caracier, propensão, desti- ho, amores íntimos ou qualquer coisa quo desejamem saber com rapidez é sa isfação...» 

Esto, além de tudo, fornece «aceu- [muladores mentaes» (!) ou sejam talis- imans ogipeios, «com garantia é serie. dade». Ha uma madame Olga, que atiança. esolareese tudo com a maxima exactidão, dos 11 às 21; duas carto- mantes anonimas e finalmente uma «: inhoras cartomante, que «vende um Perfume que dá felicidade é consegue o que se desejas, 
Pedi nos leitores para fizarom o por- fmênor dos diagnosticos. As intrujonas não se atrevem a annuhciar tralamen- os, com excopção dé uma ingenua que seara “sem drogas nem mixordinsm, E" quo ellas sabem que ha um Codigo Pe- nat ntesto paíz, o que niello foi pre- visto o exercício nega! da medicina. Garanto.lhes que este ponto ha de ger dobultido na devida altura. 
Por hoje! limilome a constatar a. existencia publica, em Lisboa, om pi no seculo XX e com à inexplicavel in- itierença das nuctoridades, de der gom- mambulas. pelo menos, oito carloman. 

fes, quatro chiromantes, duas espiritas (e duas vendedeiras de remedios socres -|los, Refiro-me apenas 49 profissionans, [com quem exclusivamente se entendom jostos artigos. Mas póde-se afirmar, sem exaggero, que as oooullistas clan. destinas, bruxas, magas, espíritas, ete.,| altíngom um numero cinco ou seis ve. zes mais elevado, A polícia póde, sem necessidade do recorrer a meios Sobre. daturaes, descobril-as quando quizer, 
À HERMANO NEVES 

-Vêr noticiario 
* diverso 
na terceira e 

| quarta pa ginas 
[Querem lanchar bem e cear melhor? 
[Vão à Argentina, R. 1.º de Dezembro. 73 

Navios allemães 
O acto da apprehensão 

Ou navios allomãos foram approbondi. dos hojs, à order do goverao, Compra o-so 48 forinalidados, tal como hobtom notiotamos. Requisitados om 29 do fovereiro o tendo! a Aliêmanha, por vsso motivo ou esa Esctost deiârado a guerra a Bortagal à do março, dezoito dins depois as veto] a requisição, é forvoto conicssar quo! a dante do altuações axiomas os pi inguezos recorram a0s processos sanrisa. Jrios. Emfim, como mais valo tarde que maga, folicitono-nos pelo facto da su tar do, ainda que &o Cabo do Bos meros, ação Jogal a esses navios, confors da guérra. Paraittom “os fados ano, gera decorrer um lapao do tosipo au gerior à resistoncia phyalca dos portagas.| navios possam prestar o aetsico promititamenta forara requist transporte nocesario das sab- 
| EEB lo dl ano o ue. cplião do agua Gamara Lone, acompa [x gusrda matinha, derrindo de qserivas so dfcigia ao ontroposto marítimo do San los, à 'cojo caos de encontra atacado o ins Henrioh bojo dopominado Por: 6 last otcia ot tacebido pelo comia” dante do navio «e. Abreu! Camacho, fer Fondo-lho à notiicação do motivo quai cara” 6 de quo o oficial da sadeioda [nercanto estava informado; por ires ão ordou do sseviço, O ar. cubltão do Hr esta Camara Lems proceda à apprehon: iodo a vio 8 Coopanbio dO apito stent Cariclano Toprered ão à censmissdo de transportes mentirosa ás que 8 vogal Asuiguado o tocas dosos 8 rsords oficiaes ici. oa Botão do Bal que está faicado ção do meg ceu fra recótos o respectivo comandante se. Aguai peido io o o eia no Trafaria, Espinho, Lagos atos O commandanto li jo sr; José [ayres Ferreira. dos Santos solemalsoa o 

dos primeiros estabelecimentos. sotentt- ficos do mundo. Esta, além de tudo o 
ato do apprehensto, mandando. eorri fim taça de chamodenos taemiasas ci 

Ainda as dedarações 
do se. Pinheiro Torres 

Rofore.so hojo 4 Orden ás declara 
ros publicadas pela Capital  faitas [nosso correspondente no Porto polo ar. Pinhibiro Tocroe, As afirmações d'osta 
[Er ge tee germe ai [sito grdora é ar: Pinheiro Torres ienda declarar póstoriormento quo as 
izora om convorsa particular o não) 
cm o ibn da qe Bis a lume 

à À Orden, classificando da «paou- ao-eniteeviata»” do <entrovista. apocri” 
do eionáãoctroa E 

nações. do es, Pinheiro Torres, n consegue dll e ignição é aléanoo, corquant - ásLo, Antes pelo contrato. Mad à Or 
em vao mais longe. Dizendo que pu. 

sinaformada om entrevistas 
nsindar quo estropeámios, toroe- 

a ou Dinindios o pen 
io Torres. Quo faso não auo. 
conelue-so do, esclarecimento 

posteri que, por certo, não ostk arropendído de| 
[commaunicar no nosso correspondente 

Pelo fnoto alas visota álus da pubit 
Cidade. Com efeito, seria profunda. 

E os O pensamento do 

este "sta? dicas jornalista 

portuense as impressões quo incoritmos 

[munte estranhavel quo o gr. Pinhoiro 
Torres ponsasso uroa coisa em partlou- 
lar o 4 outra divorsa om pa- blico, 
Jon pocte não auconduo, nom podia 

sucoedor, E, dosdo que asslm é, ponco 
Eca Taomodaus do clanaticiçdos da 
Ordem o as suas picdosas insinuações 
tanto mais dignas do reparo quanto 
perto jiçem afim dia (ão solomma para 
os vonoraveis collogas: o Bro doada 

ao lhes está nos habitos! 

À polia no Brczl 
RIO DE JANEIRO, 15--0 antigo 

artido republicano conservador 6 ot 
ros elementos. políticos prstendom 
formar um partido para combater pola, 
autonomia do distrioto Toderal.— (Ame: 
ricana), 

Yem comprar tudo! 
Lemos no «Seculo» de hontem (odt- 

ião noctárna) = 
«Está cm Lisboa o sr. Char 

imporlanifssimo. comeerviant 
jostrs 'do Londres, que vma, de visita! 
30 hússo Pale, ohdo tencjoná ddquiri 
Propriedades, ininas, etc, 
Vem comprar tudo! 

[O QUE SE ESCREVE E O QUE SE LE 

“Atlantida, 
Mensario luso-brasileiro 

O numero 40 do magnífico mensario 
luso.bênzileiro «Atlantida», dirigido po- 
o dístinctissimo posta que é João de 
Barros e pelo admiravel jornalista Pau. 
o Barreto, foí hojo posto á venda, po- 
dendo assegurar-se que em tudo “con. 
finua a corresponder nos fins para que 
o fundaram e a honrar os inteiligentos 
esforços do seu editor Podro Bordalo 
Pinheiro: 
São muito interessantos os entrevis-. 

tas com os ses. Bernardino Machado 
e Norton de Maitos, a primeira sobre 
as relações luso-brazileiras e a segun- 
da úctrea de Portugal perante a quer. 
ra. Subscreve ambas o nome de João 
de Barros. Digno do espcial referen- 
cia 0 lestudo do Ansilmo de Andrade 
sobre 'a divida portugueza, q não me. 
nos apreclavel a colaboração de João 
ão Rio, Cardoso Martha, Augusto de 
Castro. Coelho de Carvalho, Xavier Mar. 
ques, José Soverkano do Rezende, Pau. 
o Osório, Delfim Guimarães, Nuno Si. 
[mões, Vara Morgado, Jayme Cortezão, 
Honqim Manso, Julio Brandão, Avell. 
no de Almeida, ele, 
A entrevista tom o sr. presidente da Republica é acompanhado de um, re- trato devido ao lapis primoroso de An-| tono Ourneiro. À «Atlantida». insero] melo a reproducção d'um quadro de Roque, Gameiro, desenhos de Raul Li-| no, Santos Silva, Manuel Gustavo, AL. 

mada Negreiros, Hipolito Colomb o F. Mesquita e pholographias de Benoliel. 

Terra Portugueza 
Revista illustrada 

Ásbigon pebdcmdo q Dame 8 da bel oe tado en et Ps graça 
[5 Eis O summario: 

«A Arehitectura pré-romanica om Por- 
tugate— Balsemão (Continuação de pag. 58—D. José Pessanha; «Duas imagens de Sanla Maria» :Estudos do Alto Mi. nhoi—XVII)-Dr. F. Alves Pereira; «Do album de um artista» (desenhos de Jo- sé Quetroz-5. P.; «Scenas das ruas de Liston» (1886 “Mattos Sequeira; «As tapeçarias do Paço da Ribeira» José 
Queiroz; «Exposição do tapeles de Ar- 
[royollos»; «A mulher do Minho-—AL- fredo Guimarães; «Chronioa»: À nos. sa «pagina solta», Instituto Historico do Minho, | Livros. 

«Pagina solta»—Figuras isolados em azulejos, com -trajos populares do sp- (culo XVill; «Croquisa de Alberio de, Sousa. 
E' direckor Ntlerario Virgilio Correia, e director artistico Alberto Sousa. 

Camara Portugueza 
[ Commercio em Manaus 

Conititato-se em Manaus uma camera, 

'guatura do auta, eae nt] go Presilgio quero 

Heia as individnolidados que forem aucloo de ando cotharercis presumir quo mais 36 dosonvolverão ag relaçõos cof 8 laso-brasileiras no | [Amazonas 
A Camara do arélo do Manaus [nomega seu reprósentanto om Lisboa 0| Catlos Gomes 6 fo Porto o er, Antonto| Siiva Canha. As minas 
DIPLOMATAS Trez horas debaixo da terra — A sessenta, | BIO, DE JANBINO, 46 + 0 de 

do Best ese Eefedreo uti ação 
iohamado ao Rio dá Janeiro, foi nomoa-| 
de luctor dipl ico, — (Ameri-| io inrodaior difmanos, — [mer LOUSAL, 97% ale hor já esa 

nha descensão é mina. Confesso que| qo [ja o À mio mimo ui 
voroço a sacudirme os nervos. Como| pe aa per oa à e À EE qu a qr ra 4d ia, e, do prá lr us fado, cri Cade fa à acena A ços Jor om pó: 
não tenho nem posso ter uma idéa per. paia mem poe dm a pe fstemla cenas Dina, aci, peso serie da alia ca 
per 

Presença 

Púris-ste  Joubmalo-Sr. senador 
Charles. Humberl.-Agrodego. vivamen- 
io os vossos, seniâmentos ” affeluogos 
para com a Republica Portuguera. Des. de as primeiras horas tão inquieiantes da “gosrra lemos 8. nossos “soldados ma Campanha dAfrica, solidariamente com q nossa insepiravel, alada a in- Etaterra. 
Apoz 9 volo da ânie-honlêm do par. lamento portugues” iremos” balermos leguatmente na. Irele europeia e estas nos orgulhosos de, poder tambem giros” nos. vossda” combates gloria: ãos | 
Perante tudo o que a França acaba do fazer nfostes ddis annos ds cruois provações, o seu nome tem entre nós, um cullo em lodos os corações, Saudo- 

vos. Bernardino Machado, presidente 

eu mma Cove 

da Republica Portúgueza. 

metros de DrofundiinÃo) ne 

LOUSAL, 13.—4'3 sele horas já sa [é excellento, Nom 

por [taoumba, faz-se phantosma, 

TERRAS DE PORTUGAL 

do Lousal 

donso nem carmegas do de gnzes que o Infeclem. Do quando [em vez sinto como quo o ruldo de pé. 
quenas desmoronamentos, São 18 go- 
feiras, que rasgam a parede da direi: 

despejar minerio para as vagonaias 
de ferro. Pussum sombras a, curta «dis. fancin. O homem, ma escuridão: da cn. 

Perdo “o usa da Íula. Moves apenas, cerono. rígido, corho um espectro insonalvel, a. galeria. Immiensa, como so fosse. tum reptil do inconcobiveis dimensões, des. 
enrosca-se, contorce-so, dobra-sa “sobra si mesmave vae terminar quasl onda priticípia, depois de 4er descrito, é pros cura do 'minerio, as mais. caprichosa curvas, ve 

À ra guera 
Como no Brazil so 

pensamento. Tambem elle quer condu- Sor E Se dora ao” an oe o o É aa à dad Lea 
E 0 hotographia do) mivel de me mostrar a sua obra, de me 

do PA md anta far nlravez Os. emaranhados corre 
dores 44 mina, onde algumas dezenas o mini conehaba” o Eserspoda oa do je fqbebdom no, gorrmpon do berra pes cocufandos a mor 

ro n ps ão porta; parte da sut, existencia. 

Planta da mina de Lousal 

[ão Commoroio» roprodus a conforaneia| [de Paul “Adam sobro a intorferoncia| 
[do Po; & importancia da sua 
jovoperdção—(4 

Escolas de agia pratica 

Reconfortados com uma chavena de 
xá eu, 0 sr, Rollão Preto e o ar, en. 
anheiro Freitas, que enceta agora a ia curta de mínero, partimos, Fur 
um col asplendoroso, e apezar, de não 
Serem àtndá rove horas..o “calor é de! 
ruchne. Nos contins do horisonte er. 
guem.so, como emonttes do pardacento 
algodão. algumas nuvens “pesadas e 
compactas. Dir-se-hia que o tempo vie 
matar o que voo pairur dentro em por. 
co sobre as nossas cabegas, uma furiosa, 
irôvnala Seguimos dircelamento pra, 
à acórias, O poço enorme, escancarado 
paca 5 ne livre, parcco sangrar aqui e, 
altia, Das manchas vermelhos 4o ro. 
ciodo dir-se-Nia que escorre carmim tur. 
vo. A” entrada da «córiav, poqueninos 
liabos enfarruscndos malham, nas hi. RIO DE JANEIRO, 15.0 doputa. 

[do Costa Riboiro japrosentou ao par. lamento um projocto do crenção do os. 
colas do agaioultu estica, nos di. 
[versos estados do Itazil, sondo as dos. pezas cobertas com| o imposto gobro o| aleool. (America 

gornas lneídias, o forro em braza. São 
os efiátcres e prepardores das brocas, que na sen barraca, de alhos em pit 
nho, moldam o aço como quam, 
entre os dedos, dá formas íneditas a 
Jum  dreil pedaço de cera... 

Tudo isto vao fazer-se qualquer dia 
por meio de machinas-dizmo O gr. 
Rolião Preto. E" mais simples e mais 
daralo, ncoruscenta, 
E mais dois passos, estamos na mi. 

na. 

O tunei ascuncara-se na minha fren- 
te. E! quelquer coisa do Lemeroso e do 
omençador. Do lado de cá, está o sol 

ie queima, astá o ar livre, está n vl- O redactor da dNação» que foi a| 
Cintra quando do [almoço afferecido 
m'aquelia formosa ostancia nos ma. 
rinheiros in) descobriu gran 
dos novidados no/ palacio da Pena. Esteve o jornalista morarchico de 
visita à espella d eis us suas im. 

Do Indo de lá, deve estar a morto, 
a angustia ,a opressão. Lombra-me, sem 
querer, o verso celebre do Dante: «Las. 
ciate gn! speranza, vol che'entra 
tet A «cora», duns duzios do molros 
percorridos, não é mais do que um vago 
ponto luminoso, com im pedaço de 
azul à servir-lhe de pupila, do qual me pressões, na verdade eurioses, so. 

melado o remaik > despeço com a dorida resiguação d'um 
condemnado descendo para o segredo 
"um earcere. O tunel desenvolve-se em 
rampa pouco acentuada. Com o meu 
oandil de acetileno, em cujo bico a 
gaz sibiia, ilumino o caminho liso e fa- 
cil. As paredes do contrasmina estão re. 
xestidas de madeira. O tecto tambem. 
Todos os desabumeatos são impossi.| 
veis, Não ha duvida. Rasgar o ventre 
da terra é, pois, tudo o que ha de mais 
simples. Impedir que o rasgão alnsire 
por si, que se ransfanno cm chaga in 

. semeadora da morto 9 propa. 
gadora da ruina, ainda o é mais, O ho. 
mem assim o dolermina. 
Caminhamos lentamente para o piso 

45, que € o menos profundo, »haits» de. 
|vagonelas. Buracos pelas paredes, dis. 
farçados com taboas, mais ou menos 
|tapados com pedra Solta, São antigos, 
jazigos do minerio, já exgotados e ex. 
líncios. Sino, a penetrar.me lodo, uma 
deliciosa impressão da frescura. Perdi 
quas! por compicto a noção do sítio] 
[em que me encontro. Tanto posso estar 
a 45 metros abaixo do nivel da tera 
somo a duzentos ou q mil. Tanto posso 

E; realmente, muitê bonita. Estylo ma- nustino, tem fiots córpos, um destinado, po end, E outro ima, Fe TA aa mftexorio em que njociava o “Se hor Bom Manuel, do lado d'outro nara sua não, a, dh Gutro. para o Ser 
mor Duigue “do Porto. Os restantes” cer n ÀS damas, 20s | vereadores sos df de serviço: Ro topo uma cadeira de lespaidar “enelinada. rela Corôa, abro. 08 seus bracos, 4 esperã, de que Aiguem se] [vá rolos abrigar. 
Os dois corpos lia ospelia des 

Dertos pelo redactor do orgão mi. 
guelista, como sabe toda a gente de 
[medians ilustração que tenha visi- 
tado a Pena, são O corpo, propria. 
mente dito, da capella € o cro dos tados jeronymos. |Era, com cffeito, n'este córo, que à familia real as. eístia. aos aci ôulto. O gonu. lexorio pama o srj duque do Porto| fito passa do invonção ou fantasia. 
O sr. D. Affonso de Bragança nun. 
oa sesidiu no Palabio da Pena c qn via missa na capelia do paço da vil. la, onde costumavá veranoar com a sr.* D. Maria Pia. JA «cadeira de es- paldar» é simplesmento a cadeira, 

Soberbissimo retabulo de Alabastro do altar.mór. Se o redactor da «Na » suapõe que O roi tinha o cos. 
lume de se sentar na tal cadeira 

está enganado. Desde que acabaram os frades. aquelles. bratos, se espe. 
Em alguem, não |é, decarto, uma, 

ta coroada 
Ou, quando" voliar o senhor D. Miguel, sob o patrocínio do losiser. |e soar a hora das restituições, não: tornam os. reli iy mos é posse de Nossá Senhora da Pe.| nai 

onde se sentava o| superior do con-|encontrar.me n'um sublerraneo, remo! 
vento, quando idia ao côro,|lá em cima, em qualquer ponto ondo 
cujas" estnllas úlicas passaram não baja calor resm luz natural, Só tina despercebidas ao Jornalista, como o|Soisa me aflige-—o silencio. À vida pa 

lrou 4 minha roda. So fosse sosinho, [convencer-me-hia que ta atravessando 
Juma entacumbo, deslisando como uma 
sombra por entre duas filas do esqas- 
jeto, 
Porcorremos já paMe do primeiro pt- 

so. Sinto que à fadiga se apodera, a. 
uco e pouso, de mkn. Porquê? O es.! 

lorço dispendido não é grande, por ora. 
/As minhas alpercatas protegemme ex. 
cellentemente os pés, Não tenho encon. 
ltrado obstsculos a transpór, Por em” quanto, este oornedor não é mals do um ojausiro iluminado a custo peles nossos candis e pelas lampadas que de. 

PI. 

Casa dos Espartilhos 
a idas pa Tos olham como pupi- 

ophtajmia. A lemperatu- 
antos Mastgf ak EA=R. do Ouro, smalra conderva-e quasi constante, O ar 

Torno a ver a pupila azul colóste da «córias. Mas em logar do subir, deiço 
mais, À aninha viagem subterranta Vas, atuando muito, em elo. sra 
A meus pés rasgu.se um poço, péló qual 5o colia uma escada: É? pôr Dk ue tenho de descer, O engenheiro Frei tas dásme o exemplo. O st, ROUão Pre. to ensihaano A segurar o candi, E a 

esovdn inicia-so, À cocada. não tem fim, Não olho para baixo, Maa convençosn te que cada dogray que transponho. é “um Passo que dou para um ablerho cg ave o misterio vive, furtando-so, Obeii: inadamento, à cariasidodo Insaciatol dag homens, De repente, ponho pó ent lbdr ra. Olho para cima. Nada, À treya nl 
penetravel, À sombra quo a vista fura e na qual se oninham todos og. elos, todos às terrores, todas as dogrt vias phantasias que povoam os cerehis esniinudos dos loucos. Estas no sessenta, ondo so faz” fá extracçã mineral, À vida interior da mina, codes 
a à animar.se, O silencio lornaiso car da, vez menor, Aqui e além, na extra, midnde dos luneis, grupos de operarioa obstinam.so em prolongar a su lora arrancando da socha viva o denegrido pedindo, que ia e ransormpra nas, fubricas distantes, em nxofré! acidos e em ferro, é A canalisação do ar comprimido, pro sa, ei da oonia mina, acrmpdio me desdo J4 de fóra, da" ecórias la. da de luz, Vou ver applicar, q soasenta moiros de protundidudo, esds. poderoso creador de movimento, Brocu-e. a/ico- cha. Preparamesa ros, D'aqui a poco, a dinamite darmodia a impressão de ue foda à mina vas desabar sobro a [minha cabeça. O sr, Rollão Prelo com vida-me à lrabalhar com uma. broca da mão. Acelo. prompiaments, Pogo am dois manípulos « apóno à verruma po. lento 4 massa escura do minerio, Ut capataz abre uma torneira. E a Broca; principiando a girar com uma vel de espantosa, enterna-se com uma rg! pidação cine 'me “sacode lodo, “pela monianha dentro, como so Livezso. da perfurar apenas um bloco de Paz amassado de fresoo, Em menos de olho co minutos, abre.se um furo com rig de melo inétro de profundidade. Retrooedamos Entretanto, upezar de ii. darmos muito, porsuado.me do que nã saio do masmo silo, E” que G dona. não tida. Pentmbra, fumo  rareteito: agua em poças, mineiros que passa como sombras a caminho de migterdl sos destinos.Saudo-os e não me respon: dem. ta jurar que ieste isolamento homem so connentra tanto em si mesmo qua até chega a penler a faculdado de se entender com o seu semelhante, Tor. neja-so um coiavelo qunsl em angulo nes to, Surge outra galeria. Estou folga! dissimo. E! quo nunca vivi duas horas e vida tão intensa, Todos os meus mer vos vibram como fios da arame reteza. dos. Sinto uma grando impressão. do estmagamento.Se pudesse, fugia cem aê mora. para 0. sol que queima, paras eigrneca calcinndo, a fim de” resiab lscer quanto antes o perdido equilbri do mou organismo  cançado, 

O st Rellão Preto quer. porm, que eu veja tudo. Agradeço-ih'o, E assim coloca-mo deante d'um martello peru. rador, o manda que a ponham em mento, A broca, grossa como um pulso, 6 apertuta à imaiho, A nikchina está xs no solo e no tecio da gulenta, O ar [comprimido ackono-o. Os arurros come tra à rocha começim. São tormidavejs, As foulhas de lumo espodnnam em cab leira ulgurante, envolvendo os hó- mens que trobaham com a machina 4 
vindo alfinelar-me a pele. sobre a qual 
produza a sensação cuusva duma 
aceruda ponta de fogo. Parece qua a ros 
cha já está, afina), perfuraca, e que, 
do lado de Já algeym enfiou um «val. 
vende» aceso paro Terirôdulr, cessenla 
metros abaixo do nivel do larreno, uma 
elegro e iluminada noita do 8, JoRO.., 
pe: pi pia Y dutos do vmar 



A CAPITAL, mario cas ame 1581016 — pemmeen 
Vas series pegado logo. Abeigano- 
nos apressudomento tum recanto mais 
distante da gnleria. Alguns mínulos de 
raspora, Juntam-senos des 
aciros Os rastilhos vão-% consumindo 
tentrmente. Tnsansivelmento,  encosto- 
ma mais à rocha, De repente, dá-se a 
primeira. esplosho. À mina lime, Do 
tecto, cabem pequenas palras. O ru 
do é surdo, abafado, Ingubre. Irrom 
pem outros ros, Robentam, ao mesmo 
tempo, dois e ires, Ao todo dor. 
Niontras galerias, —ontras explosões 
se dão, E. é assim que 0 
mem vas: “abrindo caminho no in- 
terior da terra, para drar de 
tá+0s Ihesouros que «ils. encerra é de 

a vonstrulç a ma. 
e o carihho se. 

mandar de ruino, de destruição e de 
morte, 

Fix3 certas. pliysionomtos de minci- 
ros, Não eorrespondem «o typo classi- 

+89. 05 eseavadores do aminorio na mi 
«do Lousal não são, à final, mais do q “ansiinvos da nehina. Todo 9 trabalha 
aolento foi abolido, À extenante can- 
coira da perturnção não lhes compete, 
O mais ponto é. O mineiro do Lousal 
atm sequer tem trajo especial, Voe 
gara o piso em que trabalha como ria 
dultivar uma hork ou plantar uma ar. 
sore, A divisão do trabalho é, além 
atissa, absoluta. Cada um faz o que tem 
à fra o myais mada, D'uhi, Una rogue 
Janidado quasi ehranometrica em tudo 
drque se pussa nestas galerias Inbirin-| 
Moas, que principiam no desconhecido, 
e acabam no mysterio, Chegumos ju 
4osdo poço que leva no piso 110. Mas não 
Sescemos, E" que está innundudo, es. 
jando a procedersse nelivamento, “por 
meio do bombas electricas no sou ra- 
ido exgotamento, Voltamos, par ísso, 
“para o ar livre. Tomamos 6 elevador. rem segundos, À rova. vne-so des- 
fnzendo, enhindo do cima uma suave 
elaridade, que do :nomento a momento 
se “torna mais intensa. O nsconsor pá- 
1a, Estamos na embocadura do poço méstre, Estrego os olhos com» quem 
“aoorda e sorvo a longos haustos o ar 
“quente quo me bute no rosto, 

e-Resuseilei, 
ADELINO MENDES. 
nin cu a an id 

“Olsir sina,, 
Tintas a agua (Wathor Paint) 

om tres mi- 

o! 

se il oo 
:manontos fabricadas por Mander 

porno aútdo 

%. dos Retrozeros, 3, 2.º—Lishoa 

iBrolhors (Bogland), 

Pngal O 

TELEPHONE 14422 

Suileda 
mitruoção do 

comparanoia. da todos os al 
og. 
Eatá aberta inveripção para estas at 

o va, | 
O somo presado camaráda do im- 

pronisa Bouebon é Monozos, que no| 
osso meio littorario tão rapido nomo 
+álgançou pelou sua ohroniong, aponta- 
“meios o improssões, condontou cutos| 
“axtigon disporsos num, volumo a que 
sp02:0 títalo de «Os mous doliotos» e 
iguo:om brovo dovo apparocor, 
jSorá a obra profaiada--vi a a-|niononto na Buocia ha Pastas do Mar “dlnagão-—pelo Sltutro eoriptor Julio oia di-ho-homos alado, que o so do- 

Dantas, o quo irá augmentar o sou, com por sua conta 6 vi ellos Pias age embora perdaudo nua por: am io; 

“CASA FUNDADA EM BB 

framde Variedade em Legues 
Sortido Colossal 

Mê-—Nua dos Retrozeiros —78 
LISBOA 

Uma cançonetista celebre 
no Republica 

“A fumosa rovista Castellos no ar quo é s| 
poça da moda 6 o grundo exito do Thea- dio Rapubilos está constantomonte apro: 
sentando novidados 6 surpresas. Agora, 
"ubunola-so uma deveras sonsacional, 

! Pojado Amanha quinta-feira estreia: 
bro cançonotísta francoga Nitá Fal-| 

sou-estrelia do Scala do Paris, quo toma 
tá parto na revista, entrando nos quadros, 
oeEstrado da vidam da «Montanha do 
«oito» e da «Encrazilhada dos moinhos» | 

cangonetas O canções, 
uma canção patric 
por todos on soldados 

os campos da batalha, Nita Paizon d 
«6 ama artista fino, do rota distincção, lin-| 

uma o» uncanta- 
«dora, ama cançonotista di Arrocl- 
te do quinta foira é pola d 
“dio reunião da nona socio 

5. Moreira do O 
A 
k Gts 

Comminrporação 

a moda, 

Bonservas alimentioias de sardinhas e 
chioharros am azeite e tomate 

Sardinhas em sal moura e prensadas 
Vinhos do Alto Douro 

fEigos, Amondoas, Chocolates, etc. 
Exportadoros para Arrica, estrangeiro 

o Brazil 
76, 2º, Rua Augusta Lisboa End. tolósraphico: Pamaroira-Lisboa TELEPHONE 175 

Feiras e romarias 
As festas em Aviz 

Benlist-se no proximo dia 27, em, Aviz a romaria annual à Senhora Mãe! 
“los "Homens, havendo, além dos cos. 
lmados concertos por uma banda, de] anusica, illuminaçõos, bazar, fogo. d'ar- 
ilicio à os populares Duilo3 « descan-| tes -otemtejnnos, au diskbuição d'enso:| Vos A ertanças pobres. 

Vim grupo de meninas tomará parte 
ma exesiução dos ucias religiosos. 
À feira franca que no mesmo q) 

regilsa no local da romaria irao concorrencia de 
o conreriho 1º Aviz, nas vinhos, A Uma comissão está preparando uma, gotrála, de movilhos é antiga portugue 

Case dos Espartilhos 
tantos Mattos & C.*-R. do Ouro, 194] 

ativahe 
pow não. só 
los concelhos| 

vjria. vrgoncia, 

solte, 

eis da hprenga | 
e a questão do papel 

Falando com jorrialiatas, o ex, presi. 
lento do, ministerio. por oeensio do 
nlmoç + da Pona om honra dos mai: 
nheiros inglezes, manifestou-lhos 09 
pos esorupulos “om, Concedor, corto 
boncficios À imprensa, como o da fran- 
quia postal, por tor ligações com um. 
poriodico quo é a Jepublica, Acor 
entou quo o ministro do intorior duse. 
linria muito sor util aos jornaos, mas 
jane o do trabalho não astá diaposto, 
iquella concessão da franquia por ir 
causar um prejuizo do gotenta contos 
hos correios 6 telographos, que são au- 
tonotmos, 
A oriso da impreneo, embora om 

corto modo o para alguns jorunos so 
nttonunsao um pouco com 0 isonção 
do franquia, estava longo do resolver. 
go mercê do tal bancfioio, À crigo não 
6 aponas nossa, attingo muitos outros 
paísto o a uia das Instimo- 
vois consequonéias da guerra. Agora 
mesmo, em Hesylanha, sa dubato o pro- 
blema, dividindo-so aa opiniões sobro 
o modo de o resolver: quorem nns que, 
jondo o. períodico urna industria, elle 
tenha direito o mesmas facilidados 
gs, 2, Eoverno concodou a ontram in 
lustrins; quorcm ontros que o probloma 

não 6 para ser posto poranto o govorno 
mas para sor solucionado particular. 
mento antro as omprosas,| 
Com os primoiros está Cristobal de 

Castro, no Heraldo de Madrid, Do ton 
ultimo artigo sobro o assumpto trai 
mos ú meditação do quem tom o devor] 
do o prooéoupar com elle; 

imas, que à] 
yerno a'esta asaimpto, 

o tefgo, carvão o sulphato cobro, of poctos Important 
a diplomatioo, o do transportes o o adi 

e tocios podido reiteradame! 
limeno, Gusset o Alba quo cad resto a Campeira 0a misaão, 

"imtarvancio do ministro dos (icmplos dlgancias para, tar Tnforiançõas e" estatisticas, Nut morsonto, estando Já a conficto ha mala ão dois ntnos sou tolação: igngramo do um modo nathentico é olholl quaus são uu paizos prodactoros de pasta do madei- 3a enbitica do produce, pros imbrcados principaes, dic, to, Não do a a sa iqoidnde? Pé esa” podem e devarm se ro: pelo iluteio dos or diplomatas o com o, como. falar do producção, era do escâssos, mom do oncarecimanto, em da omtratadinanto Erataso am problama da importação o descon! é da um modo anthontdoo o oficial, 

Quanto ao misistorio do fomento, tta- 
tando-no d'am probloma forestal, coino 01 
dá pasta do madeira, tlo ponoo conhece- [209 produoção national do o» motoa do pi 

ton 
vista no futuro, E à rospolto do frotos. 
dusidos, promios'ãe Importação, oto, 
ostamos egunlmento om joj 

A ão do tlalatro da fazon-| 
são aim pl 
a aborta Do to do papol o pastas do fabricação. 0a 

um rogimon do porta fechada, mas focha- 
da a podr o cal, para a oxportação do 
papol fabricado o' ainda das pastas quo| 
pudessem exportar-so, 
E Oristobal do Castro inglato om 

region de 

política idontioa a quo so em 
para o trigo, o carvão o o aulphato do 
cobro, ncoroscentando: 

quando o 

progou 

orao nos dig 

O rednotor do Heraldo não comp 
lhendo quo so favoroçam vitioultoro, 
mosgoltos o motulurgicos, abagtason- 
(do-os do sulphato, trigo 6 carvio 4] 
progos rogulados, o que no não ahaste- 
[gain do mosmo modo as omprosas jor- 
nalisticas o oditorineo. 

SALÃO FOZ 
Epoca do verão de 1916 

Hoje e todas às noites 
Duas sessões 

1ºas Bi 24 do 22 Md 

O grando successo da actualidade 

Stella Margarita 
Sugeosso da Snlvsima o cloganto baila 

Niua Walky 
Succosso da celobre attrasgão 

La Bella Lopez! 
E SEU BXCENTRICO 
Exito da graciosa bailarion 

Carmen Vicente 
femão JULIAN. Bo 

Bellos films — Magnifico concerto 

divetto o 
Stella Margarita 

Nina Walky quo hontem so estreou, é ama bajlarloa com escola, sendo um “h» 
gue eoneçem que om aprociar 6 aplaudir, como hontem acontesem o “PP “Amenhi faz a ama fosta artistico o 5 pfsao lieiro tola Margarita que esto lion um roportorio dos mais yatiados, Veste, portanto, galas o Balão Foz dim nhó, para festejar a intorostanto “arti 

«Historia de sempre» 
A estreia do Condes 

E já auperíluo aflemar que o Cinoma Condes bato. positivamesto O as ãos bons «fimo. Hoj ao ortreio adimicavol com a, pelicula du urio, profandamonto roparmuda do quo, ão, “intitulada Mistoria de sempre; 8 par- 
O rasto do progcamma é preenchido) por, namoros oxoollentes conto à nltima vista Pathé, paipitanto do “actualidade, Borboleta de azas de ouro, 9 portes, o fere” tivel episodio comido Salustiano vinga. ua sogra, interpretado polo colgbro hi ori “Prince; A portos, Atonidor Braciteiro, ato, alii como se v6 Iuteginar apecta| 

crevomos estas passagens quo offerece-| Pa 

dis 

pe 

nto 

As negociações 

[sim como o doutor Kaoppoli 
[do dopartamento agrioola-—(Ameri- 

na om Borlim to) 
carmo 260 grammas, batatas 4 Kilos po 1960 

ano so avpliquo quanto no papol uma [SAMI AU—(dmericana) 

Operarios portuguezos para as 

À and guara 
A lucta no thoatro oc- 

cidental 
PARIS, 48--Communionção oftcia 

das 15 horas—Na linha do Soromo 
houve grando actividade da artilhari 
francora nos acetoros ao norto do 
ão sul do Belloy o da Entróes o Go no 
to do Lihone, Ão ul do Belloy foi dis- 
perso por fazilaria um reconhocimonto 
allemio, Na margem dizoita do Meusa 
louvo uma sorio do brilhantes acções 
á granada que pormittiram sos ftanco- 
zes tomar clomontos do trincheira na 
linha ds combato oque abrangom 100 
metros do profundidade, Os allomioa 
tentaram rovgir mis og nogsos fog 
do flanco anviquilliramlhos o cont 
ataque, No resto da linha a noite de-| 
corrou calma-—(Havas). 
As operações rnssas 
PETROGRADO, 14. —Na região da 
ovonção do Stobicha ropelimos em| 
tobichva em 18 do corronto os nta;] 

ques contra a margem oooidental do) 
[Stackod, No Seroth atiperior continua! 
[mos a progrodir; 0 inimigo rotirou z 
ra esto, para uma posição organisda, 
do ondo do “Violênto. canhonoio impo- 
diu o nosso avanço, Na regilo do Btry. 

modio o no Koropeta continuamos n 
persoguição do inimigo e progrodimos| 
ha direeção do, costo." Nos Ctrpathos, 

ilpor toda a parto ropolimos no mato, a| 
ia rã it fis o ricota es po oieee 

ofensiva parcial do inimigo. Na Pei 
uia todos uma parto das posição 
(turcas. —(Havas) 
Carne do Brasil para 

a Europa 
BELLO HORIZONTE (MINAS, 

GERAES, 16—Duranto os ultimos! 
do mos do julho. e og primoiros do 

gesto, a Companhia Oosto do Minas 
eportou com destino nos frigorifi- 

wgtando quantidado' do gado, deste, 
lo, para a exportação para a Ea: 

germano-suissas 
PARIS, 16.—Na proxima quinta- 

foira devem recomeçar as nogocia- 
ãos antro a Suisea o a Allomanha, O 
Oonsolha fedoral nomeou negociado-| 
ros. Alirod Proy o Sobmide 

ano. 
Lloyd George e o opti-| 

mismo francez 
PARIS, 150 or. Lloyd Georgo) 

lapés tma domorada conforônoia com e 
Igonoral Halg, rogrossou a Londroo 
[profundamonto impressionado com 
optimismo francos —( Americana). 

As rações de alimen- 
tação em Berlim 

PARIS, 15-—As rações d'osta soma- 
assim fixados: 

gramas, o mantoiga 6 

fabricas francezas 
Já so encontra em Lisboa o dele. 

gado do governo francez quo vem, 
contractar operários para às fabri-| 
cas do munições. Segundo nos cons. 
ta, serão prateridos 08 simples tra” 
Dalhadoges, com mais de 92 annos, 
Os conthattos farase-hão - por seis 
mezos e serão cenovavais. Os sal 
rios oscilam entre cinco é doze tranl| 
003, conforme as aptidões reveladas. 

lula-se. que frão, assim para 
França uns 10.000 trabalhadores e 
não operartos feitos, como poderia, 
suppór-se. Sendo a emigração aui- 
[nual para o Brazil de 20.000 à 40.000 
individuos o achando.se ella agora 
suspensa, os braços que forem prra 
França “decerto não perturharão, 
(com à sua faila, os trabalhos a que 
e consagnavam aqui. 
O sr. Alhert Thomas, sub.seeneta 

nto do Estado dus munições no ga- 
bineto francer, chegará a Lisboa 
brevemente, 

Bens de inimigos 
Foi hojo publicado no Diario do Go-| 

|verno o seguinte aviso: 
Para os offeitos do disposto no ão aeúigo 1.º do deersto nt 8.05, db it 

de maio de 1916, declara-se estarem 
habilitados a pagar as rospoctivas ren-| 
das os dopositarios-ndministradoros| 
dos bens pertencontos aos subditos ini- 
migos abaixo relncionados; 

uilhermo Hoffneir, do Porto. 
Otto Hummol, do Lisboa, com rofo- 

[roncia á fabrica o suas dopendoncias, 
oita na travessa do Prior, 8 

Firma brazileira Jouvada 
O govorno portaguez mandou, polo| 

ministerio dos ostrangeitos, sob pro- 
cita do, consul do Portugal no Pari, 
louvar à firma braziloira d'aquolla ci. 
dade Taixairo, Martins & G*, pala sua 
cooperação na propaganda do Portfigal 
o da Croz Vormolho Portuguczn. 
Carga dos navios apprehendi- 

dos 
A? firma Tavaros & 03, Limitada, 

[como roprosentanto do Paul Brunon, 
foi concedida prorogação de SO dias 
para levantamonto do carga do antigo 
vapor allemito Gérgenti, aotualmonto 
Gaya, ' 
Ofciaes medicos milicianos 
Poly secretaria da guerra fot deter, 

minado ua 63 auleros medicos imlici 
nos só podem mudur de residenia 00 
autetorisaçho dos commandantes das res. Lectivas divisões, devendo, taes mudan. as Ser commnlcadas à 54 roparição dn E alrceção. geral da secretaria da queria. 

Uma conferencia Na sóde da. Associação dos Medicos pot pie rain do Medicos 
mesa Porns, o sr, dr. Reynaldo dos San. Tas ira eofesenca sobho «0 traiasao 
to actual dos feridos da guerra». 

Apprebensão de navios alle- 
mães 

Por escassez do tempo não conclui| 
ram hoje às trabalhos de mpprahensho 
dos navios allemães. Os restantes de. 

variado é nl cinecmatograpiico maiê Gtrahento do gos sta, vem 6ar ámanhã submeitidos 4 mesma 
formalidade, 

ia “pouso tempo, O sr. Ribot, ministro dus finanças da Prançu. fez um appeilo nos cidadãos do seu palz para que fes sem “a economia. das” Notas, empregam. 
do os cheques traçados (ubasrésa) ni IL 

juldação dns operações de, credito. De neto,“ estes dois anmos de guria a] 
circulação fiduciarin subiu espantosa- mente cem França, Em. fins de Junho] 3914 era de 5652 bilicos de francos, pin uma reserva, metallica de 4.014 bi! líbes, ou seja de 10 por cento; no prin: cipio' deste mez estava em 15.184 bi 
lides, om tuna reserva do 8408 Bos ou soja de 38 por cento. A “Bonstatação drsto Taco presta-se ja “Yarias, considerações, sobre a cireu- ação. Hduciaria: portugueza, Em, 189 

0. 
E) 

fol fixado o sou Iímibo om 72.000 con- 
“o qual so mantinha. ainda em 4910, 
al 

los, 
à, data da proclamação da Republica: dierse Quo já em, Setembro dio ÍU1O so penadra audlorisar uma eig-| 
vação. afaquelio mito, pois domons-| trava-so que os 72.000. tontos eram in aulliciontos para a capacidade ntungl. ils. pelas” transacções do mercado hn. cimo. 
Proclumada a Mepublica, q, havendo 

necessidade de gulislazer iriadiaveis en- 
cargos do Estulo, foi nuclorisudo O Bufioo de Portugal a emitir molas até 
ao duplo das reservas de mocda de prata que possuisse, ficando para ulto- 
rior esludo o augmento da, circulação! 
vom à reserva de ouro, Evidentemente, 
a pesson que aconselhou aquela roduc: 
quê ao governo rovisorio-que 1 ncon- felhou “e “que a tornou rapidamente 
possivel" suppoz que ella. seria tomada [coro uma solução de momento, e nun- 
ca ooino uma formula a seguir para 
obyinr q todas as difficuidades da si- 
tunção financeira. 
Deviam ser tomados depois outras 

|medidns que, nos seus efíeiios de con. 
Junclo, moditicansem o mau. aspeclo 
que então. opresentavam as. tinangas 

lo Estado. 
Actualmente, a circulação fiductaria 

está em 181.090 contos, podendo ainda sex elevada a 145,00, As despesas re. 
sultontes da guerra so devo. altribuir 
uma grande parto do augmento, De- 
monstra-se, facilmente com 08 nume. 
tg agosto de 1914 a circulação de 
notas do Banco estava em 88,000 con 
tos, o que representa, em relação 4 
ou 1910, am augmento de] 

QUESTÕES FINANCEIRAS 

À situação fiducioria 
E' preciso economisar as 
notas e usar os cheques 

| 
a tem sido ag 
ente . pelas 06 
porque us transacções 
mesma proporção em 
a. O Estado precisa de 

“ao Banco, obtendo. 
canto de um quarto 
Irtudo do tmposto len- 

culação fiduciari 
quast exclusiva 

lo Estado, e nã 
eresaossem na 

e eli augmenl 
dinheiro « pede: 
Ro juro Insign 
por cento em vi 
ado sobre 4 circulação que exceda, 
2.000 contos. E! olaro que os. Bancos] 

emissores ideverh ser  tribulados pel circulação que exceda um, corto, fimi-| 
grades Inoros donquza à ospecilações| 
Tuimosas “e deprecinuvas da moeda; mas é preciso que o Estado não abusé do, processo que procura conrtar q0s| outros, possiveis, concorrantos dos co- res do Banco, Se o faz, ou forçudo| Por sespesas copsidemves o immédia. 

ont por Se convenoor da dificuldade de 'conttanir ompresurios fundados, as consequencias d'psse abuso anifestarm-| 
se Jogo no encirecimenta da vida. 
A outra razão, o grande augmênto da, eireminção. fiuclanta, está no. velho, tbito porfuguez de amealhar dinheiro. de fnzer um. Dé de meia absolutamen 

improduelivo. Ad ressrvas da economia percas mão devam, ser hoje Infor. 
Pes a 40.000 contos, que apenas servem 
[para os seus póssuidores go darom a indida, ilusão (do que. esião garanti 
dos. contra “todos os. imprevistos. incl 
dentes de naturêza, financeira, que Sur: Jam ma vida nncional, Quer dizer: 08. 
ses 40.000 oontos fi ingevidamen e na circulação flduciarin, (visto que] não circulam, Mesde que Ob geus, pos. 

dores “08 deppsilascom, no Banco de Portugal, & ninguem duvida de, que 05] depositos estivessem nh!. perfeitamente emrantídos, a circulação diminuia 
traquelta Imporlancia, passando a ser] hoje do 81.006 contos. E" possivel. que 
isso. venha 1 acontecêr, no. monos em parte, logo que jo Estudo lance 0 am- 
prestimo no mefcado Interno, podendo! então pagar umA parte das fuas div “las no Banco o recolhendo esta as no. fas representadas do cebito.Lnuida-| 

Por ullimo, ha aínda um factor 
contribue para que a cireuiação fi 
claria portuguezs seja sempre cl E? O mesmo vicio da. abuso das 
que o sr, RIDOL procura conibaler em| 

lubro — do 
16,000 contos, Assim, o aoorescímo| 
feilo desde agosto do 1914 até hoja, Is. 
to /é, nos dois annos do guerra, é re- 
prsentado “pela somma de 354080 con 
log, 

So o augmento correspondesse 
nebessidades de transueçõos provocada; 
pelo desenvolvimento da rqueza pu blipa, mada haveria a dizer contra 0 120jo contos que figuram hojs em cir 
culação nem contra o Imite dos 145,0% 
desde que a sua fixação correspondos 5) 005 mesmos motivos, Mas não to 
sido assim, Em primolro logar, à ch 

Solipedes para o exercito 
A xogulsição, quo vao nor folta, do noli. 

|podos para q oxarcito, ondo ólics hão 
invito nocembrios, olfsotun or 
modo quo não sofira altoração o sorviço| 
do transportes partionluros, 
O» solipodes a requisitar, duntro om 

breve, são maís do trow mil. 

A questão 
das subsistencias 

Apprehensão de assucar 
Fotenos anvláda à seguinto nota ot- 

cjosas. 
| 
im empregado da secrelaria da com. 
sto districtal de subsistencias, scom- 

panbado por dois guardas da mesma 
colnmissno, dirigiu-ss esta. tardo, por 
ordem superior, ou armazem do mer- 
cobria dos srs. Manucl Tavares & 
rui da Prata, 282 a 288, o rua da Bo. 
lesga, 47 a do, apprchendondo aht 58 
caixas com assucar em quadrados, no 
pezo lotal de cêroa de 2.500 kilos. 
À appretensão foi feita, por a firma| 

proprietaria do estabelecimento não ter 
agto o assucar ao manifesto segundo 
o jodital ullimamente publicado - pelo 
chefe do distrito, 
Um empregado superior da casa de-| 

clárou quê o assucar fora fornecido pe. 
ln, firma Carlos Ribeiro, Limitada, da 
priça do Munkeípio, como sendo “cai. 
xas de coco, para ussim es furtar à 
deyida. tiscalisação, 
À policia autaça hojo na multa do 2859, [por Avgmento do. proço d Comerciantes Antonio J icavasas do, Rosario, 85; da rua. 8, João da dos Aragão. trave o ac 

Gar” 6,0 06 Antonio Parei, ras Maria Bi, 154. Br 862 foi anctns, por falta de 
tabolia, a firma Santos & Vaqueiro, dá ra da Alogria, bl. 

Agua da Fonte 
de Sula 

Bussaco 
Optima para convalescontos, anemicos 

o dobilitados, 
À melhor de mesa 
Bcontavos (50 réis) o litro 

- A venda eim toda a parte 

M hospital do 8, José 
|Tremenda bofetada — Desastre) 

com arma de fogo e no tra- 
balho ! 

y mugalha do Caramaj 
tad Sortioniro Jos 

guia 
No banco fol pancada. de um farimento| 

ido Abreu moradora na vil-| 
o foi mardida por 

gra bespítal” do 8 Jostondo foi 
o. 

jo, om Almada | de 

; 
Dida qt Rn Pe não 8 industriues e commerciantes 

quantias, dopositadas 
wos Bancos, pagando as facibras por 
nelo de chegue. Os Bancos fariam o 
neontro dos Chéques a pagar o q ro 'eber, poupanda-so dassg modo a, cir- 
lação «> Importantes somenas, O di- 
iheiro am deposito serviria para fuel 
lar omprohondimentos do commorcio, 
: da industria, baixando a taxa de 
tescanta visto que havin mais dinheiro, 
tisponivol para” tests. operações, 
Quando so estabelroará no Nosso pais, 

+ iso dos oheqhes? 
Da Covilhã aih paro Li 

lá onfermorio 4 José c'Almeida Pigueiro. 
do, criado do um arimazom do lanifcios| do, quo no domingo estan- 
do a oxporiiacntar. nim rovolvor parton. 
[conto a um seu migo, a arma dipfechou| 
indo a bala oravuk-so-lho no tonto, O feri- 
Depois do opyrad: 

jonfermaria o operario Mano! Pir 
Irado na Ena 24 do Jalho, 202, 
doca meoca do Alcantara toi ingido [pelos entilhaços do pedras, ficando com q 
ergnoo feuctiado 

Bra Alenquer foi att 
co do uma. maar Sorgo 
forido no baixo. pontro, Corno o don am 
do fosso gravo voja para Lisbo o dou ho: 
jo entrada na onfórmaria 1 
A Prestam 

DE 
Baptista & C.” 

Dinheiro sobre pentiores 
Juro doado [0/0 

Rua do Jardim do Rogador, (8, 1.º 

PEQUENAS NOTICIAS 

ido por au col 
a Biiva, ficando| 

A, Policia prondon Manto) Gomos Ri? bolro, do 28 annco, morador no Casalinho do Aju ja, por tor Jovado paro à Serra do «Hronaotts fa menor de 16 hnuc Maria da Concaljão Avis, dervigal nu 
[casa do rua Hent quo, Nogueira, 8, 1.º, m JAimadora, ubusando dll o abbndoran: ão:a om sogaida, Corno não tom faria, a nolinia totiou ponta, «olla para lho dae 
tio as “bula procura o menor de 4 rnnos oaabim, Gomes a Siva, Que, desiupare isa asa o sh pe Made Geri ga Site morador “ha PP do rogo, 1 recibo se E eram ágio ereta 
Andrade PR ria Marão da Gnbraea dé 

o enviados para guizo doe Dá rua as. Po a antonio. Avgusto 
2º. acetisados dd furarem a quantia dé Boo ascudos “no. dommencianto fr, Preste, aa rua Aurea ERA no eme o nego dê Alta qu jo pap brain sea Ene Ea Ed Ea o de parir fe Eagle 

hartaca das toriholas do Albergue das Pa Pi 
A cura das 

Poenças de pelle 

PELO DERMOGENOL 
CIA GUERIA 

Rua Andrado, 36 

VILLA NOVA DE FOZCOA, 14h. 

iiteiço: pera flor 6 
em projecio, n 

de distinctos adademicos nosso conter vanco está aninfudo da melhor boa von. 

Só temos à felidit 
micos. 

lho, em sua 1 
horhenagem (cor 
qão 8 Pespeio 

lo Procurudor dla Ropublica nesta co- 

sabedor 6 cuja posse foi brilhanlemente dum macaco no Jardim Zoologico, “aonenreida, 

Tocolhou pi 

guide eus enii à pop 
inção desta vida para a aequisição de sonstrueção dum edi. pio, oa de pesa nelas à 

1 desta vila, da. muitos annos Anielizmente até hoje Sem "resuilaão |sutistatoro.” Um. grupo 

tade para levar a cíteilo uma recita 
cujo produelo riverterá em beneficio de tão pon fdeia, h fundação do hospital. 

ar os inteltigentes cn 
—A Camara Municipal d'esto oonce-| 

lima Sessão, prostou q 
ma da alla admira- 
viriudes do delegado 

marca, sr. dr, José Lute d'Almeida, | lançando um vgto de congratulação ni 
acta pelo seu estado, Tomou posta de juiz d'esta comar- ca o sr. dr. Alêxandro de Aragão quel nos dizem. um [magisivado impoluto e| 

oyphi 

No parlamento hiitannic: 
LONDRES, 15... A Camara 

Communs aprovou om primoir 
tura o projecio do lei rolativo ao 
Inmento. —(Havas) 

D governo do Urugua 
MONTEVIDET, 45. — O minis! inte 

Inauguração'da exposição 
aguarelias de Roque Ga- 
meiro e alberto de Souza 

No atrio do teatro Nacional rea 9, tê Tardo a vita dos represent 
gua emeiro € Alberto de Sos 
Re da Historia de Portugal, ob 
gas nço, goveruador civil de 5 

60, João Sontes é dos do] 
Homens de letras, tenão tos lia ras do “elogio para. 08. pxpositóres. mento tudo Que all 36 v8 CXposto é de louvores é que &0 n uma demorad sita de podo appeciar. Espera-se q 
depois a exposição, 

Roubo de 9050 escudo 
A Polícia procura o propeletarto a. casa “de “commissões que, tendo es a quantia de 0.000 escudos na casa. carla Borges. k “Irmão, 

So densa 
Vêr noticiario 

diverso | 
na 3º e 4.º pagin 

No palacio do Beleja foi hoj 
vido um tologramma flo sr, mini 
do trabalho noticiam 

ao gr, d Republio: Bornordino 

cia, sondo u 
ima, composta dos layri 
importantes da rogião 

usudia om granda namoro. 

onvaliaria 4 o couductor do obr 
ario da Silva Peri 

quorquo, 
camara de commorota itulo-p: 

de Italia, 

(Luureado pela Escola de arts) ocPORBSAR, do “uúcco, cirbrgia, prot 
TELEPHONE 3078 

LARGO DE S, PAULO, 19: 

da baixolla 

tláticas quo possuimos. ap] 
cora uma froquoncia Jatmont 
notos olofaoo, Dizom o 

via. estar num mam 
[não esiá. Anda n'um oorroplo das N 
sidados para Bom o do Bolcio pas 
Noooisidados, prova 
jaquello ospeclal curinho que 08 cri já postojarius, ali pos goitona 

pola, buixolla Germaio. So cou 
or vir à proposito do todu 6 qual 

íoita, não tarda que, quando quizorei 
à Pará O Imlaou, à encontro om. 

mono untado, 

Situação da pra 
mercado fecho 

Londres choguo. + « AE Londrem Bódros 3 1/40 rio choque. 1 Cgaho olânda Shoquá . + oba Modrid,choquos + IBM Soiss chegão : 2 ) to New Boro o 44 1 ABM Rio ubondeoá 0 2 to Libras esc s o, TB Agiodo onto: 4 17 Gt 

Enternas; o 28, 

Açores, 1228; Uitramaino, stent 1 
18088 

408; Assncar, dHgEi Cradito 
Moagem (nova), 83800; Phos) 
[88 Ga ootp. 108, Tubacos 80500; Agritaltura. Cutonío) 1 

: Prodiges À p o. 048, À 068; Ultramarino, 60, Beta Alta, Di 
(mova), 998; Pani 

Predial 
horos, 

o 50840; Cai ut, is 

BISA Di LAGOA 
Corretor official 

Transacções ou tandos pal sacaõo ou fundos pabligos, papeis do credito, 
biotes do inesouro, ara. 

Rua Augusta, 24 

1 

Quadros da historia de Portugal 

mprensa, à exposição. do quadros de dos disindios artistas Roque. noso presa, do 'colinborador, Os quaes servem para os 
ande valor dos Ilustres profesiores. sr 
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ões feitas por este antigo e| 

Sssatizado Tetabelosimênto 
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Sortido moderno em Lustres 
candieiros, placas, pendentes, 
plafoniérs, ete. 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 

CASA TRIUMPHO 
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Luz electrica,| 
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Deviduoa, percorts 18 Ki do, passares 16 meios e É tintos é quasenta nogaedos, om soja à vefecidad o Ti Eaieréecos hora O vagando é 
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do futuro vo continma. DOS vei a 

eta possiatencia 6 Dos voo. 'ra vaz fazem à ane apresentação “8” cle Doutrada tamos “poloo “da tes do gymaastica, de adultos e de creu ão vecelda que eca po quo rondas esto úinto pele” Direogão, “Aoc, tidongico Sayrme Race: Quê taom dado resultados magaiáos! O Cias vota Dinienatiao) Rojalcia | Brolessor Arthur dos Santor 6 incas a, Fjari6 de Carvalho “Fónssos, Da boa preparação desta festa Sandido Simões é Severino Fer | rornejo da Taça de Carcavellos papda Vogese, EA fic O rega a alisaso no proxico docingo, 5 * direcção da Ors-|modolares «courtas dos Recreios de” Car a as Mer Bomtoguecas de bo |apeio o tara de tolas da Tea a “da o vise-gomodoro do | Actas de Guteavelios paca” o a Gal Naval, a: Hoocique de Selzao.—— [ocroçarao os Tiro ntibios Gai do 
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neza de requisitarem 08 seas bi- 
ii atinées nos domingos é 
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igovingios: 1», miss Mary Brynt Bco ligatoo pesa pode o et 
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TAmon nos jornaes franoczes a 8e-) 
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contagrou uma das quos ultimos 
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iamos Infelizmente da grande maio- | polo Senndo propónito da. preparação 

“da, isto é, d'oqueles quo sem aver. mflityr cbrigatorta (projaoto, Oheron) 
gptnem, dos amerocimentos, proprios e O ar. Briquei foi no relator, 
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atreverem | gribicar os outros, n'um jcomo onttos “ollogas, reconhecem 1] desprimor e n'um atrevimento que voe [nocensidado do modifigar soneivolm 
além do habitual «corta na casaca» de [to o texto do Senado. Essas medifica-| 
officines do mesmo olficio, jon vão fuzer-so no sontido que deso-| 
Ora à esses é que nos dirigimos apon. [jam todos os homens do «sports, 

tando-he q sun incompetencia, não com| A questão, porém, sorá dofinitiva-| palavras mas com factos e com argu- [monte esclarecida om dola mogas» mentos pouco à pouco eclerados. Esta notícia indica que toma força 
Já dissemos como prova de aftirma- [aquele argumento So qu antes de se] 

qões evem abono da these que estabe ease militares pé vem formar] 
omons, 
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um artigo dizendo, para elu-) 
eidação do | artigos seguintes, 

amo sa ore à ggmmasta 
sueca em Paiol 

Notas do dia, 
A primeira reunião da Direcção 

do Gymnaso Club na geren- 
cla de 1916 17 

A Direcção d'esto velho Club, tomou, 
[hontom, na sua sessão, resoluçõos im- 
portantes, sabendo que se propõe levar 

ffeito nm prograinma colossal, 
mos ainda dar notlota deta-. 
Programm, mas garan- 

tom-nos qua, Q. G P, osto anno or 
pisará varia provas importantes antro 
Clube, festas dosportivas na sus séde, 
festas o provas do natação, ato, ato. 
No mez de janeiro proximo realisar-| 
"ha o 1.9 Campeonato do Portugal do| Floroto (aberto à todas no malas d'g 

mas do pai 
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monte oLegar-lho nova remessa quo sem, 
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PIANOS das cotebres fabrious 
Btrohmenger e Bell 
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tes novos e uzados, Venda, troca 
eluguer, concertos. afinações, 
Valentim de Carválho 
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Boletim das mulheres portuguezas, — Sa. 

bia o n.º 7 do 1.º auno d'ceta publica 
Pyaloão do Conselho nacional das mulho- 

fraça, quo ganhou O Soy portugaceas, euporiormento dirigi. 
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As «Harley-Davidsons, motos idenos| [quo na America são conhosidas poia pit. toresos designação do ecintentas nilon- 
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DEPOSITARIO EM LIBBOA 

Arthur Benarúás 
lose Ce PE RA SENTRAD 

Antonio “Balhine 
Reza 

Cirurgião os hop 
tuos 

cemos: 
“Que na Suecia os diplomados toem «um curso de alguns annos, tres d'elles, 

em Instituto de especialisação, Em Por- 
dngal a maioria dos mestres, -das taes quo so «arvoramo am mentores, possue ima Insirueção rudimentar em  assum- 
Plos de conhecimento geral e, que cons- 
terá nossa investigação, uma ausencia dr conhecimentos especiaes do mocha- nica de movimentos, 
Que os suecos alé nos seus diplom dos impõem a fiscalisação de medicos, auando se atrevem a iratar de ler Peuticas e de mngagens. —Que a Sucela procura dia a dia me- ihorar o: amu ayslema educativo, com- provando assim que elto não é «imuta- vel» nebi de «absoluta impecabilidades. Que à gymnaslíca que não for ad plada às condições mesologiens não dá, msullado o por vezes póde sor nefasta & pivjudicial. Assim nquello que appll- car em Portugal methodo do larras es nangeiras, que são de ahsotuta dispa- - Hiânde de viver sockl cm relação. 80 MOSsÓ paiz, nab só pratica um erro 'co- mo póde ser cumplioo de casos gra- 

ves, 

ilhento nos saltos, tendo foito bonitos feitos O er, Salazar, Carneiro, 
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perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 
LACTEA 

isou com 
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E hoje, seguindo a logica, destes ars aumentos vamos responder Gs obger-| vações que hontem alguem se permitiu fazer-nos, 
Roferem-se 805 professores Awata, Monieiro, dr, Jorge Santos, este eviden: temenito tum bom emastre de gymnasti-| za sueca, aquelles dais exonllenhes mes. vs cuja obra frutificou formando uma + Beração de homens robustos, Pois bem... 
Esses vez homens foram na realida-| de Lrez bons mestres que pessoatmente : onhecemos, mA... 
laiz Monteiro, um vélho pratico “o duma pralica de meio seculo ema ao mesmo tempo um ilustrádo, um inves. tigudor é um estudioso, Lia muito. Tra. Daidava muito, E tão fanatisado 80 mantom no sei sncerdocio do fazer à Propaganda da gymnastica que não se Suscopliblisou nem se julgou rebaixado quando o dr. Jorge Santos formou um Surso demonstrativo: do: que era à gy- imnastica sueca fazendo-se alumno “de 885o curso. Depois, e dizemolo para que conste para sempre, Luiz Monteiro conhecia a miologia e à oestreotologia. somo qualquer bom alumno de mediol- pt, Estava, portanto, fôra da nossa rt. cá, 
Walter Aval, além d'aquelta. prodt-| losa. faculdade” de “nasimilação "quis estudar anatomia. Estudou connosco é taes prógressos nealisou e tantos co- 
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Modificação de antigos dentaduras 
promptas a mastigação a preço madico 

CLINICA GERA L-orposiaiiâade: doenças vonarons é do bo- 
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qaoçá aah 
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im março effvotunr-so-ha a prova 
gos o alteros, aborta a tod 

[amadoros portuguezos (lovissimos, lo-| 
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Um communicado official do Club 
E Naval 

na proxima quinta fora 
rento. os aoguintos deaafios 

que “fecham o Cumpeonato de Water 
do organizado pelo. Olub Naval do aboa: 
Ato 8 142 horas! Sport Ílieboa o 

pomica contra lab Kaval do Lia 
de 
Arbitro: Bessoni Bastos,” 
As 19 horas—Spott Algés o Dafan. 

ão contra Gymnasio Club Port 
Anbitro; Manuel Rydor da Conta. 
Os desafios efloctuar.se-hão dotronte] 

ãa sódio do Club Naval, 
, 

uteis 0 ao dotoinços da 1 às 6 da tarda” 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 
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MITORIA DA GRNDD Guina vor. x vou xr SINTONIA DA GRANDE GUERRA 45 
tines achavamese em Fairyhouse, 

jando de subito estalou a noticia 
le que a cidade so levantára, que h 

Republica havia sido proclamada e) 
vo uma serie de posições domina. 
ras na cidade estavam já nas 

tíficação da severidado empregada na repressão, os Como dissemos, os quatro bata. ões de voluntarios da Cidade reces beram ordem para se apresentarem lermados e ar 
E 

mes quando estava a chegar 4 ba-ley foram vistos seguir para Tras hia pasteon à bandeira alema, ajlee, a algumas milhas de dislandié. tripulação tentou fugir nas embar-| Casement, naturalmente devido q cações do bordo, sendo aprisionada, | fraqueza, fictra para traz, entro dá ao pesa que 0 navio ta pelos ares [colinas areia. N'esse momento, e se afundava. Quando à5 mergu.| Monteith desapparece de soena, tan- A Taça Luiz de Camões 
úipados e Com nheeiimentos adquirh mãos dos rebeldes! e tm dia, do TO homes da manh, era, Colo-soe coro. a do “cone qu dn o q ns à Gs pa aa giro eee bee Rasa pratos | dom, a Cn Pa ep amizade do douto professor Serrano 6|, Resliza-so no próximo domingo 20, diriaria segunda feira de Paschonlem frente de Liberty Hall, o quartel ENO de ALÇA o SmTaNdnDe TO que encontrou em Trelee Bule q copie cad dr ho oa un cod due | pd joe coniacão pormenor seterai do cxtrio denitalóios | e Po Spies em nt: 0 disp jamen! mpleto k mos de medicina, Awata Irabalhaseo SÃO À ga ido Cats lda É jo, devido ds ordens doao mesmo. tampo. E" em Liberty | 3 acontecimentos. Outro cam-| não poude encontrar Casement. a oder e 

na sala de disseções, Está, portanto, 
tóra da nossa “ico ” 
Mas à respeito de Awala e de Mon. 

lotro ainda mais tomos à dizer, com-| provando que eles Mão “68 Curar demasiado antas da “grana a 

mes chamado McCarthy shit are adão (au pa Emtes de amanhecer na est feira 
Santa, “dirigindo-se para Banna) 
Strand e encontrou ahi, meio sub 
merso e luetando com as ondas, 

No emtanto, 0 omponez que dis. 
cobriu o barco na costa contou 4 Ique vira: os vizinhos reuniram-sg 
para ir vêr 0 que «e passava, 08 
volvers “foram - desenterrados. dá 

poder executivo e às restricções im. 
Postas pola cenaura, mas é neogesá. 
Sig fazel.o, porque fo narrativas dis 
Tebeides oram, proposibidament 
femdenctosums, para, mesmo 
DE aitigoe fel” à iumpreanão da gu 

Hall a proclamação da Republica Ir. 
landeza havia Já sido redigida e im. 
pressa. dslar.io prompia Pora uma 
distribuição geral. 

Dublin é uma cidade do edificios dos, fooha na. proxima quinta foira, hs 
a E ' u jo de construcção invulgar. areia e outras descobertas que fos ki Li [24 horas. E migos é my 'compaétos, dividida em parie norte um mação é ntrácião : demorando qua 6 ain oe Doda pa O jury reunirá no dia 18 ds 18 12) uns disturbios relativamente poucoje parte sul pelo rio Lifey, cujas Niu-se q tarregado e que/ram feitas suggeriram a idta de cação de uim submarino. e depreende da narrati- 

ey. Casement, Monteifh « 
proprio linham feilo os maiores 

ara chegar a ferra com! 

horce, importantes foram reprimidos por] 
um governo oppreseor e cruel com 
torrentas de sangue. 

prevenir a policia. 
Quando os agentes chegarem, 

ardfert, a aldeia mais proxima, 
vas buscas foram feitas, sendo 
sement encontrado escondido n'um 
antigo forte de constracção preto 
torica. Bailey foi tambem preso, 

longas linhas de oaes toem um aber o é continuo transilo de oeste para este. Os canaes com muitas pontes formem unra espocio de limite ao norte e ao sul. À leste, abre para o mar e 0 caminho de ferro, coin as [suas estações terminaes, forma a li- ação com o sul, cesto € norte da à. 

tessores, E hoje poucos ha como elles| erom, apesar da numero ser maiar,. Porquo  voltaramos a falar deles, sproveltanemos a oportunidade rio mo- mento em que falarmos do dr, Jorge Santos « da sua primeira classo, 
J 

Os grandes records: 
Os «recordmen» dos aeropla: 

altemães abatidos 
A lista, quo nos enviam o qt 

COMO SE DOMINA A MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEM 

Por Octave Fardei 
— Procasos cagoros para: 

Anspirar amor à possoa amada, mantor o consarvar o amor d'sssa possoa dosterrar do coração o do espirito o amor quo nos tenha inspirado alguom sujas relações, por qualquer motivo, nos sojam projadiciass, Consegair quê casa pessoa nos esqueça om absoluto, ateu ato, 

Como já dissemos, o icomman. 
dante geral do exercito da Republios| 
Triandeza» falára d'um «combinadon 
lano para ura insurreição simul 
mea em todo o paiz e no facto d'el- 

lo e às seus amigos astirem escre. 
vendo va ferro e fogon um novo ca.| 
Pitulo na historia da Irlanda; e é 
necessario dizer que logo no princi. 
pio, quando a policia foi repellida 
das ruas e antes dos soldados es. 
tarem em situação de poderem co. 
meçar a obra de restabelecer a or] 
dem e a auctoridade, o assossínio, 
o saque e o incendio eram a ordem 
do dia. 
O facto d'al; dirigentes tenta. oo Feed Are 

. mas não eram mari. 
não puderam ganhar a 

e, fondo de o abandonar. 
Tinham alguns revolvers e mia] 

consideravel quantidade de muni- 
«ões, que esconderam o melhor que 
puderam na areia, munições que 

| eram destinadas à insurreição. 

Se o vAndm tivesse conssguido! 
dsembarcar o carregamento. que 
frazia em Fepit ou n'outro qualquer] 
ponto ainda s)les poderiam ler al. 
auma. probabilidads de exito, por. 
que Tralee e todo o districto tinham, 
Sido bem prepamdos pelos agentes, 
é espiões alleenães. 

(o Srt devados para Tralee, onde 
foram effectundas algumas prásios 
e à imsurreição e a invasão larmingi 
ram assim ho que respeita do Red, 
no de Kerryn. 
Afirmou maio tarde 

em Cork e em Kerry, as 
no estuario do Shannon no condaé 
de Clare, que fic immediatam 
ao norte 4» Kerry, houvera reunit 
de homens na sêxta feira e no 
dado asperando anciasamente 
guns mensageiros, que não ch 
ram, 

O castello, a <éde nominal do go. 
seno dp, pais, fica mo centro o to: dos os edificios que o cercam, come o dos correias, o do banco € o des tribunoes judiciaes, ficam a poucos 
minutos de distancia. | 

Liberty Hall e Custom House es. 
tão um pouco à leste da rua de | 
Sackville, enjo principal edificio é o 
(dos correios, uma cdristrucção im. 
(ponente em frente exactamente da | 
Jestatua de Nelson. 

= 

que ahj 

Um elegante volume 200 réis ese iminosd| Todos os principaes pontos es. Tony. o cspião ullemto que foi] Eram voluntarios ou queriam Procedimento Gm fer desencadeada rategicus»” cho fadiimente alcanção | exceutido na Torre de Londres, ha-|silo, esperando. armas que num 
| ES forças do crime e da desordem|dos 6 um corpo resoluto de insur- | qi cido pao ni lines pow ora entregues. Casemêni cota Iman: Es a Toloriamen à ando. m plo vas milhas de distancia d ahi, e é in-/n caminho de Londres a ie a EE quan oa Li a 4º amo de publicação incuria do execultvo, podia | à terreno. E provavel, de facto, quela polícia, que sabia cumprir O eos Ani E o derramamento de sangue é alem meia hora dominar à cidid. : Se O barco tivesse chegado um dia dever logo que lhe fol permiltido fde Tllustrado com og retratos o biogra) 

«fandonça do Carvalho o. Carlota Sando, ea a paço a É vo ERG destruição d'uma grande capital qu Foi 0 que succedeu. A eparadan ou dois depois teria achado uma zelo, vigiava 08 Jocaes suspeitos, 
re ell inspecção m Beresford Pla wlemonstração», que rapidamente) No acampamento da icia aa cangonetas: Alma desorents, Panaça, Multa sartl, Modas feminvass, Ao mar... AG ff igulieTine pp en pan e do ara Urtineoicaado cen força ar | Tonioa, Cxpntant drob tar... 0 08 monologos; As mandadolras, Qu sim. .. quê não, Nastara, O tumba, O ia podes essethito que Ibo Cat [io esannÃo O CURA do ans ho sa do que se havia dado. Vendo” garoto da rua 8 o Sonho da operário, anooiotas, charadas, ato. Pssços 129 réis, -priu 08 deveres que lhe competiam. saber o que se estava passando o Mas em Banna Strand não se sa. a caça ostava levantada, pedia 

[seu poder havia do, & bia 6 quo estava sucedendo ao m chamar um 
Policias, soldados é civis desar-| desarmada polícia da cidade era form | vAudy e pouco conheciam das pre-|quem supplicou que fitosto A'vendana i mados. e fsolados foram assassina-gada a à pressa é Dublid da costa. |no povo que ello era 
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no princi “re Benin como ns outros als 
elos do maiz q tal façto é à plena ius.! 

ão tanto [estava à mercê dos Sebeides. 
oo ho otros ani] Enem ctrca 66 JÁ tros 4 meis 

“da manhã de segunda <ire de Pas | 

arações Gos seus ami, | Besranha cedo Tora vsios por uma 
vreada 
arcia e, mai 

vagusando nas dunas de 
tarde. Monteith a Bai 

ent, que não havia sido 
cedido, "que. às armas é MION 
allemãs estavam no fundo do 



O assassínio - do ca! 
pitão Pryatt 

Um protesto da Liga dos Offi-| 

ciagóida Marinha Mercante 

A Tijftdos Olleiaea da Marinha os 
io Portuguesa entiõa no SE, ministro 

AM teçiatona om tubos o vegúlnto of- 
E 

Fi ge iuistro da Inglaterra junto dal 

Espa Contigo “qu ponto ne o Sentia q 

to Portagucra ronni 
nb ata frotostar Sontea tal 
fásto, dido a esco protesto a forma de 
Topo quê segs à qu foi opprova: 
acelamação: “ 

3 Qliciaoa do Mariaha Mae 

rs Expriniado o sou dou a diclios do, Hom criado: Viogia a VR Sia 
"rrpeimindo o 
til Anta 

ar um povo Ho colcados, 
prosa, AO 
dirigonto 

mode 
go Aliomento Tançou 

opndomnados pela 
ras “sprimindo o 

ooneclonto aoqr dgtrangolro à 

ÃO, COMO proparação o Rest dottsoirintanto do podes m) ivo pos 

vt imindo a condomuação mato for 
ai bolos crimes” allomios. tio, crnoi 

ola Gobardos contra propriadados o 
ridios som de primado a dos, pro ontinno 

Soritraos tambom 

'Protanta indignada pontes mola 
cão do franctirgum dada no capitão Pri 
Sae julia o ata sstsslaato, porq Ja ióra das agua tareloriaas, um capitão 
É "tnnoclonagio publico, ropresentaate 

poderes da sou pais, 6 não um part 
“Quê fas guorra pot sus conta; 

rotsta mala conte o, Tavoltanto cel 
oranano Feyatt procarando cor 

& tmaniho allonio Som A pros obrou 
Amvlogitima : 
Entao orar apstaconten “ovas do todos 03 indo Far votos polo rapido 

toa 

a “Por irocpão oe foto 
do lo Morvanto--O  prosidanto, (a) 
sé ântanio Mihomen 

MOVIMENTO ASSOQIATIVO 
A, XABREGUENSE, 

— Bi horas nssembl Li 
puro Inrê trator Cgi 

doido fc Gu a oa 
Colyse 
dihestfacessanto 4 dizer onde todas as| ode o a orando pues do e, ça VÃ, a qa o 
prasívo! nesta estação catmosa apeado Daio esto, Ca dee GR dama ai dv oia od silini com Todos os exi 

fancos e com q porada de Montal- Re o pras dada 
bo na de Ronco 
ed ras E a 

eune “hoje, ás] 

u dos Recreios 

pOr. 

ER 

o onthusias- 
a, 08 CrUaS| 

so fez onto vma 

as 

quo muxilio, algum dovia 
ns. um. lovantamonto rião tinha 

robabilidades do oxito, 
Ainda um  incidento se deu em 

;lponey, que vomos referir. Na, noit 
sêxia feira Santa, um automovel 
toda 'a velocidade passou por Kil 

cJorguin, uma aldeia que ficava a os. 
to do Killam>y e ao sul do Trales, 

óra. de Killorglin, na estrada do| 
«Tralee, o Automovel vollou-se e oa. 
flu com todos as que conduzia no 
Fo Laune, que ahi começa a alar. 
fr fo cslusrio da bahia de Dingla 

tres passageiros que conduzia 
logaram- se, 
+ Dois. dos corpos fórum êncontra. 
dos e vitise que os homens traziam. 
às inslgnias dos Sinn Fein. O tarcei. 
to cadaver foi arrastado para | 
mar. Eram esses hamens que tam 
ter com Casement? Seria o terceiro, 
homem Monteith que voltava à Tra- 
Jee, para tomar a direcção do mov. 

do ahi? Parece que este inciden 
afico ficará um anysterio até, 

to de civis comi, 
para à insurreição, os Sinn 

*ein icertos nos seus planos e mo-! 
Niuentos, às auctoridades no castel- 

irtda sem nado caborem de se- 
guro, 
À noticia do dasembarque e da! 

prisão de Casement tornouga co. 
nhecida no sabbado. A unctoridade 
superior deliberou, os  vintelle. 
elimesn do anovimento dos Sinn Fein Tesolveram addiar o movimento, o 
“exercito de elvis deliberou ir para a! 
frente. o proceder mais vigorosa-! 
múute do que nunca. o fim É le março, como vimos, 9) 
inspector geral do cal Constabuba- , ffo Telgndez tinha dito que os volun. 
catios “etm todo o poiz eram «um. 
Jontho de reheides» gue apenas es. 
Peravam à opportunidado de procia. 
ar q sua independencia. 
Uma semana depois, o commissa- 

Fio geral da polícia de Dublin dizia que alles estavam angmentando. em - Ramero, equipomionto, disciplina e| confiança ein sl proprios, e qua de- 

ioleatistação a duas reivindicações pr 
a 

| ver ua tal projosto que ta 

ein Cada 

MIBTORIA DA QRANDS GUERRA 

porá] 

O ABASTECIMENTO 

Não chegam q negando 
Siga é 05 aliadas 

Os motivos do malogro das 
negociações de Paris 

A segunda phaso das nogoeiações, 
onto a Suissa o os alliados foi tão) 
[curta como a primeira, Os delogados 
fodoraes chogaram a Paris 4 1 d'agos- 
to. A 9, tomavam contacto, A 8, apre. 
ntavâm as suas propostas, À 8, 08] 

dos, Tospondíam com Um non pos- 
sumus. A 9, roconhocia-so 8 impóss 
bilidado d'am ontondimonto, 

Trata-se, d'esta vez, d'uma ruptara| 
(o não d'uma simples intorrupção de 
negociações como no fim do janho. 
Um dessecorio fundamontol domina 
jo debato, dosaceordo entro o ponto de 
vista dos” noutros o dos belligerantes, 
O leitor conheco a origem da quas- 

tão, A 8 do junho, à Allemanho diri- 
ia a Berno uma nota ameaçando sus-| 

pendor as exportações do carvão a de 
ferro, se 0 govorno auisso nã 
cisas. À primoira  visav 
dos atocks conatituidos na Suiss 
agontes allomios o soquestrados polo 
Conselho federal aob a accusação do] 
laçaimbarcamento. À segunda tendia é 
ronovação o extensão do eystoma cha 
[mudo das compensações, sogundo o 
qual os impsrlos centraos ozifgem re- 
cobor, om troca dos artigos Ínbrica- 
dos que vondom á Suiaso, artigos do 
que o bloqualo 08 priva, 

As oxigencias ollomãs iam direota. 
[monte no encontro dos compromissos 
formaos tomados pola Suissa para com 
os alliados quando cates ao compro- 
mettoram a facilitar nu medida do pos- 
ivel o abastecimonto da Suissa, sob] 

[condição do um  «contrólos exotoido 
pos, uma sociedndo do vigilancia, a 

. 8.8, Foi por Ísso quo uma delega. 
ão holvetica so disigiu 8 Paris om 2á| 
lo junho, a fim do so procarar asson- 

tar n'uma formula do ontondimento. 
Fanta primeira phaso da nogociação 

foi rapida o do conclusão abertamente 
jnogativa. Os alliados roonsaram-so a| 
[consentir na monor concessão, quo 40. 
ria apenas um promio é chantagem 
allomã. O imaís quo pudoram fazor 
consistiu em propôr fncilidades para, 
fornecor à Sulssa os productos do 
a Aliomanha viosse à susponder a 0x- 
portagão, 
A dologação suis 

ne. 
primeiros dias do julho quando a AL! 
manha roabriu nogoclações com o Cone 
solho fedoral sob um aspeoto concíli 
dor. Não faltaram os ayimptomos para 
desportaradesconflança om torno dicata 
ovolução. Os fuotos justificam.na ple- 
jnamento, 

por 

rengon a Bor) 

Pazis[o 
Por 
b) 

pensação só devia fazor-a0 após o fo 
jnocimonto dos productos fabricados 
sob garantia distinota  oquivalonte, 
Mas o principio dao compensações do. 
via sor consagrado o ampliado. Além 

oks disponivel E 
 entrógue & Allomi 
stvol nog allindos 

e 
sul 
mi 

sui 

portar o cinto do bloqualo, 
anto—diz Saínt-Brico—para nocusar 

star o jogo da Allom 
nha. Oo sulaoo ak noutro o ab 
jukgarom que hão davom mottor-ao nas 
peetõos dos belligorantes “o. que por 
lom continuar 09 69u9 nogocios com 08 

dois adyorsarios. Os aliados aponas 
toom uma proocoupação: o osmagâmon- 
to do Inimigo. À oposição d'ostas 
duas tondonoias causou Já muitas dif. 
ficuldades antes o mesmo dopois da 
fundsção da 8, 8. 8. As duas partos do-| 
vom considerar 0 novo conflioto gorana, 
o dosipaixonadamonts como n gon 
quenofa dam iinpulso fatal, o procurar os moios do Limitar o mal 6 de preve- 
ir mofo gravos ruptaras» 

«A Capital» “ E gde nos Fsécca Desmeivos 4a 

púl 
do 

nai 

do 
do 
to 

vor. sr 

vallo para tortaleoar a guarnição ou 
para. proteger a metropole e à sédo 

lo governo à da aúotoridade militar, 
no palz, sendo a polícia de Dublin 
uma força desarmada. 
Os canhões mais proximos que 

havia estavam em Álhione, ondo 
quatro peças de cumpenha repre. 
Sentavai à artilharia Ga Irand, o 
as guernições incluindo a de Dum 

in, pouco mais erum do que depos 
sitos do exercicios. 

À 22 d'abril, os Voluntarios Ielan. 
dezes annunciaram a realisação de 
uma umuito interessante serie do 
manobras» para a Paschoa, um mo 
vimento que «podia servir e mode 
lo a outrás aréasm. 

Nºessa tarde todas às auclorida 
des que pudoram fazel.o reuniram 
em conselho no castello da Dublin. 

No dia seguinte, nova reunião hou. 
ve é resolveu-so finalmente que à 
medida. noertada era apoderar. 
sa dos dirigentes do movimento. 
Mas ao mesmo tempo surgia a 
ergunta : Como fazer isso? NãO 
havia Iropos euílcientes para posso 

À enipo . ântes, tão serio o muito 
quando sir Neville Chamberlain, o 
inspector geral, havia avisado o go. 
verno de que à polícia se encontras 
pa ciada ororiçdo iai Erenia 
uma força superior, esse aviso não 
foi tomado na devida conta. 
Q poder executivo comprehendeu 

demasiado tarde, que esse aviso ert 
anais que verdadeiro. Tinha uma in. 
|surveição armada á porta, sem fo 
Sê, paia a Toprimir, é Tesolveu-sa 
esperar até quo houvesse força mi. 
litar suficiente. Não ha duvida de 
“que o confirmou na idás de que e des 
mora era segura pelo mau exito dg 
Casement em e pola rogoluo 
(ção da secção moderada para add 
O movimento. Essa resolução fo) 
tornada publica em Dublin no sabe 
bado á tarde da seguinte fórma : 

“Devido situação devenss criti. 
ca, todas as orders dadas aos Vos 
luntarios Irlandezes amanhi 
domingo do Pasehoa, ficam sem «é 
jíeito, hão se, effectuando qualquer tuto tomiar-se uma acção repressiva, jfnda, porérh, se tando feito no inter 
parada, marcha ou outros movie 
'mentos' dos Volmbarios Iriandezes, 

Azemois é 5. 
coro nos 

meta; pars 
maia om. 
não só 08 possé 

tosoimmodo, 

o 
mismo din o rolntivam 
[nos dus agentes ou sendo 
pio publico que os 

do caminho d 
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GOARMON & €.* 

Travossa co Corpo Ganto, 17---Telephona 1244 

000 

Largo da Am 
"aa do Bento, 175 

8 ludustral Jolla do. 

ds nebrá da al, 
au 

or 
Caixa Economios dresto Me 

a condi O 
dar 0) | A ana radio soivldado man. ções Tod. . além de ser] | tom sosoomtante embora au er Tom 

is prog] |" Opitiisapofefados soles: + um da esti fesdos aistcena, Lopo ba om 

“Euros hoguta is | Fraco e fupO usado 
aldees] | SOrblo ofitro em nareatiss tapo é Iypo usado 

NI vos preparada polá post 
Niies Lisboa. 

Mozaicos— Azulejos . 
Cal hydraulioa—Cimento Luzo 

ARMON & €.* 
E, do Corpo Santo, 17, 19 e Z1—Telephone n,? 1244—Lisboa 

LAVAGEM DE FATOS 
VEITOS OU DESMANCHADI 

Tinturaria Cambournac 
a, 0,11 012 

Telephone 56 (Centran 

Montepio Comerc 

sudo de, soar montnos) 
Assumpção, 64 reinar 

ai Por ter vagudo b logar do avaliador da fas pago à Logar o avaliador da 
pe concario, pelo prosa, do tata dia 

ds dicecção 
Joaquim Pereira Jorge. 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

vondem-ao terronos| 

ICOMPRA-SE NA R. DO NORTE, 5 

Todo em empolas 
Para obta a tara da lodo Istan 

do POA Punia qua a a, clov 61, Et ' 

contra inoendio 
economia--Seguro de mobiliario 

46 pélo risco de A "ROUBO, E o nao 
itro de ana Ousta 

mtanenmento ama 
fonitos “e lirhiasda, oca, dollolosa, para báber mena! parar que so rolitara Som todas as Mabidãs e principal. 

meuto com vinko, ao qual dá “um Gabor agradabilizanho, 

Lithinés do dr. Gustin 
Rins, Bexiga, figado. Estoma- 

go, Articulações 
12 pacotes fazem 12 litros de agua ml- 

neral por 500 rêis 
Aº venda om todos as pharmacias, drogarias, morogarias boas 8, ses doponitos, gerass, Lisboa, Joranyimo hfsiulns & Filho ca Gaseata 1a 10, Porto: Januario Danrio à Acovedo, rua de Santa 

& melhor tintura instantanea 

SLEINA 
Ã marca franceza, para o cabelo ou barba. E' a 

unica que não suja a roupa nem a pele, 
ficando o cabelo maclo e formoso. Preço 18506.1 s 
melhores tinturas para o cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 
Rua do Norte, 34, 1º 

NOVA COMPANHIA NACIONAL DE HOAGEN 
Soclodade anonyma de responsabilidade Mmitada 

mongom de trigo, doncan bloitos em Lvbos, Coimbes Seabrogas Hooavoiy, Bo. 
Farinha espooi Onixas ou sao00s—Fa. 

rinhas n.º |, 20 
s 
olaohas oupeolass 

8 6 logumos para exportação — 
Preços sem com cl 

Telegrapho: FARINHAS-—Tolophones; Admin ) 
Codigos A. B.C, 42 e 5.º edições e Ribeiro 

ESoRIPTORIO 
Rua do Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA 

Proluoto cobimico para tornar imrompivel e Impermeavel 
A sola do onlçado 

Enduroos o Im permoabilisa a solo, Dú-iho o fe o 
oltidado precisa. 
aa duração con 

tações no calçado. 
toglal paia fncbiamada o andam 

o molhor prosorvativo do dosaçãs rhenmaticas, 
nloo, nooonário o aconomica, âias do chuva 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis 
Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 
DESGONTO AOS REVENDEDORE: 

Jeronymo Martins 4 ari s 

Chiado, 1S a 19 — Lisboa 

cu 

“Todos os voluntarios obedecerão aj esses pi so não eseculassom 
esta, ordem resisiclamente, não devo naís.» 

«Eoio MacNel, 
“Chefe do estado maior dos) | Essa ordem, afinal não foi sonta- 

Voluntarios Irlandezesn. 
O professor MacNolll, que era o 

tundador dom ! 
desencadeado lum movimento de que, 
não já ser senhor. Parada al. 

marcha ou qualquer outro 
chovimento se eftectuou no domingo! 
do Paschoa, é certo, mas reuniões 
agitadas houve o a proclamação da, 
«ltepublica Inlandeza» foi impressa, 
eim Liberty Hall e publicamento li. 
da das escadas d'esse edificio pela, 
condessa Marktevicz, cercada do, 
seu estado maior. - + = 

Não ha dpvida do que a próciao 
«ação de IL proporcionoa a alguna dos rm Tmabs témidos a 
opportunidade de ficarem em casa e; 
nho tomarem parte às Claras no je- 
Jartemento, Mas Liberty Hall, O 
Sxereito do civis os feniânos a to.) os os jamação 
ao todo Er, tendo “ão o nome de! MacNeill omitido nella” figura- 
ram 

O, tico commentario official 6 
contra-ordem de MacNefll fot escri.. 
to cinco dios depois r P. H. 

nus, um mestro escola, qua sé mominou à si mesmo comandar 
“om chefo do exercito da Republica. 

Krlandeza e presidente do governo isorion 
Esto foi escriplo quando Pearse 

siu que o movimento estava irreme-| 
diavelmente perdido e é deveras in. 
tersssante para mostrar quão bem 
Plêncada hávia sido a rebollão. Depois de exalçar O facio de que 
elie 6 05 seus pmi vam ves. 
grsvêndo a fogo  ferso o mais glo- 
tioso capitulo na hisioria dos Ult 
mos tempos da Irlanda», dizlas 
| «Tenho & convicção de quo teris-! 
mos feito mis, de Terlamos 
“ado & cabo o Egu tac e la! 
qnar a Republica indeza Es. 
dado soberano, so se livenso feito q EIA 

como se combinára fazer y 

e e É en E sura 

Voluntarios, nha |de 

-Jem contrario do seu chi 

auel vara a Inglalerma e mui 

da por todos, No domingo de manhã 
uma porção de membros do exercito 

Gívia, armados, asal! uma, 
pedreira proximo de Dublin, onde ge 
apoderamam de 250 enruttis do dy. nômile, que lavaram em, iriumpfo 
para Liberty Hal), e mais, tarde, no 
| mesmo dia, como já disemos, a Re. 
publica foi proclamada (a escada 
isso edificio ssa 

o quo parece, porém, semelhan! 
| passo foi q) uma extentricida. 

da condessa Markievidz, porque 
a proclamação forwrtal pelo governo 
provisorio por st proprio nonicado— 

qual a condessa não fazia parp 
te-só «o estectuou no dia seguínia, 
E tão socagadomente fol assa pri- 
imeina prochunação feita—ou era fal 
o estado de Gusorganisação em Da- 
!blin—que nem as auctoridades, nem 
'os Jornses parece terem d'ella ouvi. 
Ido falar n'essa occasih: 

Finalmente, ooni 
mal de MacNel amais 

ade por oP. 
a Pearse, ordenando e jo dia se. 

inte Os quatro batal Em cida. 
| cessem sem fal . 
| completamente amados” b equipa 
dos, em ordem de marcha e levando 
a vação do um dia, para los ser Psda cova 

Tanto Mi gh como Pearso 
haviam essignado O masifesto Jide 
no dia aplérioe, e eljos é os se 
gomponhelr e “ deliberas ser a Tentaliva, a da stafnal, 
Emquento isto ee passava, nó 

castello, a poucas de me 
tras da distancia, eslava-se ainda 

tando. Na se; ja feira de ma. 
9, secretario do Esjado da Iriane 

dera o seu apoio é proposta do 
prisão e internamento dos dirigen- 
tes dos Voluntarios. As euctorida. 
des do iz dongrauia vafá-do pela, 
boa obrá d'um dia. 

va.so em 
comenandante 

o dé RE 

4abrloo  manau! aó nos Grandos Armazens do Calgado, EL da Palma, 
200 a 200-8, 7. do Bemformovo, 4 a 18 (om front do Coliseu do Lig” 
boá)— Botas pára homom a 884001! Sapatos para gonhora à L$400Nt 

Um colossal sortimento em todos os generos 
para homem senhora e creança 

Teltphone: No:te 1260-— 3, 

Bua do Ou 

Josê Antuios 1 
Medico dos hospitas 
Doenças do estoma 

Rectosoopia 
Esophagosbopia 

tinos 
[Consulta da 1 ds 2 

POB) 

er 

ADE 
USADA MORNO 

Sociedade anonyma deras- 
ponsabilidade limitada 

CAPITAL: E. 600: 000% o 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991º 

ENDEREÇO TELEGRAPEIOO: Probldade,—Lisboa 
NUMERO TELEPHONICO: 1095 

USA-SE O COD. TELEG: RIBEIRO 
Fundos de reserva sc. 105:000$00 

Prejuizos terrestros o maritimos pagos até 
PR A os 

Eso. 790:696$42 
Efteotuasoguros terrestres, contra fogo essual ce 

cedido do raio, sobro predios, estabolocimontoso miôbi- 
lino, e maritimos contra a É PR o” 

as 14 45 16-Rua Garrett, 

4, sobre-toja, direito 

pre its À nas aos vilias O 

do rp ilhas é nlismer. 

CONSULTAS: 
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a SA 
A Ropublica tom sido systomati-jcontomento forjados polos monuroht-| 

tamento acousada de lovar Portugal 
fguereo, Dosdo o primoiro dia do 
vonílicto ouropou, essa accusação lho 
foi formulada por monarehicos, mais 
oa monos abortamento, mas sempre) 
com a mesma significativa insiston- 
oia, E nom mosmo dopois do tor 
do doolarada a guerra ao, nosso pai 
cessou essa campanha feita com O 
tuito do lançar todas as responsa 
Jídudes da guorra unica o oxolusiva. 
mento gobro a Republica, 

Assim quo nas ruus do Lisboa so 
afiootuaram ns primeiras manifesta. 
4809 a favor dos allindos, manifesta- 
ções quo ooreos poudiam úo sontimon- 
to nacional, logo 80 comoçou a dizor 
quo a Republica, fazendo ou conson-| 
lindo ossas munifostaçõos, arromessa. 
va Portugal pora a guerra. Os mo 
narohivos, homens sensutos, prudon- 
tes, cautelosos, não viu nosso mo- 
vimonto tão expontanoo do coração| 
do Portugal outra coisa quo não fôs- 
vom os propositos da Republic, 
procurando lançar-nos n'uma ven 
tura om quo antovia a gua valorisa- 
ção, 

Mais tordo, quando o alferos Soro- 
no, em Naulilo, provou aos allomãos, 
com um uoto enorgico, quo a gobo” 
cana portuguoza, no nosso toreitorio, 
devia sor respoitaua, sobro a cabeça 
atosso modosto oficial cahiu a ao 
onsação tromonda do quo ora ollo 
vo dogonondoava a gnorra ontro 

Bortogal o à Allomonho, De agora 
* governo, ossos monarohicos toriam 

ponido sovoramouto o nobro offisial 
que mostrára selar a honra do 904 
pais. Bimplosmento ouso castigo tal- 
voz não ohegusso n sor imposto ao al- 
fores Borono, porquo o alferes Socono 
pouco dopois perdia a vida pola anal 
patriu, combatendo contra 08. allo- 
inãos invasoras do territorio nuoional, 
Mas ora sobrotudo sobra a Ropubrica 
quo su lançava n rospongabilidudo do 
quo so afficmava tor sido uma falta, 
sonho um orimo commoitido polo al. 
foros Sorono, porque ora sobrou 
Ropublioa quo so quoria langar toda 
arosponsabilidado da guorra, 

Mais tardo ainda, a roquisição dos 
navios allomãos, ancorados um portos 
portuguozes, roquisição  idontioa à 
voulivada pala Italia om idontioas o 
cumigtancias, dou “ato a rorudovoor a 
Baimpanha dos monarchicos contra a| 
Ropublion, So oega requisição não] 
honvosso aido feita, não torinmos à 

“|ção; 

cos om Tospanho, não duvidavam 
olassificar do roubo, ossa roquisição. 
Os allomãos oram as viotimas; nós os 
criminosos. A Allomanha ora a rou- 
dada; a Kopublica Portuguaa a ladf: 
Tudo para lançar gobro a Republica 
a complota, total, absoluto, exclusiva 
rosponsabilidado da guerra, 

So não fosso a Ropublioa, isto 6 
om Portugal. continuasso dominando 
a monarohia a guorra não so toria dos 
onoadoado, 1105 om paz, con 
rvariamos a boa amisado da Allo- 

manha quo ainda agora go affiema quo, 
não doolarou à guosia a Portogal, ds 
ao governo portuguor, afirmação tão 
Jostupida como infanio porquo tuncal 
se desussooiou n'estas quostãos um 
[povo do Estado quo o roprosent 

Emquanto 98 monarchioos lança 
vam toda a rosponsabilidado da guer=| 
ra sobro v Republica, um partido ro- 
publioano garantia quo 80 tivesso di- 
rigido a polísioa intornaoional nós to» 
rinmos chogado a uma solução honro- 

om necossitarmos partioipar na 
[guorra, Nunca osso partido disso que 
[solução soria ossa, nom quo moios 
lompregaria para a attiogis, mas não 
é monos vordado quo ainda ficava a 
opublioregponsabjlisad pola guor. 
ra, om virtudo da obiontação soguida 
polos sous dirigentos mosta geavo 
conjuotura histozioa, 

À. tudo isto rospondo o sr. Ayros 
ão Ornellas doclarando que à amb 
ão da Allomanha ha dozonas de annos 
alvejava Portugal, o que os sous pro- 
positos hostis a lovaram a quorsr-nos 
malquistar com a Inglatorea, quobran- 
do a secular alliança. quo uno os do 
paixos para mais faoilmonto poder 
osmagar o nosso. j 

Não ha pois rósponsabilidades por- 
tuguoras da guorra, Não ng ha da Ro- 
poblica como as não havotia da mo- 
nurchia, Ha uma aituação quo sob 
qualquor d'ostos rogimons havia do 
nocossariamonto loyar a nm rosultado 

ontioo, 
Estas afitemações do orgão mo- 

marohioo, quo o não compadoosm, 
o ainda bom para ollo, com as do tat- 
tos sous oorroligionarios, uns no pai, 
outros na Qalliza, nom ooim as insi 
Inuaçõos o avousações do Di o da Na 

moroso sor arohivada, não só 
Como uma justifionção dos actos du 
Ito publioa, mas como um proito á 
vordado o Á justiça quo sompro aoa- 
bam por provalocor sobro todas as in- 
amino 0 todas as montira gaorra, Manifostos monarobioos r0-| 

TERRAS DE 

As minas 
—— ara 

As installações para tr: 
de mi 

LOUSAL, 14-0 elevador doixnmo 
po emalacátom, que 6 a cupula de forro 
ho. pos mestre. Estou como que numa 
platatóima, n meia duzia de motros 
asima do nivel do terneno. A hendude 
em que “o descobiru osto jazigo do py- 
tilo dnwlhbra.so para. todos (8  Indos, 

cesilonada, como olá incuha 
dlr.so-hta que não ba tmeio de à tornar fecunda, Às. azinheiras e 05. Sobbáros 
dordando os caminhos, erossendo por| 
valkes e olleiros, víslos ussim, de cima 
PANO. baixo, parocem mangarioos pras 
tes a Horir, Lá no fundo, para o Sul, 
à albuteira necortu-se, entro os montes 
que a delimitam, em curvas inceperadas 
€ eaprichosas. "Prusgo os. pulmoos sab 
tados do ar amina, impregnado da 
emxolve, A bocea subcmo a ucidos o 
tenho a impressão, nos. primeiros mi. 
milos que passo no ar livro, que Live 
úeanto de mim, a empostar tudo com 
us tuas exnlações, um frusso enorme 
dueido sulfurico, 
Do «Mnlacites parto uma ponte 60. 

tr cujos pilares se assentou uma Ik 
uha de vagoneies. O mineral vem do 

ixo e é entrogiio do transportados, 
+» separam de lodo o «esltril» que 

cn Clle venha misturado, As vagonc-| 
tas «iram sobns 08 utuilss, arrusiadas 
pt am cabo com fim, que! as lava d6| 

ço msli pura O crivo, onde despe. 
jam toda a carga, o às conduz nov 
nenté pur o ponto de partida, No 
crivo, aparta-se o múneeio que precisa, 
de trituração d'squelto quo à dispensa, 
Fica tudo 6850 Tá além, na outra 6) tremidado do vinducto. Para lá me di rijo,. transpondo com infinilns auto. as a ponte alla d'uns poucos: de me-l tros. Denois do crivo ficam os lritura- lares, grandes mós d'uço, cuja resis- leneia & espúntosa, mas cuja vida € eptiemora, É* que córtos calhâus de py. ie boom a rigidez do granilo, Para 06, Parte, é preciso empregar machinas ci-| Clopiris, ie cuja forga só pólo fazer Moia quem alguma vez, como ou as tiver visto, Presontanonto, os leilura- dures sito parados, como o estão 08 elovad ves dos depositos. O minerio € esportiulo tal conta salta da mina, o Entretanto, as vagonetas não deixam. de Ir e vir, não intesrompem o stu mo- 
vimonto dd: vac-vem, partindo vazias o, wressando a transbordar, girando 00- 1.5 fossom organismos conscientes, erfeilumente flentificutos com o seu aver. a 
A seguir nos elavudoros, fica outro crivo, Com duas malhas, dando trez, 

productos differentes. Cada tm d'elles| de recolho no sou deposito eu 

PORTUGAL 
o 

o Lousal 
atamento e transporte 
nerio 

lalação póde tratar 50 toneladas por 
tora. Os dopositos ficam em baixo. Em 
grandes montões, quo parecom ater. 
DOS cOr do cinza zebruda, acoumula-so 
“o minério prompto para à exportação, 
Como está exposto ao Sol, pódo arder, 
Igor combustão espontansa, “Evilaiso is- 
son ooservando-o empro molhado, Eis 
“porque à superfício suparior, os aler- 
ros colossaes de pyrile me parecem can- 
teinos do arroz, prestes a nasônr, A ox- 
portação contínua. Todos 08 dins "se 
[carregam na estação do caminho de 
forro dezenas de vagons, que seguem 
fpora o Barreiro. São ainda as vagone- 
fas que transportam o minerio para 0 
comboio. Como? 

Dos depositos, as vagonotas carroga- dos sahem, om plano horisontal, ap- [rastadas por um cabo sem fim, Depois, 
entram ntum plano  inolinado, onde o 
syslema do tracção 6/0 mosmo a pelo 
qual pódem circular 7 toneladas por 
hora. Esses planos vão dar 4 linha do 
Vallo do Sado, onde o. mínerio é dos- 
pejudo em cuês aproprindos o dando 
MASSA para Os vagons fjuo o conduzirão| 
para o Barreiro, Mas altm dos planos 
inclinados e dns vagonctas, ha ainda 
uma linha ferren da mina 4 cstução, 
pela qua? pódo girar um minuscilo com. 
bojo, arrastado por uma locomotiva ti. 
liputiana. Essa parcela da installação 
de transporte do minerio para o cami- 
nho de ferro não funeeioha ainda. Fune- 
oionará, entrtanto, daritro em pouco, 

Do; alto do vinducto, do junto dos triluradoros, tanço o olhar cm roda. As| vagonotus, cheias do mincrio, guladas caiu uma d'ellas pelo seu minciro, des- lisam vertiginosamente pelo plano in. 
clinado € sómeme-sa, num abrir o fe. 
car «olhos, numa apertada curva, que as duas íllas de «rails» oontornam. Nos depositos grupos de orerar(os vio] eilando abaixo os alerros, constituídos 
pelas entranhas da mina, destruídos a dinamite. às officinos, a casa dos ma- chinas, os motores. tudo isso fica à um lira de chumbo. Reina por toda a par- te ama actividade quo não conhoce des-| nllocimentos. A amina mosto momento, não 6 mais do suo umj vastissima col meia, onde cada qual, tom o scu osfor. [o ordenado e methodico, procura produzir o mais possivel, 

Passa do meio dia, Calor abufadiço d'firea Nuvens afoglcadas oscilando haixinha; como nus para tornarem mais| rrespiravol ainda a abmosphera cálida 
nte nos envolvo e nos! extenta. Desce-| mos do vindueto. O sr. Rollão Preto 

tem a dizer no menor nunero possivel, 
do palavras. E" que, nos minas, toda 
gente se habilua a falar pouco, como 
se a perpetua visão do perigo, fosse 
uma drrosistivel fonte de silencio, 
perimemtam-se . varins emachinas para 
cu as vêr funcoionar, Uma delas faz caixilhos. E” poquena e nervosa, À goi. wa gira sem cessar, lambendo a ma- 
feira, cavando à razão do 74000 vol 
las por minuto. 
Junlo do escriplorio, num lago on. do uma pequena locomotiva espera quo 

ja encham d'agua e do carrão para principar a rodar, aguardanos a mes. ma oharrello, puchada. pelo mesmo a 
vallo em que. tomei logar na madruga. da em que cheguei à cstação, Subimos para jella"u, rogressamos a casa, Du. franto o curto trajosto, conversamos. O] sr, Rollo Proto dizmo, cobretudo, com um ardente enfhuslusmo a Muminarhe| 
o olhar + a aquecer-iho as palavras, que a sun mina, sabido ha pouco do periodo “da preparação pará uma, ex Ploração intanstva, “vao entrar numa! fase de grando desenvolvimento, que não tarda quo venha n sor uma das] [mais (ricas, das mais bem inslaliadas o das mais importantes de Portugal. A cas Buray, aocrssoonta. ello, não so [poupa nem 'a esforços nom à, 
dospezas para fazer da amina do Lou. 
sal uma mina modoto, O sr. Silva Pin- 
o 6 0 nosso mestre, E' elfo quem ani 
ma, Com a sua oxporioncia, com a sua, scloncia e com a sua paixão por Ludo] o quo respeita 4 industria mineira, to. dos estes Gmpreendimentos, A minã do Lousal vae solínar uma Iransformação “completa. Todas'as suas inslallações se- Tão modernisadas w actualisadas, -Oodo houver deficiências, serão nrredadas, Adquirir-seha fuda' o que não temos, Gonistrudr-sa-ha a cosa da dinceção, à| qual, daqui a sois mezss, dove estar smompta, Teforçar-se-ha a ferramenta, que nevassíte da reforço e a mnchinal será, dentro de pouco Lempo, à sobe «una “dominadora em todas os traba. hos que se fizerem. Os nossos planos são vaslos e creio que fecundos. Con- vião-, por isso, w vir vêr oomo Os rea. lsamos no dia om quo elles estiverem inteiramente postos cm pratica, E' esso, na verdado, o bompromisso que tomo com 9 sr, Roilho Preto na hora om quo abandono o Lougal, E; emquanto, pola manhã clara e fnugoa, vou atravessando n charnoca. coberta do estava, por onde estonçam ng. per dizes, não posso furtarmo á tentação db crear na minha Imaginação o pos tentado mineiro que dovo er o Loúzal, quando toda esta zona do pyrifes col ver a ser explorada como O já 6 hoja O Jozigo quo primeiro 66 dosoabrir e pata o qual convirgom, presentemente, todos 'os cuidados dos quo. procuram valorigalo mais o mais em cada dia, que passa... 

ADELINO MENDES, So, as e Poa E dE EE 
nero ha ceforida Drovineia, Dedindo quo so fneã isso Dublico. Da memo oca A aclafação AN flca A, te 

Ec 
ARGENTINA E BRAZIL 

Às carnes congeladas 
RIO DE JANEIRO, 16.0 oro doros arxontinoa comunicaram nog sous collogas brasiloiroa quo ara abo- intamonto nocossazio, n'asto momento, estabolocor-so uma «entento» sobra é prego do venda das cornos congoladas, à fim do so ovitar a doprociação poli, oncorronoia (Americana), pa e na 

Bruxos, magos 
e nigromantes| 

As providencias officines contra! a exploração da credulidade publica 
Dizia hontom um jornal da tardo quo o ohefo Sarmento, da policia investigação, está organisando um 0a-| 

tró de tor as somnambal; tomentos quo om Lisboa onxa- 
moiam, com o fim de as mottor na or-| (dom. Na verdado, osso devideratum 86 sorá attingido quando o Senado go oo- Joupar do projocto do loi sobro bru- 
|xa8 6 curandoiros, 
dente da disoussã 

quo ali está pen. 

torvonção das auotoridades, como nas| columnas d'esto jornal opportun: 
monto so domonstrará, 

Ver noticiario 
diverso 

na 3.ºe 4.º paginas] 

Bento Carqueja 
Rocobomos e agradecomos o novo trabalho, verdadeiramente notavol, ão er, prot. Bonto Carqueja, intitula. 

do O povo portuguez (aspectos sociaes e, 
economicos). E! dos que mereoom lar. 
ga roforonoia quo lho consugearomos n'um dos proximos numeros da Ga- 
Ipital. 

Os japonezes no Brazil 
SÃO PAULO, 16.0 dr, Candido| 

Motta, Svorotario da Agriculta-a, após pe a 
Tokio, doterminou quo fdssem inioi lona n conditsirmo ás ofticinns. Tg, 

confórme 4 grossura que ners operarios qnto veem “fazer pedidos à selar imformacões. Gala um diz, 0 quo! 
dos os estudos dr torronos para a 

OS PROGRESSOS RUSSOS 

À conquista 
da (alicia 

(O que significa a perda d'es-| 
ta provincia para os aus- 
tro-hungaros e para os 

allemães 
Os ullimos oxitos russos—tolegram. mas do hojo annunciam a ovacuni io Toinopol—juatificam algumas. formações intoraosantof: tobro- x Gali- sia, quo é uma das maio ricas o povon- ins provincias da dupla monarohio, Encontado, como à Bukovias, d € ácia dos Karpathos, à Galicia estondo- 59 da Silesia prussiano aos confins da| Bosonrabia rassa, mama oxtonsão do 550 Kkilomotros, Vasto planalto caloareo| entrocortado do planícios fortois, diri- [59 as suas oguns para o Baltico 6 para, 

o Mar Negro, 
A sua historia o a eua população como a sua goographia, não a ligam À Autria-Hungrio, À qual, volt a caber! em virtudo da partilha da Polonia, À maioria dos nous babitantos não rutho- ROS (poquonos russos ou rasos vormo-| Ee pass contando-so aponas uns 2004000 nllemaos o uns 700.090 judeu 

À 
Estes ultimos oxploravam a fogil 

o nas idades como Brody, Tarnopol, 
[dominando gobrotudo na orln oriontal 
oto, 
Em 1910, a população: total oxcodia, silos “nula aporâbio do 6408 Kkilomotros quadrados, A donsidado 6, pola, do 109 habitantos por Kilomotr 

à da Prança não attingo 14, 
Situado numa das prinoipaos onora-| 

silbadas da Europa, no orusamento das 
linhas quo ligam o Baltico o o mar 
Nogro no Adrintico, m Galícia 6 um 
dos paizas ouropons mais aprooiavo 
pola fortlidndo o aolo o pola riqu za 

los minorios, Mas o gor desonvolyí- 
monto indusbrial, rotnrdado pola admi- 
nistração ,rotinolra dos Habsburgos, 
japonas dabh, na roalidado, do alguns tones, À população do, Low (tom org) male do quo duplicou do 1880 a| 
1940; a do Cracovia olovava-so, no mo 

Ses 

habitantes. Consoanto a ultima esta! 
tica oficial (1910) a Producoão minol 
ta 0 industrial attingia 607 milhões do 
Ponbçal ou porto de 640 milhõos do] 

rancos, 
A produoção do gal gomma (minas 

do Wioliogka o do Bochnia, porto do| 
Sracovi) imantom-ao quad ot 
ria, mas à extracção ldo carvão 

jsenvolvora-so com, fado a do poteoloo dasmavoly 
uma das riquozas rapidos, O potroloo Fnbionnas Ra Galcta Apjarsoa com bnndaóeia a vesfento Witontal dos 

Karpathos, junto dam gtandes florostas 
fo inhoirós, Verifbi-so, porém uma 
diminuição nºostes ultimos aanos, c1 
[cansa é, em grando parto, à irrupçã 
do agua salgada nos poços o nas cama-| 
das -potroliferas, 
A Brodueção adlintio, em 1910, dois 

milhões o com mil'toneladas quanto| 
pos novo dooimos na regito do Borg 

, no sudoosto de Lomberg, A Aile. 
lmanha; quo ora antog da 
cipal importador do potroloo galici 
Rogorva-o hoje para ds suas nooo 
dos “militares, Comprehondo-so, 
isgo, a importancia di o ira Racõos mão oras. 

Sob o ponto do vista da alimentação, 
desempenha tambom a dupla provincia 
um  papol considoravol na resistonoia 
[dou imporios contras contra o blo- 
queio, 
“Apezar do nor fraco o rondimonto do 

hoctate, rogultado Pi sihodos dofoi-| 
tuosog, fornecia em 4 broa ça a clama 
toa ta a Hungria) isto é cinco mi 

Entes do quintaos cia dosaveis rilhõo 
Quanto n covada, gontoio o avoi 
propoição 6 sensivel: pn quente fabio quo 8 stnsad 
porda do todos eus 
[gravará ainda mais com o 0xodo durma 
pataárota popnloçãos Já em 194 o om 03, "a, Edenia soficou não som po 
vor, uma vordadoira invasão do «boo bos 

jorra O prin-| 

por 
porda da Galícia 

Iquizormos comi 

BAHIA, 16..-Cahik sobr « oidado 
uma violônta tompoota o, onusando| 
|grandos projuiros nas ombarcaçõos do 
[poquona tonolagom surtas no. porto, 
[não havondo, porém, desastroa pe. 
ones, As Lintns tolographicas fionram, 
variadas numa grindo oxtongão— ino poriodo, do 66,000 n mai 

| 

ALE 
o que Luclen Descaves d 

Os jnixoiros, viajantes queixaram.» 
se “ultimamento do alguns embara- 

ao exercicio da si profissão, 

rover, vartas cidades i'um salvo. 
conduoto, o que-ohrigou o cuixeito 
voltar nº Parts, a fm do obter um 
novo, sempre que precisava do se] 
dirigir d'uma cidade para outra! 

Foi necessario que à Ounara syn- 
dical protestasso contra estas ma 
cadas gara que cllas terminasse, 
ou, polo menos, para que aquelia so 
não” wwpelisse... O ropresentanto 
commercial não encontra en Frgg. 
a Allemanha, 

ue envo não o tratarmos com| 
ris, algama, atenção! D'uma, Dó 
'quena viagem que liz, lia Gois me. 
ães, no estnangeipo, trouxe a convic.| 
gão de que o cixeiro viajante 6 0 
'melhor agento de toda a propagan-| 
da, Os nóssos inimigos, que bem o 
[sabom, proceddim para com clles| 
nossa” conformidade é recolhom o 
lizmente, não acontece O mésinio do] 
nosdo lado, Que deverta Ber o repre. 
sentante commercial? Tudo, O que] 
é, nh realidado Nada. 

Eº certo quo a Alemanha, desde 
o principio da guerra, inundou os| 
Baleos neutmes de publicações Fes 
clamando a sua guporior do, “Mas 
inundou.os egualmento de caixeiros) 
viajantes que continuaram a des-| 
empenhar com diligência o mosmo| 
officio, Proj da pelo impresso, 
dum fado; propaganda 'verbal, por] 
outro. Eslou persuadido do quê os-| 
ta é à mais fcounda, Os impressos 
voam, espalham-se, desapparecem ; 
ais palavras ficam. Uma brochura 
expulsa a out e falá esquecer. 
Um oaixeiro viajante aTiemão, Jonge 
de fazer esquecer o seu preiiecessor 
e compatriota, solidarisa-se com cl.| 
le. Nãg toma apenas uma encom-| 
'menda: realisa um acto de propa-] 
ganda, Ê 

Nestas condições comprehende.| 
se perfeitamente que o nosso advoi 
sario não lenha hesitado em gratifi.| 
car oom licenças os soldados, que 
|oramh caixeiros de commertlo no es- 
trangeiro. Foram auctorisados a vi. 
sitar a sua clientela, devendo, creio eu, corresporíder a esto favor Com 
um zelo sincero e proficuo. Como) 
não conceder O premio d'um próton. 
gamento do ausencia ao caixeiro| 
viojante que, de caminho, aproveits, 
todos as ocoasiões de praticar a es 

ca us facilidades de que o cumulal vi 

Tructo dos seus incitumêntos. Infe-| do 

(eimericana), 

O caixeiro viajante 
MES E PRANGEZE 

iz a respeito de uns e ou-| 
tros—O papel desempenhado antas, durante 

e depois da guerra 
— quere 

farmao ulilmento |soBro as inten.| 
qõês dos seus visinhos e dog ceus] 
inimigos. Isso valo ! uma recom.| menor, dos seus deslocamentos] pensa. É ma tona das uótapes estava sujeilos Ip. rocobo-a. No pair neutro em à tormalidados quo não aombivam que cstivo rosentonhonto | Rei nunca. Pordiam ivisgo 0 seu tempo) noumo o. numero flo Sibroiros via. 8.9 Bou dinheiro, Imáginom, pOr| jantes «jovens» queja Alemanha ali exemplo, que houvo commissaros mantém, apesar dd queira. À vor. lo policia que se recusaram a ins-lgade é quo sorvem| n'aquélia frente como nãg outras. Não seniu para admirar que ali Dal anhassem Data. lhas. São Iabori ihsinuantos, tenazos, é ns prombssas quo fazem são mantidas polas, casas em nome dns quaos forum feitas, Vocm q vol. 
tam como em tempo do paz, Tegm 
05 seus hotois, Os seus restauran- les da ato. Cervojatias, os sous] 
pontos de reunião. Prodigalisam.se| 
e levam a complacencia até vo ser.| MO, 

Nilo conquistam | corações; im.) 
põem.se unicamentá, em geral, por. 
quo fornecom com, rapidez 6 que, inutil e pacientemanto se pediu a outrem. Oppondo um a outro um viajante franoez e um viajante alle mão; fodas us probabilidades são por quê.o frances feceba w oncom- menda... "mas é frequentissimamen. 
le o outro quem está em condições a salisfazer. 

Eis 0 quo me disseram os neutros cujas syimpabhias pbr: nós não oie. recem duvidas, | 
Assombrel-os procurando 0 con. curso, de que procikava, do alguns, representuntos de pommorcio fran. os, 
Não os encontrará,| rosponde. cam-me. Os mais idosós leon. que] fazer em França; Jos mais emoços| ostão mobilizados. Q senhor melhor o sabo quo nós. 
—Mas à Alomau) 

bem. caixeiros. via) 
que, todavia, viajam “A quem'o sonhbr o giz! Outro) paiz, outra maneira de ver... 
—Sem duvida! Os nogs0s repre. [sentantes, oommercides, so 93 Lives. 

semos neste morfônto, não uve. riam» ú manciry alemã. A nossa] Javersão pela espionagem '6 invenci- vel, por nenhum preço se obteria... Mas os nossos cubxeiros viajantes, cujo feitio insinuanie o cujo zelo ge: 
safiom toda a rivalidade, poderiam 

ha possue tam. 
antes Jovens "6 

ponagem om, beneficio a Aliema, 
Presta assim um duplo e até fundação de uma grando colonia ogrix 

cola de inponezos.—Lamericanal 
plo Serviço; collooa os productos d' 
seu Duiz, celobra a sua áloria é in. 

T 

ser d'um grando auxilio para a in. 
flvencia francera ho estrangeiro, Não ge ponsou mrisso, 
—E" que não pululam, como os al lemos. 
—Raziio do mais para conceder a um DÊquero mumero, dos risos compatriotas, que bfferei las as gurantlas” dadojavis obsam Hoga 

3ts de propaganda que « Allema.| iha se não arcependerá do haver senerosamente conogdido, 
Tratava-se, antes da guerra, do «reação d'uma escola profissional de aixéiros viajantos. Pondorou-se até| « vossibilidade de admitir n'olia as 

A quaoi um tor. | çõe 

Tendo retardado a publicação da on-| trovista do nosso colinborador gr, Edmundo Porto com o gr, Albert Tho-| 
mas, sub-sooroturio do Estado das) 
muniçõos no gabineto frances, por 
'guardarmos um additamnunto é mesma 

ontro vista, como so dósso o cego d'oste| 
não chogar, trouxemos a lutno no dia 
[Tas doolarações do illustro homom 
publico, Esso additamento o 
aponas hoje, embora tos 
do Paris no dia 5. A! consura postal! 
ntiribuimos. a domora da rocopção o! 
oomprobondo-so 0 facto dasdo que 86. 
não ignora que é insufficionto o na-| 
moro do funcoionarios oncarrogados 
do somolhanto serviço, 

Quanto ao additamento, om nada 
altera a ossencia das afirmações do| 
sr. Albert Thomas ouja proxima 
ta a Portugal tom por prinoipal objo- 
tivoo muior ogtroitamonto do rol 
dos intolloctuaos o affuctivas ontro a 
'unga 6 0 nosso pais. 
A quostão da ida do oporarios por- 

tuguozos para us fabrioss do mu 
a que alludiu o ar, Thomas, é 

assumpto já resolvido, como disse-| 
c1o8 hontom, pois quo so oncontra om 
Lisboa o sr. Gontil, delogado do go- 
orno francos, com a incunboncia do 

fazer os rospoctivos contracto, 
À rospoito do wolfram, o minorio 

que tão considoravol papel roprei 

te 
al 
a 
a 

pó 

n 

p' o 
ve 

o 

al 

r 

q 
de 

o 

gimen do venda do 

foitos da oxportação 86 tom valido 
ra o Pranço 

com a fixação d' 
do subi 

como roprasentanto 
Paris o ainda polas ou 

Prog à cnhrs 

7. Alert Thomas em ig 
a bojo no fabrico dos a bunda om Portugal, cum uo a França o rá antidados da O] 

ços 0 q pro dad 
o om grandes 

na o da Sus jsondo tambom d'oste ultimo pajgoxt 
ortado para Inglatorr: Já nos roferimos aqui ao aotal vos 

olfram entaí 63. Apparooou om Lisboa rocontgm monto um subdito ingloz, o ar, Allorg, so não o: 08 em 6rro, 0 qual co! ra O wolfram por um proço por stipulado, À ninguom mais póde ondido, porque a vonda ps 
isto das logaçõos do nas Assim so nonutelam 94 Iliados, pois impedem quo o pegajar 

ara 
om o 

so minorio'vá parar a mãos advoegag + O MOBO Lompo, assim 40 8orvog vtros intorossos, quo não 08 16) 
um preço ao arbjtg 

ivo britanuioo que fisoaligg 9 gula o monopolio, Ainda não ostá assonte uo o gr. Albort Thomas oh 
0a, O illustro homem do 

o dia 9) ga a Lo 
atado vap tor onsejo do aprociar dirsotumante como 6 povo portugues ama a Fran ao ha do aquiy sem duvida, sor ale o das homonagens a quo tom jog 

do Govorno'do 
prostigiogsa. idades pe 

mulheres, cuja actividade encon! 
ria mssim um novo emprego. Por: 
áuo não? Que a lição, pelo menos, não soja pordida. Muis vale tarde 46. 
ue nunca. Após a guerra é sem 
luvida o caixeiro viajante, homem. 

ou mulher, o melhor qualificado plá- 
ra falar da França no estrangeiro « 
para até lá levar o árucio da vicio a. 

LUCIEN DESCAVES 
Casa dos Espartilhos 

Eantos Matlos & CN. do Ouro, 123 

Migalhas 
Bilhete a um amigo 

Esoraves-mo “du lua sotra o pintas: 
me com q relevo da tua escripta cl 
gante a atrenidudo da tua vida, frento 
jà fronte com a naluroza «osplondorosa, 
longo do bulicio da cidude, em conta: 
olo com aimas eimples, Tu, O vivedor 
noclivaço, sempre & cata da distrac- 
ções quo le fngam passar oem um me- 
dor tnfndo. os indermminanois ias gom- 
pre egunes da tum vida de desoecuprudo, 
ncadas do doscobrir a Iuzancio para 08 
teus nervos cançados, o sanatario para] 
os teus pulmões ávidos de ar puro c| 
em cada hora encontras uma nova sur. 

asprito amibolado pela 
Tulilidado da ugilação citodin 

P 

N 
y 

e som termas abandonado os mil 
[requíntos da civiisação, ainda as 
sentiimos os benetioos influxos d'assas 
curas “de lranquiilidade e do solidão, 
Mas doixa-mo digo; acredito 
tanto na tua carla como no romanos 
A nostalgia das esquinas alfacinhas, 
das caixns do teatro, das coins fóra 
(do horas, ha de retomar.to, como a saudario “dos grandes cantros teria 
absorvido o Jucintho, se liça  tivesso] 
querido fsscrover n continuação do seu livro primoroso. Logo que ostojas te 
feito, assim que tenhas engondado um, pouoo e, mal so adivinhem os primai- 
ros rebutes do Inverno, ly hasde vo. 
nr, com a gola do capote erguida, os olhos curiosos, n boom ávida do per 
gimtar o que ha de novo. 
ntuma dobadowrn a visitar as egec nhas onde te perdías tra um mez ain- 
[dae da tua linda província, do todos, os encantos d'osxi aguana que mo desoreves na tua carta, Ivarás a imp sto de que são um cxplendido prolex, 
to para uma villegialura, para um des 
canço, uma doc «ma depois do uma mavisgução agitada, «Quo vnes ficar ahi para sempre, culdando do que é ten e tralando «e amor as lareos d'ondo te vem os rendimentos e onde lem as siriá 

o 
q o 
ou 

RROIKE (PERNAMBUCO), 16, — Chegou dos Istados Unidos da Amo- rica do Norto Lodo o matorial para a «Instituição dn «Cota do Leitor, om construeçio.— (Americana). 

Feira de Lyon f 

Organisa-se uma comissão iran- 
co-portugueza pára prepa- 
rar o concurso de Portugal 

A convito do ar, ministro do França om 
Portugal, v Gomes, presideuto 
honorario da Assooiação Cominetcial, foi 
incumbido do organisar um comité fra 
co-portuguaz com o fim do preparar a 
cooporação da actividado portuguem na 
Pe Lyon, sor no proxino| 

1 
n 

ve 

ano. o: 
O ortamon. internacional de amostra quo constituiu um verdadolra oxito, ano acrá geundamunto aplindo unico, o jastallar da novo. À commisão org: 

nikadora quo funciona ol o parronato Ao prosidonto da Rapnblios o dá ministro ão Suismaroi industria alaboroa 4 so progentmema, dividindo os oxpusitoros a | ico es do fóems 4 poder-so avalia dus faculdades produouvas dos paires alia: dos 

a de 

5 

Juma, 

Ee stvieimo seotoros do Thianmont, Ploury, Vi o Chapitro.—(Iavas). ide 

no oxpõo com mui 
do alguns estudantes do modidina pop ranto a. 
O br, iministro da guorra resolva fayg- 
Favolmonto o assumpto: 

do ultimamento yari 
municados tratando da aituação do ung. 

5-|doza alumnos do mod 
nto aorão, soldados ou cabos do. 

ros anos da E 
antigos condi 

'quolhsa soja favoravel, 

1] 

À grande EnerRA 
Uma mensagem de 

Vorge V no exercito 
britaunico 

LONDRES, 18.0 rei Jorgo dir mensagem do axoroito (sita a Rana, qual mamona 
intisfação polo estado do enplondida prapariçã que ol rvon o pela remo pão 6 Sonilança do quo olsroral 

go 
a 

a nação estão animados, Con tambom nu bono relações ontro 08 indos, assegurando que a Inglato ais esquecerá os pêsudos anerifgios oitos pelos alliados, ou quaes Iucigk nt6 & victoria. (Favas), 
A lucta no theatro og- 

cidental 
PARIS, 16,4 noito decorrou ok ma na maior parto da Jinha, Ou ft oem 

mãs om Champagne, 
[nharo, om Aggo 

disporvaram ns potrulhos flige na diroução qo 
Pato, para co 

inba do Vordan din“ botmbandoamanto Mia 
o Farnaco, Na ) 

E! à eleena historia das eCidados el Grer) paga E ha menophtlos Praga. 
'tho do via reduzida, N'um momento da eiros noso” exslenela, tim QCASO OU UMA] PLORIANOPOLIS (E Pee O a mi EPONTANOBO LS (ESTADO, DA Hum Teoanio de Provincia e, com ar Jose afito  LORINA) 16 — Tio 
mos o Inypercivilisulo do grando, Eça iniciado polos gorraamoníias Re EMO do contra n lista negra inglora—(dwig ricano). 

À situação militar 
de alguns estudantes 

de medicina 
Rocobomos à soguinto carta om que, rogo 1 qituas 

obilis ção, Do osporar 6 que 

«Sr ireetor d'<A Capital — Tonho Hp 
Cartas o ape 

quo mpig 
grupo do companhias do saudo o vonba odir av. que mo pormitta tomb emo possa do Fanitado um dies dizor duas palavras sobro o moamo ge sumpto. 

Essos rapazos quo são cavalhabop raizes a nome fidalgo que usas.» TIS corroetissimios o dAfiten dim NÃ ul, o co no rotostân nem rolam cao Anne onUm ftra qualquor disposição legal, comp 1 eee [oem inconiderulamênto Cotipto BP 
AcGuta ce Leito» do Joe ris deinseres seguramente og Recito Aponas sontom um desgosto” boa ompr. honsivol vondo-s name alta ão excopcionalimonto diversa das quo s docrótos ultimamento publicados roniam ou proporcionaram à todop.9 utros ostadantes, Elle de facto, além do curso come plomentar de scichcins, (oem aprova Bo mas q Escola 

guniro disciplinas. Q; N. da lyteclmioa é, pelo renom a -* ou nos dois prime 
iscola Medion, 0 voo ipulos do 7.º anno dos 

Iyocus, quo nlóm «isso nada mais ope judaram alcunçarom o posto da nlfogsg 

froquoncia no 

milicianos o tô o do oficinas dos quam deus netivos do exorcito, indo pata Escola do Guerra, unde dosdo a ontgie da gosara da ns deraçho do cadotes.a 
utras aprooinvois vantagens inhogone 
os À graduação do sargontos alumaog, Assim julgam proporcionado é mn ultura sciontifica o posto do aapiranta 
uo já foi concedido nos seus coli 
o 8º anno o seguintes o enporam Gone no copirito altamento jastosle 
r. misísro da guerra tura colugãt 

Stem ;m constante leitow, 
THE CesTRAL E SiHM8 

Bôa meza e bous apo.enas 



- A CAPITAL EUR Pes rita gente o que mestra qua nem O fito e muniieg 5 Ear] OS: BOATEIROS as FINANÇA | ULTI Mi Â l H , R Â 

a Pot eras | E a a desida agi reto | 
E rata, 

E; ' H CALDAS DA FELGUEIRA (Cannas- As que se teem adauicdo no es Candeias ; EE aa lala ) Portugal Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em rangeiro ni stiperiori A casa que mais barato veni ado) id 
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Exposição Panamd-Pac: 
mais importante fabrica do gener 

SPORT & EDUCAÇÃO PEVSICA 
lomo sen a egash 

Um breve esboço d'u 

Ná noticia. 
“Tem O sau quo do reclamo. Mas que 

Jmpofta? Podemos fazt-o com a cons- 
tleneia de que falamos de nós, muito 
paicamente, 0 tanto temos adjtelivado 
Os outras, excessivamente, 

Ma mezos que trabalhamos na cam- 
lação do documentos para formar um 

livro ;ão qual demos o lilo de «Mo- 
dnorlas dum  propagandista», com à 
sub-ilulo explicativo «Dezoito annos de 
váda- de Jornal, 

Niosso trabalho, sem preoenpação Lil 
Jeracia, feito com a leveza o simplci. 
ddiy-que exigem as chronicas dos jor- 
maes, não Ingeanos. commentortos, não 
explôtamos 1 critica do factos pass: 
dos, não “beliseaho s ou adulamos 1 
vaidido de qualquer, Fazemos O que 
Um amigo nosso, que viu o esboço da 
publisaião, disso ser a historia do 
esport, om Portugal. 
Amonloánms - documentos, extracta- 

mos nolitias de jormaos, reproduzimos| 
actas e relalorios de clubs e servimo- 
nos do muitas cartas, centenas entre 
milqures que enchem à nosso archiv 

a, fazer melhor que em trabalho Hit. 
ario, a historia dos ultimos. anhos 

te aclividade sportíva, Para nós, ol. 
vio, tem uma apreciavel qualidade: E/ 

de destruir n ideia de que pão temos 
espirito  organisador, pois que torna 
mos publicos mulilos' documentos que à 
maioria julgava perdidos! Somos como. 
fe vê bastante previdentes, com feitio 
aum paciente arihivista, 

Pois n'esses documentos... encontra- 
mos com que fazer historia da intro. 
dueção da gymnastica sucea entre nós, 
Pora ns colummas da «Capital» tenta. 
mos, agora, o “mais preciso e egcja. 
mooedor rostm 
& Foi ha Já muitos annos... 
À “Tinha chegado do aslrangoiro um 
medico, o dr, Jorge Santos, Formára- 
e em Paris o astivera na Suecia cs- 
tudando e praticando o melhodo de 
Ling. Conhecido de gento do Gymnasio 
Club, tendo amigos entre aqueiles que 
divigiam nesses tempos a prestimosa 
“associação, resolveu depois do arcardo 

epais de Luíz. Monteiro o sanocionar, 
fazer um curso demonstrativo do que, 
era essa gymnaslica do norte, 
! Constituluso o curso, Nºelio entra- 
tam, entre outros Lule Monteiro, Wal. 
ter Awala, Jono Roubeaud, Antonio 
Martins, oie. Nós tambem por lá 
dámos, tanto mais  enthusinsmados 
quanto era certo que o saudoso Montei. 
£o nos dera a direcção d'uma fracção. 
Ye class no club, arvorando-nos em 
“monitor, honra que ainda desvane.. 
tidos. recôrdomos e qué mantivemos 
Surante uns cinco mezes. 

Durou o curso o tempo preciso para 4» conhecer, muito superfielalmente, o que era a gymnastica do Ling. Mas 
esse estudo, ephemero e rapido, so con. 
vericeu alguma: coisa Luiz Monteiro, 
não O Jevou a abandonar de/ promplo, as suos Ihcorias, bem antigas & muito 
queridas, Walter Awata, orientado per 
to sou mestre, tambem nãq abdicou 
de tudo quanto cabia. O mesino sucoe. 
dou a óutros dos alumnos, alguns dos 
quaos, ainda hoje, postados | mais de, 
35 amiios, conservam a intrânsigencia 
dos primoiros tempos; 

Pois-e a asta conclusão Queriumso 
shogur-lamitem o dr. Jorgo Santos so 
Jonvenceu de argumentos. contrarios! 
Inteligente e sem Incelosismo, estudo 

que lho disseram. Tempos dopois di 
rigla no mesmo Gymnasio Club um 
slasée de gymnaslica susca. para meni- 
mas, 4 primeira que do «fundamento» 

se abriu om Portugal a melia 
introduziu ligeirisimas — modificações, 
apanhadas na sua anlyse medico, co- 
mo necessarios para a creança porta. 
anca. 

Tslo quer dizer que desdo que nas. 
ceu em Portugal, A gymnostia suoca. 
encontrou logo quem a repulasse, não 
má,:emas precisando de adaptação. 
Mas ha mais, 
Para córmmsponder 4 ideia do curso! 

quo 'era de estudo para. professores a 
para. hosens, que divigiam, n'essa. opo- a, à propaganda da educação physica, abrimos no Gymnasto Cluh uma aul 
de. ânatomia, selencin medica que, en- 
ão, “conlieeiamos, bem, como propara 
dos; por necessidade, para as exigen-| 
elos do velho Serrano, quo, por amigo, 
trais. long Jevava a eua exigencia. 
Nissa aula estiveram. o proprio dr. 

Jorge Santos, recordando materia. que 
he faciliasse és exames do ropetição 
em Lisboa, Roubeaud, Awata, Martins, 
Luiz Monteiro, A aula tinha, por vezes, 
somo ouvintes, o velho Dins, 0 coronel 
Aveilr Telles, vo. 
A uns ensinava materia nova, com 
tros ústudava ; com outros discutio-a, 
desso estudo, dPessa discussão, mais] 

arivigeda ficava, em todos, a ideia do 
que à lal gymnastica de Ling' era boa 
mas necessitava de adaptação: Isto já 
da 15 ou 16 annos! 
A aula teve tambim a ephemerá du. 

ração de lrez mezes, Deu para a estu- 
do da osteologia do Serrano e resumo 
da miologia do Tesiut. Os clumnos fica. 
ram reduzidos no dr, Jorgo Santos, 
Monteiro e Awala. Este foi 0 que resis' 
tin mais. 

Foi, como hontem dissémob, ate é| into de disseções da Escola) Medica, onde verificou, no- tadaver. q const. tuição e o valor funecional dos emus- aulos, E porque chegau até 1á e ouviu 2 professor Serrano falar do anomalias mnsculayes. concluiy que se havia or Ganisimos “lifterentes iambem | gym. 
maslica linha do Sor diferente, 

is o molivo porque certos profeseo- xs que são estudiosos a inteligentes, 
apresentam ainda — erotuladab - como ora: una gymasttca que não é sue 

quer queirain óu não, havemos de, chegar ao que futuramos—o | arranjo duma gyimmnstica Esc sada se uizerem mas proprial de gen. 

ne 

do sport em Portugal 

a do ing em Portal 
ma pagina de historia 

Ler amaniã n'“A Capital, 
Uina. nolleia do vérias proezas 
de guerra de homens de »sports é  commentarios à organisação 
da nstrueção militar 4a moci 
dade, 

Noticias 
(Comunicados e informações) 

Entro 
Sport Lisbon e Bemfica Sho convidados 4 comparecer no do. mingo, à, 18 hords, no Goes da, VÍS| Gonesa, (a Saab, 08. Suintes na 
ladores " eltoctivos” “e supplenws, quel 
vonstttu » representativa 
do” club, no campeonato de 500 metros, 
para a disputa da «Taça Luiz de mõe: 

Carlos Sobral, Idelino Lima, Prancis 
jue Galvão, Antonio co Lima, Hj 

res, Rozendo Silva, F. Mornes 0 Mat” 
tos'e À, Vinhas, 
União Velocipedioa Portugueza 
* Em vi tér sido possivel n conclusão dos Irabalhos do Congres- so desin Federação, por falta de E mero, foi convocada. nova. reunifo pa ra. 0 froximo. dia” 18,; pelas. 2L'horis” Ho importancia nos-assumptos a. tar que são de inadiavel resolução 

Champagne de Lamego 
res SAVER DA, RAP qualidades! A*venda.em todas às confeitarias e aba 

DEPOSITARIO EM LISBOA 
Arthur Benarús 

TELEPHO: 4 PHONE Nu 0 CENTRAL 

(A QUESTÃO DAS SUBSISTENCIAS| 

Não ha assucar 
no Porto . 

Os manejos dos açambárçâdores 
PORTO, 14—Doixou -do vender-| 

o  assucar quo a, 
commissão de subsistenoias vinha, 
forneosndo ao publico a 37 contavos 
6 kilo. Dósdo hontem 
po do po 
vendido nas rego 
juntos do parochio, e não todos og 
dias, mas aponas dois por somana 
em pequena quantidado, vsto que já [não ó fornocido & camara um vagon 
diario, como ató ha pouco aconte- 
oi 

Hojo, a oarostia nocentoou- 
(dando-so ús portas das sédos d juntas póquenos conflictos por causa, 
do onormo ajuntamento de povo que, 
todo. ao mesmo tempo queria er! 

rvido, não faltandó censorai 
subsistancias por so não 

ter prevonido — como aliás lho foi 
aconselhado por um dos sous vogaes) 
contra a ganancia dos açambaros- 
doros o nogociantos pouco e; 
losos, quo 
correntes, por omissarios. que man- 

nos [ulti 

distinguir? Mas como- a 

Hthodo falso quo só leva a 
[Só as missõos começassom todas em| 

nal, caloular aproximadamento o mo*| 

OGCOLATE, CACAUS, BOMBO 

ifico Prefiram esta marca 

AS ESCOLAS MOVEIS OFFICIAES 

À que Os seus professores reclamam 
Se não forem attendidos, 

ficarão em precari: 

ão quo os proiossores das Escolas [Moveis do Estado opregonteram ao sr. ministro da instrueção, E? um do- foumenio que não devo passar des- percebido os srs. dopatados 
dores. Eil-o: 

Tiro e Ex. º0 Sr, Ministro da Tns- tracção. —Os prolessoros das Esco] Moveis do Estado, em gua rounifo| a, resolvoram trazer perante V. Ex.º, por meio d'esta commissão, as [reclamações quo da exposição que se-| [guo constam, 
Às Escolas Moveis, ou lim immediato do ataque botismo, consistiam, pela sua lei or- [ganica, em cursos para adultos que toriam, por isso mosto, do fancci apenas do noite, Estabelecia ossa o ordenado de 4008 annuas 

profossores e subsidio do residencia 
do Lisboa o Porto. Polo artigo 

orçamoitsl do 1914-1915, 
immodiato, portanto, O 

o dos professores ficow- redu- 
308 monsdes durante s dos 

mosos do anno lectivo, não go refo- rindo a loi orçamental aos mozos do agosto o sotembro nom aos subsidios| ão residoncia. Em compensação os| profossores oram por esse mesmo a! tigo 15.º da brigado [reger um curso diurno para oreanças| 
a “outro nocturno 

imbom dos dois sox 
trabalho o us-responsabilidades jam Da razão inversa da roma 'noração, . para synthotisarmos tudo| n'uma formula. À iniguidado era tãolg Igrando, Ex.” Ministro, que o o) 

mento do 1915-1916 no artigo 1º 
procurou remecial-a criando «os sul 
sídios do ferias aos que, pelo 
ersigo, dovam 

os profe upozar do osgo| 
subsidio junto ao ordonado do anno| 
loctivo os deixar em situação mono- 
taria inferior á quo tinham pola lei 
jorganics, renovaram os 
jotos confiados em q 
8508 annuass. E confi 
gueto do 9.º do orçamento! 

mi pode loalimen- 
que o subiiidio fosso osta- 

bolecido com um caracter do: exce- 
pção. Dopress doa fé fo 
dido, aos professoros-das Escolas Me 
veis do Estado: uma provocação mai 
estava dostinada, 
O orçamento para o anno 1916. 

1917 nom o subsidio já incluo, o em 

liontado, Ora 
do mais esso caraoter do exco- 
magoa-nos profundamente, E' 0] 

gompelencia que Ee quer 

Polos resultados inaos? E! um.me- 
justiças, 

igualdado de oiroumstancias podor-| 

| Publicamos a soguir a representa-jrito do missionario, 

na-/A 

244 servidores do Estado 
as circumstancias 

mas 66 aproxima” 
[damento pois que mesmo assim o feliz decorrer es dependo, (do mil coisas indopondonto até da 
jvontado de professores 

isto verdad, Sr. ministro, é que) 
jo Estado nas suas relações com o pro- fossorado das Escolas-Moveis tom procedido sómpro da forma mais bitraria, Ea primeira vez que 
rifica est phenomono: diminuição do) [rogalias e de direitos oom o decorrer, do tompo, a par de um agmento do 
(devores 6 obrigações. O phenomeno! linverso é volgar o mais logico. As 
condições de vida tirnam-so do anno. [para anno mais exigontes o mais di ficois, No periodo doloroso porque o [Mundo passa, e principalmento em o 
nosso pair, essas condições então)! agravem-so gonsivelmonto quasi de og| dia para dia, E tanto, o do tal modo so agravam quo para os professores| quo teom familia o ordonads do 308 oro apenas... para-morrorom de fo-| lentamente, 

[ag que so Paésa é tão itiquo quo 
nós, lombrando-nos que. vivemos, lpara mais, numa Republica Dormo- 
oratica, só por engano podemos admit-| tir que ha procedido tão injas- (tamento com ellas. Ag professoras das 
Escolas-Movris além dos damnos por. 

8 professores teem passado ain- 
ra off acam esto anno uia roduoção 

dB €$ mensaos nos sass ordenados. 
E essas são as que regom as mis- 

sõos quo figoram no orçamento com 
o nomo do «femininas» dos 

não corresponde á vor 
que so reconheoou pola: ex 
'que:as missõos puramente fomini 
'orm terras som escolas para o sexo) 
jmascolino eram quasi improfiouae, 
Assim, os missões sendo dé 
para os dois sexos, oxigindo-s ás| 
suas professoras a mesma quantidade) 
e qualidado do trabalho das que re- 

m escolas que toom a designação] 
do mixtas, são poor romanoradss quo 
ostas ultimas, 

Ropetimos, só por engano o auctor| 
ão orçamento podia ter estabolecido| 
essa desigualdade, 
Do que fios exposto, sr. ministro, 

vô v. 6x.º quanta rasão nos assisto 6| 
quão digaa'é a nossa cassa da attons| 
ção e da boa vontado do v. ex.%. À situação dos profossores das Escolas: 
Moveis nocessita definir-so, precisar- 
se de uma voz ps sempre, Não há, 

il trabalho sereno 
proveitoso quando so não 
os reserva o dia do amanhã. Tres| annos do serviços prostados 4 Ropu bliox'o É instruoção popular são gx-| 

lrántia bastanto-da nossa dedicação. E 
porgne assim é, porque tomos por nós 
o direito o à jultiça esperamos do al- 
to espirito do v. ex. a roparação de 
todos essos agravos a gati 
[nóssas roclamaçõos que po: 
(to so podem resumir assim: 

tão, polo aproveitamento fi 1.º Concessão do subsidio de ferias| nos termos do art, 19 da lei orgamon-. 

Pelo que dia respeito ás profosõo-|' 

tno publico des; 
100 ds Za) 

| 

o em 
tal de 1915-1916 abrangendo os me-. 
'zeg de agosto e setembro. 

2.º Identidade de ordenado, como 
até aqui, entra profossores o profes- 
oras». (Seguom-po as assignataras). 

Poçam em toda a parte aa loções para Gabcio 
Norhert's, Gita e Vilia 

Depositarios | | Toldo 

Rua dos Correeiros, 1) 2º. 

se quo tom fanccio- 
gosto em proveito do. 

Alberguo das Creanças Abando- 
nadas roabria hontem à noite, tando nu- 
imernsa concorrencia, 

Feira do. 
| 

) 

qigdem gerido 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

Fam boas contiptg random terron 
voa: mognldças camelos fome em ã 
fato detação do cmlnho do há om 
“Para informações b atá” ua Amadora, com JL Lopes, oh em Lisbos, rua dos Panqueiros, 18,2: 

Casino S. José de Ribamar 
“(ALGÉS) 

Todos os dias juntares-conterios 
Variedades todas as: noltes 

Jardim Zoologico 
E sesimento notael a eoiopidado gue ja oteiogo Rippopdia: 

O foimal quo so cbegar giras vinha cones 
oi 

excoliento tra 
ao parque 
joe longa v) 
inco dias, Spezsr 
o posso 
grande tan e Vontado o iu ello muito ay 
Gm bello aspecto, 
a brincar “dentro. diagãs. 'Acha-so quasi [domesticado, obedecendo à voz do trata: 

o seguindo-o dem. alquer “lado que ela vo velo 9 hipo- 
iento caviada para 

o 6 6spo.| popotamo ma. pes do Jardim Zoolo- 

ia“ sempre soliioita Emprera| 
o, bojo, teado um 
pódo banhar-se à! 

Rua do Alecrim, 20-A 

ais pratico era. 

MEDALHA DE OURO 

Sociedade de 
“Portugal 

mento a bardo do vapor dos cuidados] É tola: 

ES, DROPS, AMERDOAS E CAFES 

TI EA oO 
Geogr: 

ati 

aphia de «Lisboa 

TH EAT Ros 

À festa de Chay 
A empresa do thcatro Apollo promo.| 

vo ámanhã uma recita em ho 
a Chaby Pinheiro, quo tom si 
testavelmento a alma da rovisto 1916. 
O illustro comedianto, consagrado no] 
fliatro do comodia o drama preston-o 

ntilmento a sor q primoira figora, [asenhina da rovista do André Broa 6! 
m'ella ercou quatro typos quo são, som 
despri cus Camaradas, o 

. No moreisiro 
(do 2e quadro, no Oplimista do 3.º, no! 
Bom senso do quadro da Consura o fi 
asimento, no Penetra, já hoje popalar, 
Chaby afirma a maleavilidado do sou 

comica o| 
te, No novo quadro, estroado ha. 
creo Chaby O pateta das lunin 
'syntheso alinoinha a quo dá o mai 
relevo, 
Na fosta do âmanhã, 1910 represon| 

taso om espeotaçulo inteiro, Uhaby, 
além do um novo episodio da fita do 
Penotra, quo excepeionalmento será 
'ncompanhado polos anteriores, dirá 

ms, Versos do poota braziloiro Mario 
b Artagão, No quadro da Censura quo 

[reappareco. pola unica vaz, os camara fino do Chaby intorprotario varios na- 
moros Iyricos, alguns. fados, monolo- 
[gos comico, ate. À festa é dedicada à 
[colonia brasiloira o a olla assistem o] 
essoal dn logação o do consulado, 
Jhaby torá-mais ama ocasião do vêr] 

quanto é cstimado o dovidamento 
japrocindo. pelo publica o a carroira do] 

ficará asvignalada com mais uma 
noito do festa: o do algrid. 

Casa dos Espartilhos 
tantos Mattos & C.*-R. do Ouro, 123] 

PEQUENAS NOTÍCIAS 

recolheu Juula Antonio Cardoso, do lá [aanos, residente no. Valio Escaro, Quinta 
Moi noontrando no caminho dynar 
deitou fozo, eépha não tre dodos da tmão esquer eo mosor às 8 anues Tdi Bor Santos, morador q 

ão por um coiso d 

(Em frente 

Nova taballa do 
Dentadoras cotpi |Dontaduras comp] [Outurações (cha 
|Aurificaçõe 

Ouro, n.º 8: 
Banco Lisbou 

Toiçondi a ias do oaro do lei onda 

om plnca dando 
local) 
dedo. srs 

completa de dantes “dos à pivot (0xoy) dosdo 
as Om QUO 

Dontos em placa do ouro de lot doador | | 

Especialidade em denta: 
Facilita-se o paga 

rom 
[CLINICA GERA Lospocialidad 

Esto con ltorio abre das 9 da manint ds nteis o 008 domingos da ds 6. 
Rua do Ouro, n.º 8 

Em frente do Banco Lisboa 

Medicina denfaria 

TELEPHONE 
Preços para-as classes menos abastadas 

dosdo , 

[Extracção do-dafites e raizos SEM DOR (anovilonta, 
Extrxeção do tontêr “e raizes Gom ânósthesta; 

CONSULTA GRATIS 
(Todos os trabalhos e operações.sem dôr 

Modificação de antigos dentaduras 
iptas á mas tigação: : dosnoas vonoross 

ano: Consultas a 055) das 2ás 4 da tarde, todos os dis 

Sacadura Falcão 
MEDICO ESPECIALISTA" 

art porfaio 
rias da importantissima casa 

Ed. Pinaud de Paris 
Agontos axelo 

Silvas & Cita 
Ros doe Correoiros 71, 2 

FALLECEU 
Francisco Fornandes Gonçalves o Eranoiaco T. Gonqulvea, Junior, o preta o doloroso dovar do iso doraio parontos o possenb de oia rolações o fallosimento do sou é: 

Fanobrorda au rosidonoia, ra! tal do Campo Grando, 180, 4º, para-o. comitorio do Alto do 5, Jogo, 5 Desdo já agradecem 4 todas sous quo ansitirom a ento acto. 

7,2 Oii &açores) Cirurgião dos “pot 
tamos; o mo, 

CLINICA GERA, 1º 
Doençs donsoin. 
Doinção das venhogu 

poros 8 = 
Consultas das 18 
às IShoras ”- 
Telephones 2930" met 

Rodo Mundy,8t/tt 

0095 
Taagardanagaae 
Tabaoos naionamar-. 

cestrangelhos 
8. da Boo Boboiidek 
mio AD bjS 

Figuolrada- fog 

* UM 

É 
duras sem chapa 
mento 

a preço modico 
do oo. 

doeu 
7 da tardo nos dis t da tordo 

Pier 
davam ds esquadras 6 agora 
tas, rocolhendo por dia algu 
robas que armazonayam cui monto, para agora, que o assugar mo- 
nicipal falta, o vendorem, «o mesmo» 
je talvoz «poor»; polas mistaras que lho fazem, a 70 o 60 contayos o kilo, into 6; polo dobro o mais do que à| [camara o yondia- ao povo, 
A comissão do gubsistoncias sa- 

so proviu con. 

olássos modestas atiram-lho a culps 
à comissão mal podo deffender: 

Porque não foz a distribuição, 
do bilhotos do requisição domi 
rio, —não dando à cada familia mi 
(do que o sufficionte, mais do que o 
necessario para um doterminádo po- 
riodo de tompo, o não lhe fornogendo 

o praso terminagse?| 
Teto lho foi aconsalhado, e 4 Gapi 

tal foz-so echo d'esta medida provi- 
dento. Não a tomou. Deixou que os 
Jaçambaroadores osgotassom o estockee;| 
quo a «corrida» ao assucar fosso cons” 
tanto; que a maior parto dos que pre-| 
cisavams ficasnem sem o) 

quo. sofra as cansoquenci 
improvidoncia. | E 

rio que e tomem provis| 

sssumpto. O assocar é um gonero da 
primeiea neceenidade, a não deve.) 
auetoridado consentir m'osta explora: 
gão escandalosa da maior parto dos 
negociantes 0 estarem vendendo a 70| 
o 80 centavos o kilo. E já se dis que, 
assim quo o assucar falte nas sódes 
das juntas, o quo não tardará muito, 
Kilo custará um escudo, | 
Or. governador civil 

tradoboa: ppt 
cia na questão das sul 
blicas. Esperamos. quem 
[se interesso por ella, e co 
povo tenha o agsucar gue precisa sem|. no & sombra Puma Inioltiva bo fest cono fi a da Camara, oradoros, 8 gataneiosos, cs apams 
arcadores “façam uia jogo iguobal o): 

honesto, oravando na misoria pu-); 
blica as garras aduncas do sen egois- 
mo e da sus insaciavol “cupide 

O povo consuimidor, o oporariado, às) : 

quando o assucar abundava, por meio|. 

Corpo “de. Velarancs, Nom 
não cendo já aptos 
activo, Eee comi 

co a a Prestar 6 auxílio que lhes.é 
Gas 
0 det quite, em: pese do Sen quartel, va, “Com 3. fumos, doscai & em Tevar cartuchos, com 

sobre elle se fez fogo, sem Prévio sequer. 

restantes chegar ao quartel 
Pad doc penta q 

eystematica occupaçãe das suês imediações asse 

cuidadosamente pensado e 
transmiltido os varios 
pro 

tasse, 

numa area compacta. Os 

hemik Park, para o Paiol 
tação da Ponie do Rei, 
acampamento de Cu 

Imente concentrado. 
pouco a oaste e nx 

do Paiol, estão os quarteis 

pital de Kilini 
consinandante 
Cobrindó uma importante 
quarteis de Portobello. 
Bolis ficam na importente 

BISTURIA DA GRANDE QUERIA 2 

porém, | n'esse primeiro dia| 
Soro. Tnaor” horror é indignação 
do que 0 assassínio, à sangue frio, 
d'um caro numero de mem! 

ra O serviço ado para, dar 
mas solemnidades e] 

é que é compatível com as suas for- 

corpo linha sahido n'esse dia 

juando lhe foi feita uma em.. 
Ioseeiaa a estrada de Hadingfon e] 

Cinco morreram, quatro ficaram 
gravemente feridos, conseglindo os 

mais ou menos segundo O plano as- 
sente, Que houvera um programa, 

um livro de notas encontra 
do a um dos rebeldes de Wexiard, 
contendo uma Esta de lodos as 
tios que deviam ser ocupados em 
Dublin logo que o movimento reben- 

Dublin, como já dissemos, está 
dem situada para tal operação, es.) 
tando as estações de camínho de] 
ferro e as ponies dos canaes todas) 
mililasos estão situados, éono quel 
ara «ominarem a eninada para 

em Kit 
dare, onde o grosso das tropas está 

land, pouco distante do fios. VLS dor Heiabinbem, residencia do) 
irlandez em chefe 

A ponte de Mount -Sireel e a de] 

de Kingstown, ficando os 

bras do 
ens que, 

Não ha duvida 
de Dublin e que difficilmente tropas para occupar- os edifici 

Il planos sem receio de serem. pass 
gussem reforços. 
A posi 

Eupada sob o 1 
|ramamento -do sangue que se Foi a ponte de Mount Street, mo do cruzamento das estras [Pembroke e Norihumberlan 

e volta.| 
irregadas 
o de cos-| 

um aviso| 
nha de Kim 
de deviam 

[para prestar auxilio. quanto a| 
cidado e 
fazendo, Joccupadas, sendo a ultima niente para vigiar o Midland 
que fóral 
disirictos te oceupada. 

ral e diplomatico, o deixarem 
quarleis 

dás rebeldes, 
Era uma porta aberta deant e à Es. é 

leva ao| 
tinha a dentro Gas suas pó 
uma mancheia de officines do 
do excrcitamento. 
Quando q cidade cal 

proximo| 
da pon-| 

soldados extraviados e 
contraram abrigo no Col fee jo onte nájma de. todos, uma meia duzia do estrada que leva para sul ficam os|neo-zelandezes, que demonstraram [ahi o maior valor. 

estrada) fendido e com o seu magnifica 

nxis proximos em Beggar's Bush. 

vor x 

quarteis 

que as rebeldes conheciam a fraqueza da guarniçi 
havia 

os, de [modo que podiam executar os teus. 
incom- inodados a valer emquanto não chez 

o mais importante oc. & ponto de vista do der- 
seguiu 
Pro 

8 de 
d. Do- iminava a principal estrada que vi- 

fown, estraila por on. 
“vir as tropas de Inglter- ra, sendo impotentes os poucos sol- dados que havia em Beggar's Bush 

A ponte de Portobello ao sul é a de Cabra mo norte foram tambem 
convo. 
Great Western Railway. cuja estação ter. miral em Brogósione foi egualnen- 

Ontros edifícios forany ainda to. mados, entre elles fabricas de pão de milho, assim como do biscoitos, 

constituido um grande successo mo- 
de se apoderar de Trinity College foi fegualmente um dos grandes erros 

te d'el- les € se tivessem tido a coragem de a tomar teriam obtido uma enormo antagem, porque Trinity College 

dos, rebeldes, a multidão, alguns 
cias en. 

e, aci 

Mas à princípio não podia ser de. 
O gone 

thoa quando o wexercitom que estava) 
em Berestord Place começou à divi-|d dir.so em secções que seguiram a 

vor zti 

Id 

occupar as logaros que lhes havia 
sido designados. E 
Um quarto de hora antes do meio] 

dio, um autmovel conduzindo o go- 
verho provisario e seguido por uma] 
força uns duzénios homens 
bem armados, di 
ford Place para Abbey Sinoet e se. 
guiu por essa rua ein direcção ao 
edificio dos correios, onde se delia 
herára fosse “estabelecido o] 
avartel general da Republica. 
O local não era mal escolhido, 

desde que se saiba que o edifício 
dos correios é, on antes era, uma] 
edificação isolada, de pedra imassi- 
sas doiméirando a principal rua da 
cidade. 

Era lambem o local d'ondo par- 
tiam todos os fios lelegraphicos e 
cabos para as conmunicações com 
a Irlanda e a Ingloleria. 
Grande numero de empregados 

estavam, entendidos com os Sin 
Vein, dé modo que não houve diffi.| 
culdade alguma em ser ocenpado to. 
do o cdifidio anies de e“ dado q 
alarme. 

“Tudo correu em con 

10m ordens sób à at 
vens apontad 

As janellas 
das, provisiiés quisiladi ui hotel proximo e tudo foi pre. 
parado par uma prolongada oc. cupação até o paiz se levaniar e ae. cltongr o seu novo governo. 

ga de revol- 

aredes A fim de não deixar duvidas] corpo quanto ás suas intenções, a grando| Bandeira da Republica Irlandêza In-| vas mãos dependente foi hasteada com todas «s formalidades sobre o portico, em.! 
«quanto as dirigentes apareciam, com toda a solemnidade na rua e no sopé da estatua de Nelson liam à| Proclêmação estabelecendo o «Go.| verno provisorio da Republica Ir-| Jandezam, 
Às vrincivaes possogens digese] 

HISTORIA DA GRANDE GUERRA. 

iu-ce de Beros.)Ry 

rmidade| é 

40. 

locumento são dignas de ser ropros uzádas para que ds nações am fd Posteridado possam conhecer o julgar do caracter do emprehendi mento que lerminou por um tal deu Sastre, 4 
Não se allegava nénhum aggravo: nem erros de governo, assim corda. alinsão algums era feita ao Homo, perras ufm brado contra us mça odiada e à mania revoluciona ria. A Inglaterra e o povo inglog eram uma potencia estrangei-que devia sar expulsa do paiz bm » ai xiho dos allemães—os «valentas Pl lindos» do Irlanda-o os rebétdes eram convidados a apunhalgr 0-ip= perio pelas costas quando silo E va envolvido numa lucta de vi ou morle com 1 forças do Darby mo e da selvageria ta 
Diziam essas passagem 
«Tendo organisado e exercitady os 

seus adpetos por meio da sia secre la organisação revolucionar, de | 
Fraternidade Republicana Ir 4 ta, e por meio das suas orgunea des núlitares às claras, o8 Valynk, 

nios Irlandezes e o Exercito Li 
Trlandez, lendo 

do" a sua 
acientemente sipépas, 
isciplina, tendo Pê com 0 plano combinado. Chegando |colutamente aguardado 6 moi [sem duvida para Que não fuitasseni ão edificio dos correios, os Vofanta. |proniio” pára Su ireido o ob pe peoriádies xãos entraxam om impelo, o publi- esse momento €, apoiada: polos sena Além de se não terem apoderado so doi expulso das salos do rez dojílhos exilados na America e peido [do castéiio, cuja ocupação teria chão e as empregados leacs recebe. seus valentes alliados na Europa, mas confiando principalmente nã sua propria força, fore 0 golpe, ples namênte confiada na victor, «Proclamamos o direito do pó da Trianda ao donvnio da fran 

e à gesir Os seus doslifios. A Joni usurpação d'esse direilo por um po, Voag Vi Soserto estrangeiros. não póde extinguir esse dirailo, só lg Sim podendo succeder quando 6 pgs va inlander for destauido. Ê «De goração em geração 
irtandef terá afirmado 0 sem doa à liberdade e soberania nacionnes + por seis vezes no passado, d 

aentos annos, o tem elle 2 do com as armas na mão. — 
«Fundando-nos nºesse direito f 

[damental e de novo pegando em 
mas 4 fúce do mundo, procine) 
aqui q Rouhlica Injandem 



Todo em empolas 
Paço tintura do fofo vrafanda uea preparada peia péssos que tom do emprogar. Dopostto Pharmocia Azorodo,| Fiifos, Rocio, 8, Eásboa, 

LAVAGEM DE FATOS 
PEITOS OU DESMANCU ADO: 

Tinturaria Cambournac 

cmd 
Festas populares 

As da Senhora da Nazareth 
Rontigsm-so no domingo, na capelti- 

nha da Senhora do Porto, fresuezia da 
Caivoeirm, concelho ais Mafia, com 
pompá, aa tradicionaes fostas da So- 
ahora do Nazoth, quo só ali so fazom 
do 17 em 17 an 

Tó SE comem 

NOVA. COMPANHIA HACIONL DE HOJGEA 
Soc'o Jade anonyma da responsabilidade limitair 

icas a vapor do mosgei de briga, descasquo de arcos, massas ale bolachas o biscoitos dm Lisboa, Coimbra, Mabrogas, Sacavoan, Po- Teia Barveico o Soixat 

ESpectagulos 
ra ie a e ET a 

Cartaz de ámanhã 

q 

j a—Semeas suporíina, fina 
e grossa—Alimpadura—Arroz doscascado-—Massinhas de luo— 
Massas da 1º, 2.º e 3.º qualidades—Massa é b lachas esneclaos 

para sxportação-- Corezes e logumes 
Preços sem competencia : 

Telegrapho: FARINHAS--Telephones: Adninistração 4224; Expadionte 4222; 
Thesouraria 42,3 

Codigos A. B. C, 4.º e 5. edições e Ribeiro 
ESORIPTORIO 

Jardim do 

Além das fostividades roligiosas ha] 
lnininações Á mo” T 5 

REPUBLICA — At 2145 men. o do 
de do Minho, bailes c arraial nb? 
tado pelas plitarmonicas da Ericeira o] 
da 8, uia das Darspas, do concolho do 
Cintra. À Somanissão quo promovo au festas o que tum sido 7 
oltdo tenham o maior brilha dompoia dos” ars, Nxanuol Lopes, Ma 
naok Simões, A, Correia Pedrcso, Adão) 

io, Manuel Lauúcira o Josó Re-, 
de ) tio ond as festas es realizam é 
lindo o pittoresco e tçog antes da Erico Cntes ha enscotema 
3 horas. 

, Protecção à infancia 
internato Infantil 

Costa 
A comissão prostotora da fondação| asas intectato pado a todas as pers us tona om dou poder Htas & Uol 

Ao o mecrppãd que ou tome a a ponslval ergencid, para a gb doctasifido, rua da Lapa, Si, tes do: úlggito visto doses qui todas as contad aeliquidom entes ida inauguração do ias 

GERTOS E VARIEDADES — Cora dos, Recreios, Conta oa Cinema Condes” Olyiepia Oliido errasso o Polythoama. 

Bua do 

Gramas pago om | | 
Agenda da semana 

AMANHA — Apollo — Racita offo. recida a Chaby Pialieiro. 1916 em caposta. [Coto inteiro, Numoros novos, Versos de| Macio da Artngão, 
Antonio Balbino Rego 

Cirurgião dos hospítaes 
CLINICA GERAL 

Doencas dos rins e vias wrmariar 
“Doenças das senharas e partos 

Consultas das 16 ás 18 horas 
SEER . Maria Cat- 

PI a de Arat- 

Tão efficazes como as melho- 
ros aguas mineraes bebidas 

na origem 
Basta diseolver n'um litro do agua 

pare” obtor instantansaa Bia tmineral alcalina e ih Mgeiraavonto” gazois, deli bobor, mosto” para. que o as Poebidas “o prinoi m viako, ao qual dá “um andor agradabiliho, 

Lithinés do dr. Gustin 

dr. Affonsó ops 
“* intestinos desembaraçando-os dos crystaes uricos, biis, e todag 9 toxinas é Impurezas que se acumulam no organistno, ete.eses 
“Mltasicato diaretioa — Infalivel em todos au da polia, 

PEDIR O LIVROS DrsomIrTIvO! 
Dercamamo camsir Dercertanos no fsira: (MARIO DE LIMA NETTO | DOURADO, CARVALHO, pa Dr fo outro” ago ca E “a Rins, Bexiga, figado. Estoma- “Ao brando roparação, na casa dofatu) |, : ç e Re e e aro O]. Mila do Osimarao==EitA ppbiteaão Ar a Wa ta, pe o o ção po 

opera” qi muto” am bravo esteja az destro Ea dg dsslação doe 12 pacofes fazem 12 litros de agua mi- 
“iodo concurso para oduslanão “d6| Hotoio Tres coliaborasão do professor ar DEPOSITARIO GERAL | DEPOSITARI OSNO PORTO netal por 500 rêis 

n inando| dr. Veiga Beirão e do sr. Sonsa Marc 
ereção alo Dre ç a Mario de Lima Netto Donrado, Cary; o & Irmãos] E cias, drogarias, moreo 
aMooumontos respectivamenta, dias E. de S. Julião, 12,1º P. da Liberdade, 183 tt, 18 n 19, do, rua. 

de E PER 1004 0d Tolenhono 246 Control cana ca 

Tambem se vendo a voo garrafas e garrafões, nas bpas casas W'aguas 
pharmacias e restaurantes. | 

Companhia de Seguros A NACIONAL 
Sé na sua propriedade: Avenida da Liberdade, 14-—LISBOA 

Se a. rom. lim, FUNDADA 
em PRACA 

“AMIBIRA 
Ubica conhocida com Ricardo Poreira do Araujo Vas- 

sposa o filho, Angelina Can- 
í dida Vasques o filha, Hamilton do 

Araujo Vasques, osposa e filhos, An- 
tonia Candida Vasquos o fila, Elvi- 
ra Candida Vasques Campos, marido 
o filha, Julio do Araujo Vasques o 
esposa o Maximisna Nogueira V: 
auos o filho, mandam resar 4manhã, BÉLAS 17 do corrente, pelas 10 e mois ho- 

|. Ae Argos 
puedo Fr 

& melhor tintura instantanoa 

ALBINA 
Ã marca franceza, para o cabelo ou barba. E' a 

unica que não suja a roupa nem a pele, 
ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$800. As 
melhores tinturas para o cabelo, 

Vende-se na Cabelzireira 
Rua do Norte, 34, 1 

rafada, transportada vu furvida, 
pinos rosnita los nas -oblose 

tino-do polio, josõos ulcorçaa, “doenças doostomago, ota. 
Bsoriptorio--Ru Augusta, 23 
50 réis olitro om narrafõos 

MOVIMENTO ACSOGIATIVO 
Associação, do Repito Chvil-Na abão| 

ativa, Largo do Intondquio, à, 1.4, co jo a Goinaao do Prova, oras, om sosião cordin fonotamonto “com cf mlhsdo aniar da ko Tegados o roprosontan rebtara am Lisboa so encontram HA as. tamptds lu portantos «a tratas, onpeoial 

CAPITAL 

B00.0008 
escudos 

ERVAS 

3805188 
| escudos 

mão, sogra o avó, e 
Desde já agradocem a todas as pe 

soas que assistirom a jodoso 
angalo à korimero do proximo You do vo: a toibro: 9 a corrospondaúcia trocada. Seguros sobre a vida humana d im i sapo tdo dell go js ira DD a dp Produto cobimico para tomar rarompivel o impermsavel 
pala quero podo quo ninguem falto, 

À arte de iurtar 
Queixou-so Domingos Marin, rest-| 

donto na rua do 8. Jofo da Matta, O, Jojo, do que uma sua cxoada do nomo 
ria, quo disso ser do Vizou, Mo fur. 

toi um cordto do ouro no valor do 190] 
escudos, quo tinha escondido dobuixo] 
do “travessoiro, Tambem so queixo 
Francisco Luiz Iobello, rosidonto na 
tau Latino Coelho, 55, 4º actunlmon- 
to residindo no chalot Elvira, no Esto 
«il, do quo os gatunos entraram om sua 
asma, 6 furtararm 8 tapotro o divormam! 
do roupas no valor do 60 escudos, 

Foi prosa Marin da Fonsoca, mora 
dora no bocao dou Clerigos, 6, Lº, n dido do Felismina Francisca, com cila «moradora, que a accusa do lho avo furtado . ma cantolla roterento n um tsordão do ouro no valor do 50 escudo pas. o objcotos de ouro no valor de 195 escudos, 

A sola do calçado 
Endurooo e impeemenbilisa Di lho a fortes o aco Não pardo a flentolidado pros Ns 

Falleceu 

o forro, 
o nocemáio, 

Contraroubo e contra incendio 
Grande economia--Seguro de mobilisrio 
MU NDIAE viga sie 5 police cs ris dE IRCENDIO é ROUBO, lã tes Boates da Conogigão Figuoirodo Par. seguro de ROUBO como o do FOGO, ando, fura o Gloria Figtoieodo For 

alredo Torna pet MA MUNDIAL, 

dar, 
vo do doenças Fhoumatlons, ! o melhor provar 
oo, nocos à au praúlêo to Saprimo 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis 
Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 
DESCONTO AOS R$V NDEDORES 

Jeronymo Martins & Filho 

Chisdo, 13 a 19 — Lisboa 

Coto onguta aa osta, Antonia Joaquim Abrantes o COMPANHIA DE SEGUROS 
y Capital: 500.000$000 

lina Moris Vie ral árlotoso dever do, paruiigts a td 

Reserva em 1945: 102,007847,1 
pessoas do nuas rolaçõos o Falieci rua muito querida mão, sogra, cunhada: tis, D, Adolaído Fignoitodo Fernandes, e no o 200 fanoral 20 realisará manha, 17] lo corrooto, pelas 15 horas, aabindo o prostimo da Avenida Candido dos Reis 
Bólas, para o comitorio oriouta) 
Não 80 fazom convites ospooisos, 
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DELEGAÇÃO NO| PORTO 

Pinto da Fonsect 
Praça da Liberd; 

E HASTONIA DA GRANDE GUERRA | vot. xr vixi VISTORIA DA GRANDE GUERRA so 

Estado soberano independente e om-" 
Henhatmos as nassuz vidas 0 dg Y dos nossos camaradas em ar. 
ms á crusa da sua liberdado, do seu 
dem estar e da sua clevação entce as nações. 

“O que softtou a Irlanda no pas- 
sado, em comparação com o qua 
loem soffrido A Polonia, à Alsacia, 
a Belgica e a Sorvia nas mãos da 
Allomanha, podendo ainda aceros. 
sentar-se à párie do solo da Fran- 

| juslquer responsabilidade aos cida- bora ao apparecer úma sfntincila, 
dãosido Dublin, embora, com a ti-'que fechou a porta. 
mida subserviencia que os caracte-, E” um dos myslérios da insurrei. 
zisa, mada fizessem para se lho op-| ção o motivo por quo 08 Fobeld- 
pôrem ou a supprimirem. não feito tantas coi hão live 

ao pre-lram a coragem do ir alé vo fim é 
Tabrico manual aó nos Grandes Armazens do Calgado, IR da Palo 

290 a 290.8, 7, do Bomforinoso, 4 n 18 (om fronto do Golioeu do Lig: A população ficou atto: a) Botas para homom 1! Sapatos para sonhora a A(É as foscas ormas lerem, pro. ça, a sua volhá amiga o aliada, que concha” O especinculo duma nisia apodsrarem- se e Oecupareim o case pernas paia PSB Bs pá a aa 4 porcionado o momento opportuno oslá nas mãos dos alemães? O quo duzia de homens, de muitos dos Lello. A porta em facil de escalar ou Para o estabelecimento do um go- 
verao nacional perimanento, repre 
gentamio de no o povo da telanda & a Tngua, cm. poncas Palavras a dE anda” apoderarem-so dos edit. ainda que não tinham cariuchos par para homem senhora e creança eceleito polos sulfragios do todos os supressão. de todas as coisas pelas cios publicos e erguerem barricadas, ra as espingardas! [ Telephone: No to (29— ), As Candoi: Sous homens e mulheres, o governo quaes a Irlanda tem luctado duran. nos ruus em nome da Republica Ir-| Por ontro lado, não tentajum E dc E Previsorio aqui constlutdo adminis. 
inará os nogocios civis e militares 
da Republica em nohe do povo. i era durante à guorra o de. cdificaçãos de Lijo vulgar, éra indo- q Ao dizer taos palavras, mr. Red. Nidb à gucrra é Dublin hão pensava densavel, por se dia Sah estava asa Fri Este manilesto não linha o apoio! mona. podia tor acerestontado us Tetaod algum em portushãe a or desocenpada: O” gubisecrario da ou a ascigenlura dum unico repre- 
sentante eleito por qualquer secção do povo iPlandor ou do quniquer ho- 
mem que livesse adquirido influen. 

viços publicas prestados, 

mareiaes, livrando-so assim do jul 
gamento dos homens, mas pódo al. 

E=so da indigmação com 

inv 
O pretexto de invocar a Allema- nha como protector direitos 

tem feito a Allemanha senão sup. 
primir a nacionalidade, a liberdado 

te seculos, a victoria das quaes a 
Irlanda conseguiu? 

palavras que Robert Emmet profe. 
riu mais d'um século antes ao res 
pellir a accusação de ser um emis- 
sario da França, e que eram us sex 
Euintos ; 

despota militar podia ser uma po- 
lilica desculpavel o tor pensado na 
alliança da França, como so fez em 

intervenção do auxibo da França O 
insultasse à sagrada cansa da liber- 
dade confiando.  ao-poder do seu 
mais encamiçado inimigo.» 

sor arrombada. Havia poucos ho. quacs nunca ouvira falar antes, de- 
y mens na casa de guarda (e diz-se clararem.se a si mesmos o goverho 

landeza. tar. Além de que a praça fraru 
À Irlanda estava excopeiomalmen-! que é aponas um espaço rojleado de 

dem do coisas existente. N'essa se- Estado estava ina sua speretaria 
ganda feira de Paschoa as Tuas es- com alguns empregados e os apo. 
tavam cheias de gente, que não deu sentos do vice-rei, transformados 
pelas marchas e contra-marchas em hospifil, estavam occupidos por 
dos Sim Fein na sua cidade, Só feridos e enfermeiras. | 
quando as jancilas do edifício dos O vasio City Hall, para onde ss 

tortificado, outros. corpos de rebel. nos sous novas quarteis afé 
dos eram! mandados ocupar certas Seguinte, em que as forças 1 

“sendo iimanodiata-|dºabi 0s' desalojar 
«o dia 
litares 

havia mesmo motivo millar que do edifício dos correios, fi contra 
desculpasse o crime, porque tental 
va alguma seria foi feita para tomé 

ellos dada uma, salva, que cnalou 
quairo homens, conseguindo os res- 

Um colossal sortimento em todos os Generos 

Santos Mattos & C* 
Eua do Ouro, 133 

Josb Antunes 
Medico dos hoi ) 

que o aram, eram um] «E! falso, não sou um emissario... correios começaram à ser derrui- entrava pela porta do castollo, foi Doenças do ostoma 
convicio aynanttsta, poélns, jorna-| Ao contrario, é evidente do pream- das, tiros disparados e carros ele. sccupado. pelos rebeldas quando 1 Rectoscopia is . 
listos o mésire-cscolis póuco conhe! buto do documento do governo pros círitos parados e voltidas é que] inivam d'uma empreza mãis s Esophagoscopia FS Sidos, tuna corpormção oficial nova. visorio que ludo o que lenda a pror Barceleram que alguma coisa de Se | os asciplorios do uDaiy Exp si é é eum dirigente syndicalista quo IL./vocar o esforço de independencia Fio se estava passando. E ainda ol do outro lado da rua foram tambem ta da 1 ás 2 : e AA pOr is dra, vez. lido de! preferivel ao sísco fatal de introdu- ao Tones To coouimanto: do ão res Modos praia dor Sociedade anonyma derase 

cê justar contas com os tribunaos porjzir um exercito frencez no pai velára. Emquanto o edifício dos cor-| | Foi esse o final do maior fiasco ei ALA mfoirsas contra a ordem publica. | Quando o espírito fluctuante da li. reios estava sendo aprovisionado e da rebeilião, Pois ºs ênsurgênios na. Largo do Camões, 
Todos forum mortos dyrante q lu-| berdade franceza não estava ainda barricado como um quartel gencral &4 fizeram ahi e só pormaneceram 4 cla em por centença dos tribunocs)fixo e limitado pelas cadeius dum ponsabilidada limitada, 
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line, é maritimos oontra avaria grossa o partioalac. 
Agencias em todas as cidades € 

j 
É & 3 3 
Z á 8 

m quer 7 , dorm do pardo paclamen-| 1708; é punha resistencia” 1” QUE OP) No edificio dos correios às coisas os SEDE—RUA DO COMMERCIO, 991. 
<e referiu à faos ho.) «Podia não ter sido grande risco o manja passavam-se de modo diverso. Fogo 4 = | ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Prodidads, Lisboa mens, que Juluvam em nome da Ir.|neceitar o auxilio francez com um A primeira victima foi um indefe-'sem uma pontaria diorminada c E] s E NUMERO TELHPHONIOO: 1335 landa e inundaram de cangue 0 seu] tratado garantido como o que Fran- so policia, dosarmado, na porta su. meçou das jancilas é do telhado 6 É ê E priz restigações dum inimi lin obleve para a Amerios. Mas no Perior do destelio, que foi, morto a maos rara Siva Aocvn os q USA-SE O COD, TELEG: RIBEIRO 

momento actual... olhando ao Saúguo frio quando se atreveu a mortos antes de comprehciderem O ê ro Fa do e cus quado diria 6 meros ante cmprêcitrto JB 7  &É Fundos de reserva Esc, 105.000800 sra louco e anti-palriolico : uA Al) outros paizos, vendo como ella lr Grmada penetrar no parque. tros eoldados a cahir foram klguns HH 3) &% Projuizos terrostras o macitinos pagos até 34 da temanhy tou a Suissa, a Hollanda b-a Ilali Teria sido para os rebedos coisa lanceiros, que tinham ido escolta” SÊ] 3É dezembro do 1914: nisou.o, pôdiamos esperar que facilima, tanto mais que eram em um comboio de vagons de qnurições E E = paia, ele 0 Amalamelhor oomnóseo? Não deixem ho. mumero “e trnia, eniie ellos duas do, patol de Phenix, Park. os gas á Esc. 790:696542 sobra da À 1 ahi entrasse, |mem algum vliajar a minha ne- mulhores arma revolvers,! Quando d'ahi voltavam, [de nada a o é sena 0, Mino, ah co E aver é ce, ss eres armado, e, tongsrera!, ÚNndo, GAI voar, o nota ES a 5)  sstectasegaros toresicos onto ogo nua ou pro riu tão brutal, (ão eynica peranças de liberdade por mas proferiram assassinalo. Não Sackville. Ão passarom ein frento o E É | cedido de raio, sobro predios, estabolooimontoso mobis 

E É 

qa soberanos de nai. + 
sim apreciado po? 
dez; 

Fi ms 
rar A idéa duma revolução faita é 

paga pela Alemanha não trouxa 

e occipar o castello. jantes fugir. 
Limitaram.se a disparar duas sal. Houve também alguns soldados 

vas de tiros contra as janellas, do isolados mortos nas ruas quando re- 
parque do castelio. e foram-se em. colhiam aos seus quarleis. Coisa al. 

nas principaes villas é povoações 
'do continente, ilhas e ultramar. : 
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Em Aírica 
— enero 

O Seculo ori hontom a goguin-! 
to nota, ontomonto offiotosa: 

«O nosso govorno recobou hontom 
pm tologramma do goneral inglos| 
Bi 

que oporam na Afrioa Orion- 
Wal alloa, no qual dia esporas cons 
tluic a campanha no praso do dois| 
mezes, com a derrota absoluta dos al-| 

lomães o à conquista do son torrito- 
rio» Tra 
+ Concebida nestes termos, esta no-| 
oia afigura-so incompleto, 6 d'abi, 
feno a impressão de estranho: 

om quo ella foi acolhida pola opi- 
nião, 
+ Com oflvito, quo quor dizer osta 
noticia? 

Por quo motivo so dirigo o go- 
noral Smuts no govorno portuguor 
tmunciando-lho para um praso cur- 
Vissimo a conolasão da campanha con 
tra 08 allomhes? 

Porventura protondo ello, genoral, 
iguificar que não nocessitouos on- 
lar mais tropas para ataoarmos s8s09 
llomãos, cuja. colonia. 4 limfiropio 

fo torritorio do Portugal—do Portu- 
igul, a quem a Allomanha doclarou 
Iguorra o quo não tom outro ponto no 

passar a fcontojca 

sobo fogo dos canhõos? E 
: & com oftoito vordado que o go-| 
orno portogues para lá entendo dor 
or onviar mais tropas? 
Ou, ainda nfontro caso, protondo o 

omoral Smuts accontuar por ossa, 
Jéfma que ão doramos conifito od 
je mosmo com as Íorças que 

já ostão n'aquello ponto de Arion, 
oixando-o intois 

ponha? 
Eutondo o gonoral Smuto quo nós 

mos lômos intromottor n'm nsuumpto| 
'com quo nada tinhamos? N'easo caso; 
'que pousa do Portugal, dos sous 
FE dos sous intorossom, da aus] 

onto 06 ha cam 

o, esso megino genoral Smuts? 
ostão no 0s-| las 0stas porgnt 

Er Simuts 

não 6 um genoral ingles, mas um 
gonoral boer, oomo go nos ufigura, à 
questão, não tondo nos dois cogos a 
|inesma aignificação, nom por isso de 

do, apresentar um aspecto muito 
ingular. 
E" possivel, é natural, e mesmo de 

e quo o governo onviando osta 
oia para a imprensa obedocesse a 

rastos attendiveis, Mas sendo assim a 
notioia não dovis ser dosacompanha- 
ds do ellusidaçõos que cortamento 
tranquilisariam a opinião nacional 
A, guorra quo ostamos fszondo om 

tancia, Portugal está om guerra com 
anha, O 49 sou brio impõo-8o 
Footuo essa guerra, Portugal] 

foi victima do coburdissimas aggres- 
sõos dos alemães om Afrioa; os mor- 
tos de Cuangar clamam. vingança; 
1008 quo tomar a desforca das derro- 
tas do Naalila. Como 6 quo Portugal 
podo deixar do combator 03 allomães, 
omquanto honvor allomãos om Alrica 
lo a paz so não ajustar? 

O telogramma do gonoral Smuts| 
insrooo pois toda a nosaa attonção. 
lo tem uma gravo importancia gob 

(diversos pontos do vista, não sendo 
(doosrto o monos  sorio O das nossas! 
relações com a União Sul Africana, 
(cuja polítioa 6 já um grando ponto de) 
intorrogação no borisonco intornacio-| 
nal, 

Por todos ostos motivos, repulamos| 
lamentavol q; hotioia a que nos 

ada á impronsa, 
ho labonismo quo fel- 

jstrmos, À opinião publica nooassita 
r osolarooida E o que so passa, 

na guorra quo  está| travada, Tom o 
diroito do 0 sabor, porguo so jogam 
os proprios da patria, 

mosmo | prosutmimos quo 
osto ênso so ja. O patriotismo 
do govoruo 6 garantia do quo o fará. 
[Estamos num momonto om que qual-| 
quor aituação dubia podo projudicar 
2, Senfinoça do. poro, Portegrsa na 
justiça que por todos lho dovo sor 
foita o ma corrooção o na loaldado 
[oom que, pola sux attitudo nobro o 
dooidida, tom incontostavel. direito a 

leito pabi 

TERRAS DE 

S. Thiago do Cacem 
PORTUGAL wi 

As «Romeirinhas:—O emporio da cortiça 

GRANDOLA, 15.0 mod amigo 
Diogo Poros, quando sat de Lisboa, 
“disse-mo: 
1—Bo fôr a S. Thiago do Cacom, vá 
fs Remeirinhas. Olho que não dark o 
m po por mal empregado. 

[Fui a 8. Thiago o fui ás Romoiri- 
bhas, E vim do Já encantado, Do 
Lousal ató áquolla villa, a, osteada 
“corro quasi inintorruptamonto polo| 
Ymeio do sobroirnes donsissimos. Aqui 

além cachoticos campos de milho, 
Do onde om ondo colina: 
va cortada do frosco o amontoada om 
poquoninas comoros puralolos é os 
orl quo 08 reduzam a cinzas. A ma- 

EMA Guta dlontemoo, O se pordoa à 
dontidado habitual, para tomar a 
Ja fluidez o aquela transparencia que 
Jho são poculiaros sómento om curtas 
manhãs illuminadas do outubro. 
xo-mo lovar no mou charridt ligoiro 
“domo quem seguo n'um andor. Os al- 
tos montos do schisto sucobdoum-so, 
eneadoiam-se uns nos oitros, rogula 
“x05 0 quasi simotriooa, cheios de pla- 

ia, Em certos pone 
ortigados paro 

Os troncos 

Do Lonsal a 8, Thisgo, são quasi 
trinta Iilomotros. Mus as quatro ho- 
jras quo a ostrada loya a porcorror 
tpassam sem fadiga. Quando chego ao 
lim, tonho vontade do voltar para| 
traz, Houvo nevoeiro, Em certos pon- 
tos, va escuridão das valei 
arvores pi 
'osguios distilam perolas, Avanço lon- 
tamonto para o Mar, À atmosphora 
'ndolguça-so cada vez mais, tingindo-| 
do progressivamento d'um azal que 
fme tras & momoria o do osu dó J-| 
'garvo, São, ovidontomonte, outras 

ragens. O Alentejo, com o| 
brascado, dir-se-hia que 

mo fica já a dezeuas do leguas de 
“distancia, Offioialmente, esta é a tora, 
ostrômonha, com os sous arvorados| 
som fim, com as Serranias, com 
os sous campos do milho, com os sous 
vinhedos interminaveis, com os sous| 
rios tranguillos e lim pidos, 
Mas a goographia official, como a 

ohorographia oficial, oomoa scien 
oia of tom us suas falhas e 
puno irreiloxõos. 8, Thiugo do Cu 
à Grandola nto sorão já Alemtejo, 
Mas tambom não são uinda Lstromu-) 
dura, 

Tº uma região 4 parto, esta, oom o| 
pou caraoter, com os 
veu modo or espocial. E? um re 
pasto do Portugal que. não so parocs 

foisio, com 0) à 

com nonhum outro, Tom vida diffo-| 
rento o costumos diffvrentos. À g0-| 
broira impóra por ostes encostas o] 
or estos plainos como senhora abso 
Hxtamento indestronavol, 1 ella quo 
dá carnotor á rogião, como a azinhoi 
ra o dá á pario norto do distrioto de 
Evora, como a alfarrobeira o impri 
'mo a quasi toda a torra algarvia. S, 
Thiago foi sompro um grando ompo-| 
rio do cortiça. Quasi não so fala por] 
lá n'outra coisa, Ondo so juntarem 
dois lavradoros, discutorí-so monta- 
dos, fazem-se castellos de cortiça, os”) 
tada-so a molhor forma de os trans- 
formas omi osstollos do libras, O so- 
broiro dovo rendor fara todo 0 oon- 

4-Jcolho, om annos abnndantos de safra, 
para cima do 300 coritos, 

é* a opuloncia, Mais: 6 uma opa- 
lencia quo vom quasi som trabalho, 
A cortiça oresca por si, Não prociga 
do amanho nom do “ouidados, O so- 

ro só exige uma coisa—que 0] 
doixom oroncor livromento, tristo- 
monto, nos sous montos o vales, som 
lho tocarem, 

oeiras o qu 
prende poriudicamento, dos tron- 

cos e das ramarias, como d'uma fonte| 
ljorra a agua corrento, Eº por isso que 
não são nunca grandos regiões do 
trabalho aquellas onde o sobreiro for-| 
ma osrrada floresta. A cortiça dá pa 
ra tudo o o dono d'ella, a maior par- 
to das vozes, 
balho do despir 08 troncos que a. 
ria, Ha quem o faça por ollo, se o 
anno é bom e as fabricas ondo se mol- 
da a rolha e se corta o disco anceiam 
por olla, pata alimentarom as guas 
machinas. 
A guerra voiu dopreoiar a cortiça, 

A Aliomanha, que ora a principal 
importadora do cortiça em quadro 
não recobo nom uma pranoba. O: 
mercados da Russia e da Bolgioa 
tambem estão fochados. Os Estados 
Unidos satararam-so e a Inglaterra 
tumbem tovo de diminoir as suas 
(compras, Do tudo isto rosulta um 
corto mil estar para 0s produetoros 
do cortiça, que a não collocam com » 
fncilidado d'ontora, apozar do não 
faltar, ainda assim, quem lhes offero-| 
qa a novo o dez tostões a arcoba, 

».. 
8, Thiogo poisa n'uma encosta, co 

iuo uma varzoa ridento a garvir-lhe) 
do avelludada tyoldora e o seu oss-| 

soo lá em cima, a coroal-a. 
illa pouco tom quo interesse, Nom 

ntos nom delicadas regorda- 
ções do pássado, Na parte antiga 

Afrios tom para nós a moior impor-e 

“|do' registo mas quo n'osto momé 

dosde hoje, o durante 
um mez, exposto na sala Nuno Gon- 
alves, do Museu Nacional do Ário 
Antiga, o retrato authentico do Nuno| 
Alyaros Pereira, 
A José do Pigusirodo, o ominento) 

o bonomerito director d'aquolto esta- 
monto do Estado, que ú 

[comparavel aotividado, o 5: 
(do sabor, a sua inóxcedi 
loação totalmonto transtormaram, 
dove a importantissima dl 

em qualquer tompo soria e" 
to 

rovosto um eiogular intorosso artis- 
tico “o patrioti 

Entro as primoiras  possóns que 
fiseraam conhecimento do flis rosul 
tado (das diligoncias o investigações 
ão José do Figuoiredo, com a coli 
boração do Luciano Freiro quo foz 
indispensavol limpeza do qu: 

b os processos quo lho 1 
[ram úm nomo illustro, conta-so Guor-| 
a Junqueiro, o poota maravilhoso 
(dos tarcotos atria, om que à 

pararam o imortal cantor. 
A carta quo em seguida insorimos, 

[melhor do que quassquer palavras 
nossas, oxprimo numa synthoso 
ladmiravel o valor o a significação 
(do novo emprohondimento do José, 
[do Figueiredo, a ques já doviamos 
Jontro outros trabalhos o, do 
[oxtraordinario merito, a idontificação| 
das taboãs do Nuno Gonçalves o a 
[salvação d'osso monumento da arte o| 
da historia poriuguozas. Eis o quo os 
joroveu Ouorra Junqueiro: 

Barca d'Alva, 25-6-910,—Querida| 
amigo: A sua doscoborta: osplodida 
[deu-mo, algumas horas do radianto 
atogria o do infinito sonho. 
| Já lho contei. às. cjronmotanciag 
lixtraoidinarias emque descobri o| 
rótrato do Nun'Alyarog n'om migoro) 

“Ypatoo do Sovilhin, 
"E agora, nb entrarmos om guorta,|So: 
lappároçe-nos de surproza a imagem 
jauthontica o fol do Padrooiro quasi 
divino da nossa raça 6 da nossa bis- 
tória, Coincidoncia afonas? 'Talyoz 
Dão... 

E! magaifoa a sua ideiá-do expor] 

roioa do Nuno Gonçáltna, como úm 
anto-saorámento maoional, 
E, dopóis do roprodusido, devem 

distribil-o por todas as osoolas, para 
que entro visuslmonto o roligiosa- 

povo: Façamos dó Nun'Alvaros a ou- 
caristia immortal da Patria portugu 

abundam os brazõos Mas a velha] 
[casaria quasi dosapparesou, para dar] 
logar ao casooro som  osraotor, rofa 
gio da pobreza, o ao predio modorno, 
banal 6 antipaíbico, que tovo o con 
dão do fszor osquocor a olassioa o| 
línda casa portuguoza. Do osstollo 5 
restam as inoraihas extorioros, que| 

rvom hojo ds dação ao cemiterio| 
ga mosquita, prosentomonto 

matriz. Princípio a contornar] 
js muralhas, côr de oiro, pelo nas-| 
cento. A povoação dosonrola-se, em| 
khrono, a mous pós, com uma unifor- 
joidado o uma monotonia afilictivas. 
Na minha frente poquanos monticulos| 
nús branguojam desolados, betidos| 
polo sol aspero do meio dia. 

Nas muralhas do castelo foram in- 
pedaços do paro-| 

Para quê? O quo custava deixar 08] 
novos muros da cdr dos antigos, para| 
'não so quebrar a harmonia do mona: 
mento om volta do qual tanta londa o] 
canta tradição historica vivem 
agitam? O delirio da cal 6 bom 
doonga do todo o sal do paiz. Mas não) 

meio de ovitar quo ello foris 
has pedras dos volhos cas- 

vaes, cuja belleza consia-| 
vo, principalmente, na doirada capa 
com que o tompó.as revestiu? Ohogo| 
a tor inveja dos morcos quo dormem 
do lado às lá das amojas da antiga, 
fortaleza, Eº que ficam tão longo dos| 
nemens, que as almãs, és noitos, po- 
dem sem io vil m'osso| 
osmpo do desolação, para toruarem 

feia a existencia nos sopul- 

Só conheço, tio sereno, tão tran-| 
quillo, o tão isolado como este, ousro| 

io. E' o de Santo Antonio dos 
em Coimbra Ati, a paz 6| 

tambem imporsurbavol. So mo fosso| 
possivel ir dormir n'essa mansão do, 
losquucimonto o somno do que não 8º) 
[desperta nunes, a morte horrorisar-, 
me-hia menos 

E agora, as Romeirintas, A villa o 
o castelo de 8, Thiago ocoapam o al- 
to de um monte e a onoosta do nas- 

figora o o gonio do Nun'Avares de-|cial 

monto na alma o no coração do nosso| " 

aa. Maito amigo-—GUERRA JUN- 
'QUEIRO. 

Que 05 votos do (Guerra Junquoiro. 
[so realisem são, oortamento, 05 dese- 4: 
jos do todos os portuguezos o do to- 

José'do Figueirado, que vom osta- 
dando defha muito a historia do pin- 
tura portagusza no sooulo XVI, quo 
ello proprio co il 
[mo probloma», encontrodo rotrato de 
Nun'Alvaros na capoila do palaci 
Pombal om Oeiras, ficando logo com, 
a 
qualquer copia do sooulo XVIT mas 
d'am «primitivo», quasi coro do ro- 

do Carmo, do os 
(Affonso. Ô oruditissio diraotor do] 
Musow, quo É gas vasta cultura, espo-| 

ida, em materia do historia e| 
oritioa de “arte, como nonhama outra 
entre nó, FouDO à paioícia o a tó 
oidado d'om bonodictino o uma pors- 
(pioncia larga o solidamonto demons-| 
trad +, não tem di 
ia do rotrato quo diz sor do um dos| 
nossos maioros pintores quinhontis-| 
tas, o mostro do São Bonto que 
[Haupt confundia com Christovam del 
igusirodo, mas quo dovo sor Grojo- 
rio Lopes,.o pintor rogio, sogundo 
lapurou José do Figueiredo que, ana- 
lisando o painel, em ortongs. oatta| 
dirigida ao d 
crovo: 
A Ja qu hs pata, nó hos sto oitalios Go onrsotistcos 4 qu gra o iba iara da tao, orda co fia uni soa irão peêrioas Etr Na una tr qdo oito Sad 

sietrs o, fo ornião gas aci gd dali, mal podo oscar, tdo meia, Pitiosamisto contida 6a Supressão ques festatica da vas phiiooomta” E into Lado 

ndo dos aa 
o guecreiro ta Sor no pescoço qua “terabáda, da “orçã 

lazia-o suporiormonto| 
jo parta, oba 8 descobarto, o que é bem o poscogo cura, grosso, vetdaToiramento tBurios, do ge bxcopolonalmento. fria sia, digno ropronstas caga do fotos qo, cado lo passaram vida nos campos do batalha 6, coco alla 
(tambem, nasooram o foras os 1 
molo da nat então, bom mais q 
hoje, violenta das bronhas do Entro-Do ro o Minho ou da alada mois rade, brava o hostil, da arida charnoca alomtajána, 

E sondo porfólia à 
tara, o retrato nãó 
das sobranoalhas, o h 

conto, Para o poonte, não ha casaria. 
[Uma ostruda contorna o monto por 
osso lado, ligando-o com a povosção.| 
Ensombram-na cucalyptos, prinoipal- 
monto. Essa estrada 6 o pass 
blico do 8. Thisgo, O povo chama- 
as Romeirinhas. Porguô? E! possival 
que poacos o saibagi. Para mim, po 
róm, é ponto do fé quo o maravilhoso, 
passeio so.chama assim pola nocossi 
dado quo houve do lho dar um nome| 
ohoio do tornara. As Romeirinhas raô- 
[gua-ão em semi-ciroulo, soavomonto, 
amorossmento, como so protendossom| 
abraçar com paixão a terra vormelha| 
atravoz da qual correm. E são assim 
reoatadas o solitarias para 1: 
dorem nos sous oncantos aq: 
as vioitom. 

As Romeirinhas são, afinal, um mi-| 
ranto. Até onde a vista alcança não 
[so vôom senão campos, hortas, poma- 
res, planioies, vinhedos, arvoredos, 
vordora-s frosoura, ceu serono & tor- 

ta; com o Mar a desonhar-so) 
em neblina, lá ao longe, 
fundo. À vista illudo-se-me, 

[Tenho a impressão do quo a varzoa 
de Collares viceja a moas pós o con- 
Ivonço-mo de quo do alto do monto 
do Santa Luzia estou admirando toda 
= boliesima bacia do Lima. A oampi- 
na está povoada do quintas. Nos mas-| 
bigos dos arvoredos gemem as noras, 
Os pomares suocodem-so iniatorru- 
ptamente, para as bandas do Molidos, 

rra classica do arroz Sines adi- 
vinha-so, seguindo s linha da estra- 
(da, um pouco para a esquerda, Para, 
a direita, é a terra coltivada, innun- 
dada da mais enteraecida luz que O 
sol, prodigo oreador de prodigios,| 
alguma vez tem deixado cahir da sua 
esbrazosda pupila, 

As Romeirinhas vosm-so 6 não se! 
“esquecem mais, Ellas são o grando. 
monumento ds 8. Thisgo do Oncem, 
tão digno, pelo monos, da visits dos, 
lonristes como às imponentes catho-| 
drase gothioas, Todas as canoeiras da, 
viagem ss esquecem doanto do espe- 
otacalo que não deslumbra, mas que) 
enierneoe, que do lá so" doscobre, O] 
que entristoco é ficar tão longo esse, 
maravilhoso mirante. debrucado para 

! ataque apoplati 

ão de que não 50 tratava do  & 

do duque Dom/a 

idas aobre a aucto-| 

1. Alízodo da Guahs, os-| re 

nos dá só 0 argacado | US» 

LISBOA Quinta-feira, 17 de Agosto de foto 

NO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

O retrato de Nun'Alvares 
Um novo benemerito serviço de José de Figueiredo 
Uma vibrante, calorosa carta de Guerra Junquoiro | 

Lisboa vas desfilar, commovida e esperançada, perante ja imagem 
quinhentista do grande hevoe nacional 

ar-80 DO BrAVUrA, mas 
osar de attonuado poia idade, o arralvado do cabello o, com osses caracio| 

ros o oc 05 olhinhos brilhantes o cheios! “ouprados parico-roan.| 

a quer 
dor priseicos ansos E dando-sos tado no à conochromia da gravara podia tradusin o retrato fut-aos ainda lontra - revelação, — confirmando * traços faquolla que, pla sta oxteanhora, mais] parêoiam otros do xi "aver Fo oracta do modelo Ratelno.2os 
bocas. Desviada um. 
da, axsotamonto como 

'ohronios, 
on so O reflexo quo 

me so tntasso das consequegeias do am 
ias “oataralissimo 

aco pára à 03: 

O rottato do Nun'Alvares que, o0- 
mo dissômos, estava na oapolla da ci 
sa Pombal em Ooiras, pareoo, a José 
do Figusirodo, com graves razões, quo 
substituiu no Carmo a antiga 
lgom do Oondostavel dou 

culo XVI o que passou, 
terramoto, para ja posso do, 
Os 2006 | possaidoros alo 

hojo ós srs; condes do Ooiras o Fraa- 
oisco o Sobastito do Carvalho Daun 
o Lorona. - 

Doraúto, um me 
oulta, toda à Lisbou pltri 

3 óxcolsas virtados, 
hora prosonto, Num'Alvates Porois 
é um syimbolo. Confortomo-nos: para 

laotá-na conto -da qua phis 
ionomia sonbadorá o tambrim na das 

gloriosãs figuras quo iltumiaata com 
olio a sala om que 80 éncontra expos-| 
tó: os gnorróiros, 06 naútas, os douto-| 

igos, 08 prinoipós o os ho- 

n 
A José do Figubirodo saudamol-o 

[com a admiração, o rospaito e o roco- 
nhocisonto quo so devem nos ho-| 
aions que, como elle, sabom honrar 0] 

nómo o sorvir (o onsltsoor 0 800 

mão Ao 
O rotrto do Nun'Alvaros que 

(Guorrá Janqueiro joncontrou o com- 
|prou om Sovilha ô ima das copias do, 
Sooulo XVIL, om tola, o foi polo po 
ta offvrcido ao Musou do Arto À 
tiga, ondo oxisto obtra copia anal 
que Josg do Pigusirodo trouxo do um 
dos extinotos convintos, 

“um dos mais bellos rooantos do Por- 
ngal; o que magoa é ser prosiso o 
ohor-so alguom da mais horcica d 

gigas não si quantas 
lombtros do pessisio 

pora se dnoantar com 

“orania. Não hay 
inda estrada para. 

ADELINO MENDES. 

Commerço lnso-brauilaimo 
RIO DÊ JANEIRO, 17-—A Camara 

Portugueza de Comércio e Industria, 
ivae publicar um boletim commercial 
destinado à Porlugal, crumerando as, 
industrias do Brazil, e mostrando as] 

cana. l 

Vêr noticiario 

diverso 

na terceira e 

quarta paginas 

- Marinha mergante paulista 
S. PAULO, 17:40 governo estadou! 

pensa na croação de uma marinha mer-| 
cante paulista pará assegurar a expor- 
tação dos seus productos, principal- 
mente para os paizss da America do 
Sul —[Americand). | 

Os impostos no tz 
RIO DE JANEIRÔ, 17.—Fioou transte.| rida para amanhã, sexta feira, 18, q |neunião do- ministerio, que tem” de re. 

solve, deliniivaménte, sobre 0. projo.| cla de impostos para 1917.—(Amerioana). 

Os vinhos do Porto em logia 
LONDRES, 12—À 

(Hávas, 

Diz Ronaudot, já mais do quo uma 
ver citado no decurso d'estos arti- 
gos: & 

«Está avorigando que côrea de mo- 
tado das pessoas que so ontrogam ás 
soioncias ocoultas com noções va 
mento uciontifioas, so tornam om br 
vo desiquilibradas, O facto 6 fncil 

nto oxplicavol, 
pregam nonha 
obsorvação que 
oias physicas é matoraos, Estes r00- 
thodos oxigom ostudos atduos que 

am Áquellos quo, go on-| 
trogam ás divorsõos hypooti 

ros cabios, desconheoidas das oro: 
taras superficiaos. 

«Em resumo, todos aquellos que, 
consequencia do ostudos insuff-| 

[ciontos, não possuem estas qualida- 
(dos, dovem “abstor-go do tudo o que| 
|so rolaciona com o hypnotismo, o] 

do razão, com o espi! 
tismo que não à mais quo o charlata-| 
nismo do primeiro, De contrario, 6| 
do temer a loucura, D 
Joados a faotos m 
ainda, ohogar-so-hi 
tornada por comploto. Conhecomos 
Jum casal oncantador de que a mulher 

mossilo de Ville-Evrard o o mi 
rido so oncontra om Poray-Vavoluso, 
com a rasão perdida om consequen- 
cia do orporioncias feitas do uma, 
manoira ompirioa», 

Eis aqui, om oynthoso, os porigos 
das somnambulas profissionaos, a que 
no ultimo artigo me refori, Ao aloan- 

do todos, visto q 
Tomunerado o divolgado pela 

(publicidade, 03 ospiritos frasos en- 
coutram-se littoralmonto á morcê das, 
uag maobinações. Quor isto dizer quo, 
ma somnambula ufa a rospon 
idado d'am nocosso do lououra prov 
cado n'um olionto sou por proton 
dos fastos quo alla lho revoloa? Creio 
que não, porque: 0 orimo impli 
lidóa. da intenção  prii 

dentotnonto do uma simplos ixipru- 
donoia. Mas por isso mosmo, por 
xomplo, 6 que não é pormitiido a 

toda a gonto manipular oxplosivos. 
(Certos phenomenos psychious, muito. 
“obscuros o muito mal ostadados, ain-| 
(da são para a maior “parte do vulgo. 
como cartuchos do dynamito nas 
mãos do uma brcança 

Eu vão nogo a existencia do by. 
pnotismo, como parecom supor al- 
(guns loitoros apaixonados quo mo 0: 
orevom, Nenhum modico podo no- 
gala, O que contesto é o diroito do) 
qualquer pessoa go oocupar d' 
Jostudo praticamente sem que 

cultura 6 espirito soiontifico, of. 
roça dotorminadas garantias, Não 6 

procião tor estudado profundo 
a questão para conhecer a existencia. 
[do ostado hypnotico, do somnumbi 
lismo o do ostalopeia, Para um psy-| 
ohisira não ha em tudo nada de] 
extranho, mas, por muito facil que] 
seja a qualquor adormecer uma pos-| 
[soa de temperamento apropriado o| 
provocar n'ella um estado propício a 
uggostões diversas, só um medico 

ialista so ancontra om condições 
porturba- 

to sur. 

Ha casos averiguados de morto, 
cedidos no decucso do sossões hypno-| 
tioas conduzidas por ignorantes, 

Eis o pórigo das somnambulas, cem | 
falar no aspeoto charlatanosco da 
questão o na exploração dos papal: 
vos, que 6 0 que menos me intoros 
Quanto ás vi ie 

são do peosamento, a que assisti um 
dis no Wintor Garten do Borlim, é 
wo trouxo moio mundo intrigado. 
'catava-so do um americano 6 d'uma| 

"om Quadro negro u 
implos, uma data, um nome 

que o espectador, a distancia, confa- 
va 30 homem. Era tão períoito e in- 
explioavel esso trabalho que o Kaiser 
quiz assistir ás experiencias, o o 
mystorioso casal foi propositadamen- 
to ao palacio de Potsdam faser as 
suas assombrosas exhibições, Logo 
dois sabios foram chamados por Gui- 
lhormo IL o incumbidos de estudarem 

applicação do rigorosos| 
olentificos, 
os subios era 0 meu ami-! 

go protossor Max Dessoir, osthodra- 
tico da Universidade do Berliu, com 
[quem mais do uma vez conversei so- 
vro o assumpio. Sabom o quo 86 ave- 
riguou? que ora absolutamente corta 
a oxistoncia de um «truo» engonho- 
«issimo, embora no seu relatorio os 
dois homens do eciencia não podos- 
som procisar-lho a natureza, 

Renaodot relero, nos soguintes| 
Camara dos Lords termos, uma sessão de consuta a que 

“spprovou em segunda leilura O projooto | “sistiu em casa as Madame O.. 
de ei relativo aos vinhos do Porlo—|s 

que, 
olencias intitolava professora de 

'ocoultasr 

Prego dom 
MAGOS, BRUXOS E NIGADMANTES 

Somnambulas e videntes 
Perigos do exercicio prfasinar do mister Ooculilsta 

- £O medium, dopois do âdormovor y vidonte, pediuenos que Lhe fizosgor mos algumas interrogações dirootas. A vidento responceu com clarosa 6 grande copia do pormonoros, Tinha 
perguntado informaçõos go 

ro « conte ia de Londres que 86 Festimado para tratar da orra balkanios, Cortas porgun "am atô bastanto dificeis ds na [rapariga do vinte anuos, Nem um gb instante olia tositou emquanto fallã- mos do coisne passadas, 

<Estavamos muito 
loom a orudição 

ontos, quando di 
jsubito, tondo-so-lho oe 5) e deslocado um pouso a 
mos sob os pós um pequeno object 
brilhante, Inspocoionando então 's parode, ornada com uma multidão do 
quadros emoldurade 
nos desdo logo que 
o que o telophono representava tai 
bom ali o sou pap 

o «Bis como us coisas so past espossura das moldaras havia ore 
ficios que deixavam vêr o ouvir at com partimonto contiguo tudo quanto o passava na sala ondo ostavamos, À possoa oncarrogada d'osta vigilanóta 
ox goralmonto um pobre sabio des assificado, ao qual, como a Pio de: 
Mirandola, poncos asguimptos ora 
oxtranhos, 

E" ollo quo propara a rospósth prooisa o olara quo a vidanto pronuis oia som uma hositação, dapois do com jsseear um silencio modítativo om quanto rocobo as instruoçõos, O tes lephono empe polo «compórow corres moral 
is ds vide 

tom une roi dollas du cobro, continuadas por oon« 
[ductoros disfatçados sob q vestuare ligados a dois poquinos rooeproros “alapplicados aos onvidos o disfarçados 
sob os bandós: 

Vê-se por oste exemplo, o grau db 
pias aque 
latanismo lá fórs 

a falar a vor 
attoudais 

alidado aos consulontes 

HERMANO NEVES 

À ra gra 
As negociações anglo« 

italianas de cara 
cter economico e 

industrial 
ROMA, 17 Agencia Stelanta put. 

ca a seguinto mola que reoebeu do Tu. cim:—Na lardo de 14 do corrente ter naram as conversações quo &o costa vam realisando na evílior Choçeideiro 
om Palenza, pelos ministros Inglez, dé 
Commercio, o embaixndor sr. Rennede red, 6 08 ministros Halianos do corn, mercio, sr. Nava, e dos ltunportes, &r. Aniota, com a assistencia dos funce narios' ingiezss o lalunos. As confe- Fencias, que foram repassadas do mais intimo sentimento da vordealidade para dançar os fins economicos communt aos dois paízes amigos e alindos, cor 
duziram a um completo acoordo sobre 
todos os pontos propostos e submettidog 4 exame. Graças à aste accordo, apesaf 
das dilficwdados dependentes do actudl. estado do guerra, ns provisões de car, vão ficam asacguradas à Italia nos lh 
A lucta no theatro oc: 

cidental 
PARIS, 17.-Communicação  ofticia 

das 15 horas:—Os allemhes não lenta. rum durante a noilo nenhuma, acção de retorno. Os francezas estão organk sando as posições conquistadas, À Iucla, de artilharia. continua particutarment violenta ao norte de Maunopas e no gel 
clor de Balloy.en-Santerre, No resto das nas, a noite nassouso tranquila vas) 
As operações russas 
PETROGRADO, 16.-Official:—No Zos ola-Lipa, onde occupamos muitos pon- 

os da margem oeste, os contra-alaques do inimigo entravaraim o nosso avanço, Entro o Z a e 0 Dnlesler estas mos prngr pesar da resistencia 
encarniçada. Na dirocção de Dalatyn é Verolkila O inimigo bate aum retirada. 
avos) 
nes do que é indispe 

dado, não são procig 
mos á mes 
babituaos, 

sumo e confia-se em qj providen 
cias ei o asso igom ab 
fenuur 0 seu preço em rotação aos trans. portes. Foram tambm objecla de alura- 
do estudo os problema 
visão de productos de 

rolativos 4 pro- 

para à prostcução da guerra, “ossim como para a industria imurilimo. Os 
representantes dos ares compro. 
metieram a fazer lodo o gossivel para 
que os respectivos governos adaptem as 
providencias necessarias, a fim de que 
o aecordo celebrado na entrevista da 
Palianzn tenha a sua execução em tiro 
ve espaoa --Havasl. 



maos 9 tem A VAPITAL 
ASPECTOS DA GUERRA 

Hissões commerciaes 
são economica da França en- 
via os seus delegados a Por- 

tugal 
A egeria tfoueo dos pátas qu 

tom à tiocessidado imperiosa. 
es ão linham razão, quando| 

Pri O anbquitamento 
ines representantes Wma. raça ex 

jp fada css vepuntosa Jueta. que va, nó 
“lixo, em nuo sa 

no eslonço cole 5 otimo maria do Bono Intimo sendo icones. tivalimento “um. grande mai, olicrete GESSO am “pai netos demon” AR om que «a qlqr cho SS minar 54 Dor Der pazes, represem. a std, e pela que vt fo feéeiro anna 
lorço. colectivo, em que jSA * Ceni funmortal do” go no ando ncontesannento um do oo ot diem Dm seo So Veneto demonsirar a verdade indo ue chose malicur cs bon Tn la nã So gia apenas 6 estorço sublime do Verdun a” vitima esperança do Invaso Tulio: A ram. de Topulico, que a prima É dor a “bando “o! randos” exemplos “de “almegação e herifêmo, sal 09º mismo “Aero Euidar dos inaresses matenaes NA que, MESMO. tesão Campo, post Pa uia Virar a golpe dê Mio do nim A tecido db se es eo devo untar te egunimonto a gesto Abftigavo! vos tus Estadiolas, dos “breseitantes das Yorpas” vivas! da” na De que, Sem dest fcimentos, prosa. «gami Snlvagunndar o futuro da inda pa ig, pars cngeandoeia do Nerd to Don ati, pos gas “Pay: Mrquelo Megitimo, desenvalvimento| 

Tati a quo toda à canceira ten di E Bnice os varios organismos à que al eder da Varios orantemos à que, a “Po cacopo, O rognesto mal da rande republica, & ais important & duvida associação ecran da “Bpaiato atnmomies Inguuição Veio rama. e, Talho 50 gn aba obiokimadamemo no da nosta Unido ultra. Commercio” 8 Induste “Ofisnlada par vim  spieto mais pra 8, esa nairemiação arco desde jo. 4" cooperação do Estado o do” Ioues 28p homens do boa poniade que fo des «Pemim em França. Não tendo ainda um |P anno da existencia, é assombrosa a Ve Rea ques tem ivaliêado, para: Dema cui “pri? à sua polrioten missão, Devido cinco organbduca à Tnquero cial à prodicião frandiea meiropo, juira a colonial, do 1órma à podersse Hier juizo seguro da produciivilado dg “Pe, em atenção ds Decnssidodos pro & DA parts qua cosa. produação| ko Dener os “aliados, Prost es as materias e product emeiam alho À fm de “tornar mais proficuo este lo, “cimentando “om” buss mais ag às “relações commercigos entra Aliados, à Ascociação:Naciona de Expansão Jiconomica tenda de geral -agconstilução Immediaia do tico nl e paçios O de dm os Pol aliados, para o estudo On ques] de inlercombio e propaganda. de Telações mais, intensas. Pares Md, do eg missões destinam. primeira ta a segunda 4 Tato ra  dovendo a Visa O coros “Babies realignr-so  simltan-am 

buscando] 
los que es-| 

5 mis. 

means 

O PROBLEMA DO ENSINO 

São con dies 
“OB CeniAS 
Com a iuslreção 

u 

Mnda a triste situação dos pro- 
imfessores das. Escolas Moveis 

“Mihistoria da instrucção popular oi Porivgal, 6 dos mais coniohob”eopitio los quo o possam esersvor sobro 0 xo, a eatreiteza do vistas o inca 
dos homona quo do ha nm 

lo a. enta parto tcom govornado o, 
Contrariando “une, deoloixando-a outros, não n comprobendondo senão Age, à instruoção do povo (oi durante S árgo poriodo da monarcbia consti-| 

tuclonal, 
de 

mi 
tom 

sa 

dinor ama questio 
banalldado do que, 

ia à pona cuidar por mínima, 
A roforma do Rodrigo da Ponsoca| 

Er are proclamando a liberdade de] 
ensino o q sua generalidade e gratuidade durou apenas À mozes; 0. rótinoiriaao nho a aoffrou mais tornpo 
A roforma do Passos Nanuol, cor 
ndo princípios como o da obriga-| isJado do onsino, nunoa no corpria| inteiramonto, porque os políticos “não deixaram, “Conta Gubral, fazando-so porta-voz] 

do reaccionarismo dorrubon-a om 1844] 
“edahi atá 1870, 9/08: da criação do] 1º ministario do inctcucção publica, a iotrueção popular, alvo Tgenerodas 
Iniciativas de um ou outro benomeri.| 
to, não dá um passo, não apresenta o| “imlnimo progresso, pormanocendo aban-| 
“Ãonada como corpo morto ou coisa inu-| til, Para so avaliar do cuidado quo nos 
“Bovernos moreciam ns nossas escolas, 
ata dizer quo as inspecções eram| eonfindas à inspoctores do pesos 6 mao. didas ou à administradoras? ds  conco- 

lhos ou ainda a burocratas nomeados «nd hoo», 
O decroto do 16 do agosto do 1870, sobra prima do um alto eapírito o de| 

bilissimo caractor, PA A o| necessario para 0 colabro bi “ds Vizon poder impanomenta” 6 quis! opgotição, rasgal-a ora jk Laos 
dos não fosso ella occultar o diabo em 
suas paginas, rostaurando q lei do] Costa Babrai 
E d'ahi para cá-não valo a penal famorar "no leis 9 os docrotos Jeuos 

codom-so, pr ando-so por mil for-| dns em qu o odio politio, a paixão spartidaria o o maximo desprezo” pola escola do povo, transparocein nítidas o| 
olaras, 

+ A Associação das Escolas Movei polo Mothodo do Jofio do Deus, que om 34 anno do vida teria resolvidoio pro” Ylema do analphabotismo, arrasta Vida humildo o quasi obscura, apesar dos incessantes Anpollos no Paio nos pos 
foros constituídos o dos extraordina. vios serviços que à instrucção nacional já. poluo missões, já pola nobro ideia en andinos voa prestando A lopublica imiton-a crcando uma insti- 
tuí são Sua com q des ignação do Esco-. lag-Movois o uma legião do profusso. dedicados, promptos a todós os sa- 
orifícios em troco do 
“insignificante, 
jp emi, do locto 

rãs Jotra 
ignorancia 

josto dos 

uma remuneração 
Porcorze o pais do nôrto à ooste ensinondo as pri- 

dom povo, quo só/ ca, 
mens da Republica! 

A associação nacional de expan-|P 

foi bello o, foi. justo. Não ha rário d fâministração cin Portogai que tantos proteatos de renovação. metecoeso da Hart dos projogandísias republicaoo 
(como o da instracção. À monarchia, di 
2ia-se, 86 vívia dn ignorancia do póvo, or Teia, RO nocsssurio, Uta. VOL pro: 
[lamada à Republica, quo-esta comba- 
tesso o analphabetigmo, quo, só pode oie ao governos” racboiacos à inimigos do progresso, Vortngal era, o 
4 ur dos Pelsoo da” Eiropa que méio 

m apresenta do| o “dana do sea 
atraso, A” Republica proclamada in punhaiso uma Grando. Caro; mia ia] 
o sou proprio interesso, é O combato ao analphabotismo tinha 
quo ser a baso da roconstrueção da Pa 
tia Portuguoza, a sua necessidade maxima, ou Historia. julgaria oo ho. mens da Replica” pelos encamos er 
[mes dos da monarchin, com à aggra- anta da tsigão ace aios comprsio: 
sos, à fó jurada nos ardores d: 

inda, Croando Fabuitiando a Associação pelo Matho: 
do Joto do Deus o ontras Institaiçõe 
articulares, ombora tudo isso insigni 
licantemonto, mas, omfim, fazando O] 
quo podia, a Ropública mostrou com- 
probender as enas responsabilidados 0 
o honroso empenho do ns cumprir. 
O quo resta enber é na so mostrou 

consequonto com a sua obra, 6 
Juma voz criadas ns Escolas-Move 
óstas não tocm quo tornar-so inviáveis 
polas mesmas razões porquo o foram as] 
reformas do Rodrigo da Fonseca Mac falhics, do” Presos Manual 6 tantas 
outras tentativas brilhantes, E 6 nesto) 
[ponto qua nós temos as mais fundadas] 
o sorina. approbensões. Em assumptoa ão inatrucção, corso da resto em qualo 
[quer ontro, não basta criar um orgão| 
mais do vida ou mesmo um corpo in-| 
jsiramento. novo, o alguna cola in- 

romento nova É possivel criange, E” 
prociso, “e isto muito principalmonte, 
amparar, dotar esse orgão ou corpo no-| 
vo das condições do vida, de realisação! 

, mf, gola 48 quaas à propria | 
tontativa quo: os: eriou não passa do 
obra de, imples À ropiesantação, dos profesdorc sb 

ministro da justrueção publica] 
[publicada nesta jornal “rovola, até fino ponto. ainda Jhojo. predomina o 
tos do instrucção, 
Desdo a criação das Escolas-Movois 

tó hojo a linha dos voncimentos dos| 
professoros, não tom feito sento des- 
cor, À lei organica do dr, Sousa Junior 
ora “a unica que punha à quéstão no 
sous. verdadoiros tormos, Os profosso- 
[res tinham o voncimento do 4008 o 08] 
(do Lisbon o Portá, terras ondo a vida 
tom mois exigoncias tinhom mais 1008 
do residencia, Loi 
to 80 lhes tirou 2008 nos do Lisboa O 
150 nos do Porto a 1008 aos das outras] 
torras, Nada menos, À coisa foi (ão ea- 
sindniosa, quo o orçamento sorninta 
inoluiaa titulo de subsídio do forias 508 
para cada. professor que tivesso do sor 

ie) reconduzido, Pato subsídio porém, foi. 
io tambem tiradol- 

Parcoo ató que-ao cstabolocou um 
corco às Escolas-Moveis para as rondar! 
poi 

Aquello diploma! do 
m plono  abáolutismo--que re. 

fg auotoridades a maior pa- 
despezas da instrução 

attonta. a oxiguídado dos fundos que 
lhe oxam dostinadoes 

a Prestamista 
Baptista & o 

Dinheiro sobre peguoces 
Juro desdo [OO 

Ra do dar do Pager, 8, 1º 
Agentes de policia 
accusados fe burla 
Soro potcdmos, foram fosponeea Jgontes de policia da Investicesão At [bs Beranedo Dir 8 Antonio "Ambrosio os Santos Oliveira, por estarom implica. cano emo do Ba da qu fo ig ocianto. da Aldogalieça, But go- hamaso Antonio Máximo Se. hospedado ma rua iagdalana, dando a buria, coa bom dfizemos, do ari escudos, O buriado, "vondo. hontam” par praça dos Histanradoros ue dob gatas Stamon o guarda 1065 q mendou's pesm 

morador na voa do Eu DS morador na rede Eonhecido na polícia pola aloúnha do «is. asrinho». No quso tóuou conhecido pelo Bantinhous, quo| não fo provo: No “noto da capises joraÍho encontrados nina fole d pr fa Gem “6 “escudos, uma. cartlea foro 6s50 4 canta do centavos sot otras. 
to Jonquia o Eiguolraão lo de sous collogas  progarou dr Adolpho dado 

ação, do que solicitoa. que Sedntados o connlvancis Soja asdulos 
da corporação, O of Murtinheira, da 2 saoção, ancarrogalio do pôs o cado 8 
im poi estevo hoje ouvindo varias taste- 

quoiza hoo o ha tetpos lho, ter pedi oe ama casa do cambio para robetar am vigosiimo de loteria hespanhola que dizia 
to grande, apo 

ati À palio re aa Tt À polia pro. nra o «Sautinhoso” ou o «Santinhos” da| facada», contra ques foram Já passa do cotar, 

q questão das sulsistencias 
Tendo constado que no governo: ora hojo vendido assucar, sogorta alí 

igrando numero do pessoas das ulássea menos abuatadas o tambem imultos com- merciantes. Como tal venda go não eilg” 

“À gritaria volton à ropotirse na ros, 
Jondo compareceu o Piquete da 
fazendo dispersar cs agrnpamentos, 
4 diracção da associação dos operario 

oncios. do ar, ministco do trabalho, para 
a criso do assucar que esti affsctando 
laquelia numerosa class pola abrolata sita desse gonero. 
Tombera tma commissão delegada doa| operarios da fabrica União Fabril pro- 

garoa Nantes o e ministro do trabalho, ara. podir que seja probihida a exporta” ão do sementes, destinadas à fabricação do olsos, pois 0 permittir-so tal exporta. 
cão “a aua clnsso vor-so-ha reduzida à mi. deria por falta do trabalho, 
O presidento da associação commerctal ão (Vi do Condo tlographou apr mk 

sto do trabalho, pedindo providncisa 
tondontos a que, aquollo concelho acjá abastecião To desuca? HA eatabeli [mentos do mereenria al dxisigutes bão torom para vender eequis tuilo deseo er, 6" elinto do áistrieto dba cida 

a Escolas Novis, 

velho-critorio do economias om assum-| | 

no anno immedia-| podostri 

a|lisação da Peugeot nos exoreitos no. 

nah ontro 

confeiteiros, do Porto, solicitou. provi-|PAfi 

Estamos em pleno periodo de aetivi-| dado do preparação do guerra o as mi. [nucias dese» proparação. intaressam a| todos os portugueses. Sa é mscesarrio contribuir cors o nosso esforço indi val o colloctivo para derrubar o mili lariamo germanico. torna-so. urgente conhecor o poseuir os melhoros rocur. os de asi contra cena barbara, rm. pregando processos quo garantam o an. 
ociper a vistoria di EP por escomotivo que o ministro da gucera, nºama rapida deção, energica | com proposito definido, omtonou a or- [ganização do todos os serviços quo tor-| om o nosso excreiio car. prostimoro [ooperadar dos exorcitos da. Victoria Evidentemente, alguna d'essca serviços finda não ostto poríaitos, mas, hão do| melhorar sob o impulso do “ministro & sob a imporiosa necessidado do momen- o, quo é a da provenir o melhor pose. 
vol para hão ter do mal remediar do| ntaro, 

EM VOLTA DA GUERRA 

À bycicleta da “Victoria, 
dizem os. francezes é russos que é a*«Feugeot| 

jCustavam 5 

Jana demarcha o tambomnto copois estar anjeito a quo ama eimples” beça 
partida “ou dotsriorada corresponta À Emmtilicação da byciecta: Acora ee 0] 
exercito portuguez so bater em Fran- 
ça, 86 à Lengeobiá vantagona pela liga. 
$ão contigua cm quo está com a fabrica 
jo militarisada e om laboração fisca- pietãa o Giegida prio gerado free 

as sendo assim, não ha a certo-| 
podor forneeor... 
cigano. Já possuo ssa] 

ção, quo obtive. quando disse 
us goncorria “ao concurso, portugues 

França não nega a Portugal 08 re. 
(cursos: do contribuir para a Victoria. 
[E foi osto o motivo porque não assi. 
gnci um protesto que o nosso governo 
[recebeu a proposito do concurao, 

E' que estou habilitado a foraooer 
le prompto todas es byciclotas quo o 
[exercito necossitar. Ban 80 dias entro- 

as em territorio trancos o em 60) 
as om torritorio portugacz, E, podo 

ficar corto, qno só a fabrica Peugeot 
podo fornceos om quantilado o rap 
2a 
A” despodida, o antigo campeão o hojo important indnatefa, vesera 

minuciosamonto o modelo quo nos 
pressionara, acercscontando: 

E! a byoiclota ideal. Atravessa| 
todas as estradas, E lovo, Pacilita as] 
[ênrvas nos caminhos mais estreitos, 
Vence todos os obstaculos, 

E, como dizem os poilus:—a byciclo- 
| ta da Victoria, 

' Candeias 

2:000 pares deboias 
já Snissimo cal! do cbr o calf do côr ca: 
nos do phantasia, 58806 

800 
agora 4$500 

Pnvisto-so encomendas para a provincia 

que mais barato yondo calçado 

Um dos mais importantos . serviços] 
ão campanha é o" do «ligações», ras] 
'quaos os inglozes o francozos utilizam 

lanistas, olelistas, motociclistas 
o automobilistas, Os gonoracs Petaín, 
(Cordonisr, Foch, ds Espory, próférom 
nos seus estados maioros os mais resia- 
tontes pedestrianistas, utílisando o va- 
lo funcional do oxcollentes pulmões 
[dtam forto coração o ou mais valorosoa| 
oiclistas, utilisando o valor d'uma ox. 
oallônto biciclota, de bom. fabrico, E? 
lquo não valo sér áponas um gorrodor 
[podontre, precisa-so quo seja “vigoroso 
6 forte, É que não valo bêr aonas um 
corredor ciclíata, precida-so quo monto 
[ama machina rosistanto o portatil."!? 

Ora estas conai “voom a pro. 
to do hontom tor-mos visto o mor 

áclo “a'uma  bioyeloto” utilizada polo 
[exercito francez, uma «Peugeob pli- 
anto», à machina que os batalhões da 
fronte de Verdun chamam a «rainha 
da catrada» o cousideram um dog «ta- 
nina dá vitoria: E ui iéyeléto 

Horto, do typo ologanto, baixa; do«qua. implicado» dio 
ittindo cri der porsrittindo que “o clelista a condura, om diffcnldado as costas ou obra & 

Bombro é sem incomoda porque posa, 
juipadã, apenas 16 kilos 

eia plre Lisboa! com acilorisação| 
(do governo francez, consignada ao gr.| 
[ArmandovOrespo, quê em Portugal ro- 

fabrica” «Pongoots, “quo 6 fama das mais authonticas  glósias da 
industria franceza. 

sitmplificou a invostigação do reporter, 
ebuloda pelo natural desojo do o! 
[nhecor mínncias sobre a possivel nti- 
cionnes, proparádos para em brovo 89 
Baton Tela” canada “visao, 
EÊ, Quo sois Velhos amigos do dr. 
[Armando Crespo; ninda dos tampos ab. 
sos do eyclismo portugues, de quando| 
olloora um anthontico câmpelio- doa riodromos. É coa amizado Fanta 
5o, apesar do rumo divorso das nossa 
occupaçõos  sociaos, sendo a diolio a! 
fura, Taborioso nogosianto o honasto 
industrial, infltrando pelo país os ma- vilhosos o m productos da, istoração das oficinas Pengeot. Não nos enganémos, À olha amí. sato accedon à fatisfazor a mosto qu. iosidado. Armando Oreopo fornocou- 
nos as indicações quo soguem e 
sto preciosas no momento. actual o] 
rovolam nos dirigentos portu, ama fórmula simplificado do 
o bom matorial do quo nebosaltam, 
o sxecito trecisa “o Lioycotas; co 
usa do melhores informações para bo guiar à compr: 

pois, não podo hevor opiniões 
ontrscia, porgv, sogundo nos infor 
mono sr. Armando Crespo, allo não quor favoritismos mem auxílios, Con- 
corra à todos og concursos que 89 abri. 
rem o om todas as circumstancias, co to do quo ha do obter, a preferência, 
pois que, na ava opinião, à Peugeot 6 à fínica quo corresponde: às nocossidades! 
ãa guerra modorna. Na Guá opinião, 
o poranto os argumentos quo seguam —«As vantagens da Peugeot pliunte roconhecom-so pela grando somjra fe. 
in pelo exeroito russo... Noto” que 4! 
Russia tem fabrica do bioyelotas! O 
modelo adoptado é o do famoso capitão| (Gerard, aquello polo qual os iransores manifestam uma admiração que chega ão fanatismo o quo motiva o conheco. [rom-nta pela coa marca nacional, Do resto, o valor ds Peugeot já está do. [monstrado em Portugal. Não ha op. 
glista quo o não confirmo o não Fo| [campeão quo à não tivesso utilizado, obter os seus triumphos, Fizemos notar no nosso obssquioso gentil informador que à Peugeot apor- tiva nto nos preoceupava do momento, mas à Peugeot militar, —elBemu. Pois dirof aperias quo o oxereito francez emprega 40 mil à sia. ha dois. mezes podia á casa um nos vo fornecimento, 6 ceso pedido coinsi- 
din com ontro do govarno russo. 04] 
porivgucsoo tom utilizado a bycicloto lit allom& Adler quo não tóndo ne. jnhumos condições do. superio tom oyidontemento da aer posta de ie, Não ol er molhor o além, disso é allomê.- Hojo a Iucta contra « [Allomanha não doyo ser exclaciva de 'milítáres tas no campo aeonomico, Icoiminêroiat  intlusérial. Dapois a Pes” |geok não lho admitto confrontos. E mal tes para sor posta om vigor a nova ta 

da preços do carvão já ba provas poih coctininsão” contr veitencias em amanha, Iiienal do roparaeões 
avisado andou quem a preferiuf.. E' 

ão podo andar um] 
atras dº 

| vantagem para o né 

IT; Moreira do Ô & Gt? 

pn9 Bombarral, oolhid 

Ru da Palma, 9 
Em frente do Colyseu de Lisboa 

À CANDEIAS 
NO SALÃO FL 

Uma estreia Interessan;|! 
te para breve 

Continuam vondo froquentadissimos 
os espectaculos do Balão Foz, oudo ha 
[compro bone namoros e grandes novi-|5 dades. 

A fosta do hontom do Stella Marga- 
rita, obtovo um sucooso enorme, pois 
quo -os artistas aonberam tirar dos 
[cons numeros effóitos admiraveis que 
oram applaudidissimos, 

Stella Margarito, quo zocebou ini. 
[meras palmas, onaton alguns trechos 
[do musica, líndos o fados, quo hoje re: 
pote. Bolla Lopoz o o sou excontrico, 
jquo são gymnástas do raro morooi 
mento, ressboram apelaueos om barda 
assim como a bailarina Niva Walky o| 
[Osrmon Vicento o sou irmão Jolian, 
O celebre gaitarrista Potrolino quo 

(oxooutou alguns fados, foi enorimo- 
[mento aplaudido, vondo no na nocos- 
sidado do bisar alguas fados. 
Para brovo, talvez sogunda-foira, es: 

tá annunciada a ostreia da conçonatia- 
ta Rogino e do son Carlitos, quo 6 um 
[numero do enormo encocsso. 

Contrabando 
de guerra 

O governo, ao abrigo das anotaricações gue ho farim concoaidas, publicos e ias tm decreto sobra o contrabando d lgaorra, dotercitando! quaca or genoros fino é probíbido. exportar, quer para a Ração fim 00 esa alias quer para às ações nóatras auscoptivels Se ouvia rom fornocimontos para oo iperios cen. irao: E Colaro quanto Seurava na lista o calçado vendido no meio do ér: 3.4. Candelas, da raa da Ralma, 590 é porque sto pódo oirêular lvro- monte” om todo o mundo com tmaniitsta 
eme portagues E into 06, parto algu so encontrar Parato, Calçado tão bem fito a tão 

Commissões-Exportação 
Conservas alimentícias de sardinhas e 

chicharros em azeito e tomato 
Sardinhas em sal moura e prensadas 

Vinhos do Alto Douro 

Figos, amendoas, Chocolátes, ele. 
Exportadores para Arica, estrangeiro 

o 
76,2.º, Rua Augusta-—Lisboa 
End.telesraphico: Tamareira- Lisboa 

EPHONE 1973 

do hospilal do, Jusó 
a, enfermária 9 dou entrada Rodrigo ag me Aga peppii Serralheiros emdaciroa guens Rochado Cgedoga Oia (ot coiido por qa bar cando reniço contas no carro: na nftoaria 1, José Franco Notio, Cava tados reidênto no Tareita ai oíido ia cárco, ficando cor a paras or: [ioerãa Iractarado; na n.º4, Frantisço A: tato “dr Forssci, trabalhador, menedos 

jo por am carro do 
ferro, ficando ferido no pb esquerdo. 
No banco receberam iratamento Anto.| 

Inio Fortunato, morador na travessa do| Terieirinho, 18, 1º, que no largo da do 
nudciada foi sggrédido coim uma facada 
no Tosta, eo menor de 8 annos Americo 
[Carvalho ' Moreira, morador na rua do 5, 
Viconte, Bi, Ax ua Vinto 6 Quatro de Jafho ei colbido pelo automovel 1512, 

o, po sedan Song da Gi 
ya, morador sa rua da Pinça da Figueira, 
35; foando  contúso no Corpo, O sêndo 6| 
«ohanffcura préso. 

Simões Bayão 
(Eureado pia Preta 

TELEPHONE 3078 
LARGO DE S. PAULO 193,8 

Poruy 
proftes 4] 

ULT 
A camp 
favor da, 
BERNE, 1 Em toda a Allema 

nha as anctoridades fazom osforços 
para descobrir A origâm dos pam- 
phlotos que aconselham a paz a todo 
o custo, 

Sermelhanto propaganda tomou nos 
meios populares proporções alarma: 
tes. As auotoridades militares consi- 
[deram a situação intorior gravo— 
(Americana). 

Uma ameaça da Alle 
manha á Inglaterra 
BERNE,17,—A Alleman! 

oia officialmento| quo vao empregar 
[sem contomplações do cspecia algo-| 
ua os seus dirigiveis contra a Ingla- 
terra, como reprózalias do caso do na- 
vio «Barolong». À imprensa suissa 
[commenta indiguadamente esta ames-| 
(ça. —( Americana) | 
As relações anglo-por-| 
tuguezas no Brazil 

8. PAULO, 17.705 conmerciantes in.! 
glezes e portum pensam na funda 
ção de um acmiro Commercial, sob à de- 
signação de »Fralernidados, cujo fim 
principal é a lucta economica, em bene. 
ficio dos dois poyos alliados —(Ameri. 
cana). 

Um filho do: É Salvador Ley 
Serido na frente ingleza 

De, Vidago partiram para França O sr. Salvador Lovy, opulento agricultor esposa Ester Pino Levy, que Vão visitar per m eu 
filho o sr, Marão JLxty, o qual comba- tendo na. renla Angle ocidental fo ravecenta ferida Ha “cabeça par” co 
PRE nin 

o. 
Levy é Inglez, emporal 

em Lisbok, alistou-so no éxer- 
cito britannico Jogo no começo da 
guerra. Pianista muito, distincto, dis. cípulo de Rey Colugo, deixou tudo pa- rá So bales pe 
civilisação. Ha pduco ainda esteve c1 
Londres, . frequentando um curso milk 
tar, mas empregou todos os ostorços, | os mais vehementas e im de que 0 en” vitasem para à frénie. | No exercito britannico abundam os] hobrens coma espontaneamente alistados. 
Vem a proposito dize que os “Judeus| us se encontram nas! tos na respectiva] 

irdam o “momento de, 

As condições ein. que é feito o sgu, aproveitamento commercial , 
O aproveitamento commercial d navios apprebendidos não com fazor-so senão depois do um periodo [do hositações quanto & melhor fortau- la a adoptar, Demonstra 

[com factos averigoados, que. 
uistro do trabalhb encontrou a gole- [ção maia pratica é mais vantajosa pa- ra os interessos do Estado, desdo que! 
[as pessoas quo obtiveram a concossão| [do navios, nas condições fixadas, sai- 
[bam nprovoital-og rapidamente e oon- 
|venientemente nq transporte das oar- (gas commerciaes, Para isso é preciso 
dinpõe de meios q de rolaçõos que não so improvisam, quo não 86 adquirom polo simples facto do go tor um na- 
vio destinado al uma bypothotica 
oarga. Indogando hojp dos rosultados f- 
nanceiros do aprovoitamento com- 
[moroial dos navide, soubemos que o 
Sine ma. eva vibgem a Bardono, foz 
[na ida 160.926 francos, o na volta 
9.585 francos, o que dá um total, na 
nossa moeda, de porca do 59 contos. 
[Doscontando-se a percontagom para a| 
casa que tem a spa cargo a explora- 
(ção dfesso navio | abateudo-so todas 
las desperas da vihgom jo Estado dove | 
tor ginho approximadamocte 50 con-| 
tos com a'ida o vôlta do Sines a Bor- 
don 

O Horta, quo ainda não voltou, le-| 
ou naida para, França fretes no 
lor de 166.766 francos. Os dois n: 
rios estão consignados & casa Burr! 
[nay, que conseguiu roslmonto bater, 
o record no melhor o mais rapido) 

roveitamento des navios appre-| 

boa muito brovomente, 
A utilização dos navios cônstitoe | 

Jum factor muito apreciavol na melho- 
ria da nossa vida economica, com wrm| 
reflexo evidente ha situação cambia 
[Por isso mesmb o governo so dove, 
(prooceupar com [todos os problem 
gua diroctamento se relacionam com 
ja venda do produotos o arigos por: 
tuguozes fo. nações alli 
[sm restrioções o imposições de pr 
(ços, sem se sabor ad certo so oil 
sradozem apenas, interesses indivi- 
'duaes ou se são anocionadas é com- 
[pensadas pelos governos dos paizes| 
quo carecem d'aquelles artigos o pro- 
duotos. 

O pagamento adiantado, que será| 
feito em relação à cada semestre, dos| 
navios que cedemos á Inglaterra, ei- 
(guifioa para o Estado portuguesa ga- 
rantia do que não precisará recorrer, 
ao mercado para 4 acquisição de cam-| 
biaes destinadas do pagamento do ju-| 
ro da divida externa. E? preoigo, “no| 
jomtanto, para quo o agio posea des- 
cor 6 ostabilisar-so nºum preço infe-| 
rior ao actasl, que a oxportação cou-, 
ltinue- a fazer-so sem peias O sem a, 
imposição de condições" lésivas des| 
interosses nacionaes, Isso procurará! 
jo governo conseguir, certamente, por 
todos os-meios que. pode deenvol- 

dentro do sua ampla esphera de| 
facção» “ 

À ande gut 
ba allemã a 
az é intensa. 

Jresestes & NOTICIAS 

aa e 
Bobo 

ja Causa do direito e dah 

-|aas piamas, ornamentados com fernioaisai:| 

-Jte fambem “grande prorusão 

lhendidos. O Sine dovo chegar a Lis-| Nº 

e mem 
| IMA HOR 

CALDAS DA FELGUEIRA (Cannas- 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em 
Portugal rastaaço 
'As thermas da Felgncira eram 

so professor NANUEL BEN 
Todicaçõeo: No rhoumatiamo, nas à 

ayphi xiliar do trats 

as0+o FCHOS 4 4 4] 

UNFORMAÇÕES. 
EXPOSIÇÃO de AUUAREILAS] No atro do Thesiro Nacional Ináugu hoje “a expoição do aguarellas dos| ros da “Historia do, Parfogal» à que| UU o sr. premente da Republica, que fot. recenido pelos. srs. 

as ressons que a)! se eim 05 Sr8, capitão Serras 
a “queria hritur Viseôncelis, André rm 
O sr. dr. mernardino Machado teve pa. avrás do caloieço. eloiio. Para 08 acto res e "editor (os Quadros 

Fazem mnanha ann 
risos Maria de Mener 
“Godim) e D. Margar 
Casal Ribeiro Go 
selle Marin José Beryuá. do Faria, 
os srs: conde de Monte Neal, dr, Alva o de Paiva de Faria Leite Brandão, di aveirn d» Carvalho, Ant 
usmão Calheiros, João de Alhuaj que de Mello Ferreira Caoeres, 

CASAMENTOS) 

. Pedro 
dr. Aatonlo MV r* D. Margarida de Li 

“com sua gontil privma a ar, D, Caro. 
io Vieira Lisboa, ilha dy sr. Embio, Vieira Lisboa e da vr* D. Rittu Vieira, Lisos 
Na ogreia do 5. Ssbustito da Pedro reaagy o omem, (com Grande, bom 

jAaeintde traz Caldeira. da do sr. 

ão qe. Francisco Salgado. Senta 6 da srt Rita di 

atos Tênio da, Univeratas ão Colm Ga ira D. Rita do o, Senha, do nubente. Por parte da noiva, tes: omunharam O feto o fr annei Satgudo [Seniha, “representado “pelo sr. Manuel de ranjo Salgado Sonha, € a ce4 D. Maria Conceição Braz Caldeira qto. bellgiooo fot celeizado palo sr. o "er My ulenê, sendo numerosa: [mento “Concorido "por “pescas de. família, e das relações Intmas "dos. hoivos, Em todo o corpo da cgreja ve viam ar usticamento alinhados Yasos com prvelo-, 
[mos "ramos de maimea) No ailarmor e nos altares 
o feto quer io. télos ent am À e ão Togos Os trabalhos de decoração foram fentiados “à Delta casa Lopo Eimitada, da| rua Garret. 

MARIO TEIXEIRA DASTÓS Terminou brilhantemente o terceiro rr no da" Pacuiande do Medicina o mosto ami ES, 37; Mario Teixeira atos. filho do ncto clínico sr. dr. Alberto Feixeira, Dástos. 
'O LUZO—BUSSACO 

Na. segunda feira realisouse nesta, 
estancia, para inauguração das festys| 
dn temporada, uma cen na motta. do 
Bussnoo, argnhisada por im grupo de 
|monínas e rapazes da. elegan.| 
te que all sc encontram veraneando. O] 
rostplo onde teve logar à cita achava. 
so filuninado com balões japonezes. 
A fosta decorreu antmadissima tando! 

terminado perto das trez é mita da ma 
drugada, por descantes » bulles. 

Entre à Bssistncia vimos as sr.te: D. 
gola Burnay, de Mello Treyner (Ma 
fra) o fílhas D. Marin Amelia e D. The 
reza, D. Laura .de 
ha d. M 
ceno de 
a, madame Hoiden e filha, madam. 
feno é Sousa e filha D. à 

lin, D. Nanita Abecossis, D, Lyoe Pe. 
tuya, D. Maricta ds Castro de Macedo. 
Freitas Branca à filhas, D. Merces Dan Lorena de Freitas Branco. D. Mark. 
Thereza Valer Pinto da Cunha, D. 
Fernanda do Monterride (S. Gino) e fi 
lhos, D. Maria é D. Anna, D. Carlota 
de Saldanha e Mentszes e lilha, mada- 
me Bensaude Busagio, ete, 
E os srs.: D. Thomaz de Mallo Brey. 

ner (Mafra), dr, Doria Nazareth, Mell) 
|6 Sousa, Ayres Pinto da Cunha, dr Antonio ' Alvares Pereira do Sanipnio] 
Forjás Pimentel, D. Gonçalo Burnay de. 
Mello Breyner IMafra), D. José Paula 
(ds Monterrido :5. Gido), Femando dr] Melio Lobo, Cartas de Samiprio, Pedro] Pao de Freitas Branco, Crelano 1 
Luiz Carnodo, Chartos Charleis, mr, de] Kata Molden, ctc. 
Brevomento 'realisa-s 

na uma «gymha 

PARTIDAS E CUEGADAS Como dissémos, partiram hontem pi ma a Suissa. souvindo d'all para Lon “res, os srs. duques de Palmel Suas” filhas mais novos. Tambem (se. uíram no mesmo comboio para San Sebasltan. os srs. oordes de” Calhariz ocio estiveram & despe. 
sas de Alforraro. 

Neli o Castro dr de Leneasiro Van. 

dE Guba Eoranço, Cas" alenooe a Bento e da Aridi, Bardo dei gho, Conselheiro Ayres do” Grneios Ferrando Eduardo do erga, Daio Éobo de. Amei bov o Custo de Venenos, Rios gde. Predio 3 Camoro Fl “hem, Simão Figueredo Mar t cast TAlesçoras) Van Joel a do Oliveira e ousa à irimato da Roger re E ento, poor de E Reinado Victor beira, islnardo” Nas venendt Valide. Pinio “ta Comi, Piores je 
Freitas, Filippo da Silveira, rev. Car- oo, apelo da casa Elim, Ga 
los de Vasconcellos e Sá, etc, Jorn pp o “paid, on egoe para Mogrii o Bearmio o ae gui Leal VWibter cantei, pars a Eigneia ds Ho o ar Franciaco Elogios, alba ão de Fraderico Hopfer: pará 0 Mont'Bstoci o [Duo Hociêo Holiroa de Vicelia à ua 
boa, o sr. Alfredo Barbqsa de 

Leonardo soidusa ON E mor de Saldpaha Oliveira 6 Daria (io Niator) o. er Guilheriag Abrancho do 

rosa clinica 

ças dos paizes quentes, do figado, do estomago, da intos 

Lisa 

À 
complotas do tratamonto--Hotel confortaval. 

as recomendadas pelo sudo O DE SOUSA na sua nume- 
flueções do polle, artritismo, nas doon- 

tino, bronohitos, na 

a Ta Mageos Porta do que Alberto Augusto tresicacio, 1 frisa ta pes lo 19) escudos, uma uicolioa o comura no valor do capa o Uurroaha 6 um ba polícia já prondou o gatuvo. Foi preso Augusto Carrolro, morador oo toa da Magdvlaua, 237, 4º à podido do Jonquina dê Costa Morthn, residonto na vestia cats, que o usousa' de ter ade “io chuva chimoda a quantia nd foras 
faia o fariar do 

is qe meia 
deu a poricia das e ncoas a or ii a Psp o aos paid oe a doe post danse an pad Pet a oa de dao pa in dt à o Bosátge di, tdos 

Dr. Cassiano Neves 
Rogressou hojo da Buis tondo 

reassumido já os trabalhos du gua ein so illustro amigo ar, dr, 
Cassiano Neves, 

NOTAS DIVERSAS 
Estk vago o logor do uspiranto de f. nanças do concolho do Belmonte, oi feito convite nos officluga do re mpenhor O cargo do im joclodados, d 

do Li 

e iho | Fonto. 
=" Regresmou a Lisbou, o er. ministro do trabalho, 

A industria do frio 
RIO DE JANEIRO, 17.4 fim do des- SãO DE. MANEIO, 4-7, Bt a rage “at Companto instala Boris Ad Ka e (Rio Grando do Sul) nlescos frigoriticos, analogos nos ds 
cago— (Anrericanal, 

A ia de pessoal para 
França 

Na Capital do bontom, alludindo É 
jontrovieta do sr, Albert Thomas, mi 
nistro das muniçõos da França, es 
crevemos o Bogaintet 
À questão do ida de opersrios porta 

une pera ao fabricas do munições, no aliadia o er, Thomas, 6 apscmpto já Fenoivido, como dlaseros' lontem “pola oncontra om Lisboa o sr, O do do, govario francas, com a dns Moncia do fazer os respedtivor con: ractom, a 
Mojo, um jornal da manhã publicou 

osto suelto: 
Sogusdo nos informam, o primoira to 

nento Da do puerta francoza, que 
Ars teinlsro da moríaho, 

não vom trator de 
contractar pessoal fabril, mas lin do ame jssão quo diz respeito 'a matorial mari- vino, " 

linhas ostt um 
montido á informação da Clpital, 

ias não está. O ar, Gontil onconte 
do fato em Lisboa, como del 
o governo frances, para roi 
contrastos de pessoal. Quam yomi tra- 
tar do assumptos que so relacionam 
com material maritimo 6 o sr. Dellgil, 
[commandanto do «Bellatrix: 

CURA Ga vs pr 
Embaixador do Brazil 

O ar, dr. Gastão da Cunha, nova 
Jemboixodor do Brazil om Lisboa, re 
cobeu hojo, no palacio da embaixada, 

Ja rua Antonio Maria Cardoso, mui” 
cos membros da colonia braziloira 
quo lho fora apresentar os compri- 
ventos do boas vindas 
O novo embaixador dovo sor úma- 

ahã recobido pelo sr, ministro dor 
estrangeiros, 
O sr, dr, Gastto da Cunha rbcobou 

tambem u direcção da Associação dos 
Trabalhadores Ga Impronsa do Lis- 
voa, que lhe pediu auctorisação para 
ovar a vffoito na praça do Campo 
Pequeno uma tourada do gaia, em 
honra do illuetro diplomata, 

Tegidos de linho & jota 
«mo. notiidinos que fora resblvae Edo a us cido da Agoda» ao. Como Mlecto de industria, represa A abricas “do testis de linho é de Psy se dr António Jos a a nie ei que. Tue ros gi q permito à impor do de gooearia extrângaira, nes Ooioe e? sem “ame lo atos, da es, Méteia Eira outro ia SA aentam am ] nisto das, colonias, mosirando-Mhe 6 pecigo oque da aprlicição desse dare. aca pois bo as fabricas da mo iropols” sê Merho forçadas a suspender A lanoração,” dispencunão assar 2000 perarios que tantos são os que dies. eo pa “amb pára 6 voretmo, im um dos representantes du União “ext paoou- 

Carvalho (Chancalletroe) —Parto brevomento 
[doação Jsscarenhos 

nha. 
Vera o Ene, or. 

aldes, Pinto «du 

Realina-so Drevemento o casamento do] es. Eraneitco Tapes da Oliveira Cu & sr VD. Mebobs de Almeida. 

pedra da jo Ile to sd She a di  G 
ar 9. assumpio, a im de rapidesnenta pisada 

"outro logar do má Jornal pubib 
mos q represontação aus fob E hi 



emas aros A UAPITAD 

MEDALHA DE HONBA 
x: 

Exposição Pam 

SPORT & EDUCAÇÃO PRSICA 
Nomens de “sport, 

e heroes da guerra 

Gravicr está prisioneiro; Emanuel Fillon morreu; Simon 

volta para as luctas do ar 

O sympatsico font-ballista frances 
Gravior, quo 6 um «intornacionals do 
«foot-bnll associntion» cstá actunlimens 
to proso na Allomanha. Foi capturáno. 
ha porto do trog motos junto do Vor: 
dun. Os allernãos rocnsaram o direito 
de lho osorover 0 foi um dos sous com- 
panheiros quo enviou not'ciay dello. 

A França porduu tim excollento ho- 
mom do «porte na pessoa do Emma- 
nuol Fillon, quo iniolou ha muitos an 
nos à sun vida athlotica o era um tac) 
natioo polo oyoliamo. Foi um «dos l- 
voos, om opocas: remotas,: da triplota. 
Dopóis dosicon-so no «méio fundos 6 
ds corritas na ostrada. Maio tardo fez: 
so corredor do velocidado, annos u dor 
uir foot-balliota, Praticon oganlmon- 

Ro gi dr e pp ps a ofertas a e O indo 
setembro vão scr as melhor da Ama- pd isa Dor ap or. Aa ces do Nos dm Fr ; 

A festa d'armas na Trafaria 
Vac ser um torneio brilhante o da 

Irrafaria, que ollereve uma «Taças 20] 
esgrimista de espada que a ganhar 

“una Jucla regulamentada eemêlhante. 
ment à «Taça Amidorno, 
E Ju veromos, vutra vez, 0s:melhores 

esgrimistas nacionnes, 

Noticias 
O atblotiomo 9 covelon-o cm salto) — (Communicados é informações) 

am altura, nos 40) o 8)0 metros. 
Ha pouco tompo, Fillou, casado +] Entro mão 

pao do família abandonou tm pouco o|Gymnasio Club Portuguez. 
no entrogas, com 

un alma, À sua propaganda o 
difigato, Foz-so bogretario goral d'uma 
Fedoração Cyolista, dirootor d'um jor- 

0 papi. 
3 

nal hportivo regional, corrospondónto 
dos jornaes sportivos do Paris. 

Tillon paethe para a guerra nos pr 
moiros dins da mobilisação. Em sotom- 
bro do 1914, nina bala atravossou-lho 
a imlio caquorda o uma coronhada- cn-f 
torrou-lho duas costellas. Foi para of 
hospital do Vichy ondo astavo dois 
mezos, Voltando para o sou «doposito» | 
em Iloulon, foí noiiando primeiro sat» 

nto num rogimonto do infantaria, 
im 4015, ontrou para a oscola do off 

vinda o om janoixo do 1916 partiu para, 
no linhas do fogo com a graduação do| 
alíoros. Não voltou mais, Em 21 do, 
junho, mama trincheira do Thinumont, 
um ostilhaço do granada terminou, 
loriosamonto, a sua activa existencia 
inha 80 annos, 

! goto mozos do inaotividado por mo- 
tivo do forimontos impodiram que o 
mundo que avidamente 1 os telogram- mas da guorra, travasso conhocimonto 
gom o Homo do Simon, quo é um dos! 
melhores. o mais brávoa. aviaderoa 
franco Simon, com offeito dou sopro bol. 
tas Conti do Bon pango ro da sua coragem. o d'uina habilidado excopcio-| 
anca, oe io unndo pilotaga mia Coudron, tóvo 
do rapid RA Cimna tres 
Jay com acroplanos allarmãos « som- 
pro conseguia mlvar-se, ntilisando nl 
fua habilidado, om situaçõos criticas. 
Efectuou tambom numerosos «rc 
sonhecimentoss nocturnos, dolícados| 
à porigosos, 
O sou mator titulo do gloria foi tor] 

escobesto, dopois do long pesquizao, 
logar do canhão que, do longo, bom Bardeava Dankorgae, Uma citado nal 

vrdom do oxeroíto, testomuuhon cata, 
grando proces 

“Ha nóis mozos Simon nodava om nor. 
o do patrulha, Do roponto foi envol. 

vido por $ asroplanos Inimigo Fugir 
2ra dificil, quast imponbivol, Resoluta- 

onto asceitou o combato o causou 
zo aos advorsarios. Entretante 

o sabia indomno da batalha, Du 
los quobraram-lho as pernos! Tr 

outras alojaram-so na saa algibeiral 
Simon catava restabolocido Nolton.| 

ara 0 fronto n'um Bébó Nicuport 9, 
Teguramonto, vao maravilhar o mundo 
Yom novas proezas dó guerra, 

LER AMANHÃ NA “OAPITAL,, 
uma notícia sobro o var 
lor do 

“Sport” perante a guerra 
roproduzindo a opinião do, 
homens ominontes, 

Rotas do dia! 
Ô «foot-ball» na proxima epoca 

Fomos particularmente — informados 
quo o Sport Lisboa e Bamfica já abriu 
à Inseripção de jogadores qus 0 repre- 
Sento, na epoca de 1910-1917, no cam 
poonato da Associação da Football, 
Quer dizer que o importante chup, 

cor? tem louvavel espirito de previden- 
ca, vao preparando a sua ispoca, não desejando que outro club lhe Lire" o tk- 
luto de campeão, de que é detentor. 

| 

As festas dos Recreios da Ama- 
dora 

Volta a reunir, aínda esta semana, a 
grando oommissão do senhoras o ame. 
hinas da Amadora, que promovem os 
tras certamens de «gymkhana», marca. 
doa para os tres ultimos domingos do 
setembro. Com a commissão, reunirá à 

dtosto Olub organisan- 
socios um concurso do 
despertar bi 
o Cnptam. 

sida dirtoião 
jo antro 08 

tes 
100% corridas do 4 estilos, 

20º volocidado, dando os melhores na 

da “do Be, Pata Caohoitos (prod rida “do ara Dinheiro (profssio- 
Docs) (6 cotridia entes. Dyalfitas, taçs 

A inscripodo é gratuita, 
TOVAR DE LEMOS“ 

Doenças venereas e syphilis 

CLINICA GERAL 
RUA DA EMENDA, n0, 3 

A 
| Cartaz de árnanhiá, 

Setas et 

4 

REPUBLICA At 245» Orátelios no ar. 
à EDEN—A'0 20,90 0 22,80--Maró — o rota 
APOLLO—A's 20,30 SO sono qrvista 0 0 
ANIMATOGRAPHOS, CON. CERTOS B-VARIBDADES — 

POR gi Con or Chiado Torrasso o Polythscama, ” 

Agenda da semana 
HOJE — Apollo — Recita — offaroct- as a Chat Bater 6 em esposa ento inteiros ggls inter: Numeros” ovo. Versia 

Noficias 
Entro nós) 

À sompeahia do Thentio Nacional, [sob a direoção do novo gorente, o gr, 
[Luís Galhardo, inaugura a sua nova| 
epoca em oniibo proximo, passando 
jom rovista, daranto duas on tros soma- 
nas, ns poças do sou roportoria. À pri. 
meira poga nova a aubir À acena, 6 +) 
lescandalo,» do Henry Bataíllo, em que. 
tro notos, 
—Deixam do fazor parto da Compa. 

nhia do Gymnasio, ná proxima opooa, 
as, sotsito, Luisa Lopes à Esthor do 
Mendonça. Foram cesripturadas para o 
mesmo thestro as actriros Popita do 
tAdren o Marieta Mariz 0 o actor An- 
ftonio Sarmento. 

—Eatá. vorancando em 8, 
Estoril a 
mões. 
-—Dovo rogrossar a Lisboo, na so 

[gundo quinzona de dezombro à com 
jnhía do Thontro Politeamo, quo foi re- 
forçada com a aotriz Cromlida do Oli- 
voira o o nctor Alexandro do Azevedo, 
Ouvimos quo tambem fará parta d'os: 

companhia à aotriz brasiloira La- 
cilia Pores. 

Entro as peças escolhidas 
oxima epoca contam-so a <)l 
olibri do Henry Bataillo, o à «Boy 

boscada», de Kistemacckrs. 
Tendo. gorrido, ultimamente, boas 

Foto do grande. uotris Lucinda Si 

ara | 
laman 

dirceção dos Necrejos. Desprrtivos, que 
promeiteu todo o amsilio é iniciativa 

tos desogradavois com respeito to os- 
tado de soudo da actriz Loonor Faria, 

- COMO SE DOMINA A MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEN 

Por Octa: 
guros paras 

que assa 

Posson amada, mantor o consorvar o dosterrar do coração o do ospítito o amor quo nos tank cujas rolações, por qualquer motivo, nos & 

ve Fardet 
or osná possoa 
spirado alguem 

m prejudíoiaos, Consegals Sd oa qui em bach oto, ot 
'm elegante volume 200 réis 

Almanach Theatral para 1916 
4.º amo do 

Ilustrado com os rotentos a blograj 
o 6, Carlota Sando. Mendonça de Carvalh 

as cançonotaé: Alma desorente, Pan: 
mar... o us monologos; Às mandada 
garoto da rua a o 

A'vendan 

publicação | 
ias dos artistas Aura Abranshos, 
ontam a paga eim À acta Feliz notiofa, 

Muita o>rte, Madas fomininso, Aa mar... ÃO 
mondadairas, Qua eim. . 

anão do operário, anoo lobo, char 13 não, Mascara, O tumba, O 
ás, ato, Proços 12) St 

amd-Pacifico 

eolagulos 

COLATE, CACAUS, BOMBO 

J4 vimos em capitulos anteriores co-| 
mo 4º trabalha O estanho, 0 cobro, a 
Prata, o ouro, eli 
Mas o ensinamento dado, eingia-se” 

apenes no metal laminado, Isto é, em 
toltris delgadas, moleawvl e de facil mo. delação, 

Esfe irabalho, já etaram 
tiudo, só. póde 'ser aplicado 
limento” da objcelos “que apresentem 
[carmo <olido, como moldnras em ma- 
eira ou em 'valro caixas, porte-montre, 
juras. jwrdineiras. elagêros, ele, no. Emer elatura extensissima que seria ocio- 
23, caumera 

Hoje, porém, vou faltar sob: a me. 
filecdnita, auplicada, à decoração de 
ol jeetas de estanho ou de cobre, mas mosstos 

Aqui o melhodo de trabalhar é difto 
us a matava resistento não permite IF 65 Tolavos com o modelador o mes. ta na mé dos cacos, fratando-se 
da critumentoção dt jarras, amphoras| e lom peral qualquer obfieio “de” bocral ialado- a mão hão pode ger introdar ita dentro para excontar a modelação 
Pelo, Avesso, mesmo Qu? o imetal seja 

tente da modelagem já ensinada, pois| 

Prefiram esta marca 

Notas de arte 
o. 

Metalopiastia applicada á deco 
ração d'objectos massiços 

detalhes da modelação, batendo sempr 
com o marie! 
a fundo aecontuam-se os contornos pe. 
lo cimento conserva-se att ao fim. 
to cimento cone se afé no fim. 

de gravar ou pelo buril 
Nô inal (o reticar 0 cien Para consoguir desaggreçal-o, bastá coliocar 9 abjécio num Pecpiento com agua: a ferver o deixar derreler em Da” 

'nho-maria, Togo que o cimento fique guião, fax 
cilmaeinto sato das cavidades per” ei Gontrar a. parte: gordurosa de ue fo: ram revestálas nó princípio da opera.| 7 Quando tivecmos que decorar quari 
quer Eousa sem fund, Goa Pe Est pio uma argola, de guardanapo, ci Eitahemos  Bobre uma iahon e deita themes o cimento em lesão, Gonvem não esquecer de umlar a ta poa com aseite 04 gomdura. O, cien fa dir” tormento a tiro E neasssaro ter am vista que & mas. sa am Tusho Must, por isto segura Como se trabalha 

Escolhe-s o objecto seja em esta. nho, em cobre. “prata, ou Ouro massi: 
gos. Começaremos é claro, pelo estanho fepois de o sabermos Ear le mos à ocre de poder cobeliaie est Melal por prata oh duros Nós” que Pigeesto e lermpre o mecinis Se o objeeto Ui uréia, -eomo plaal qu bandeja, coltocaremos s0h elke, uma! ênapa "metal maleavel porá siceter opiniao, O e Vpassa.co o desenho par meio do pa pel clinico” ou de mnquer duto Pe Beira us ae "resultado! : "Aqui a objectiva é abaixar o fundo, ge Modo “que à parto maria aro bem, deitado tm relevo o de 
ÀS Erimeiras pancadas serão: dadas com pouca força avementando a assi a, que O treta ie lançando A elasticidade da astudho é miais ton: tido que do cobre praia gu , por 86 deverios Combi o esa do. Por csio metal.» SOmoar O estu Quando iveritos. obido os relevos 

Profa O Provedese' 48 eeguinto do 
Passa-se pelo avesso uma enmad pel ou ar qualquer or pura ge dedique ui Gli: a nlsia "selo cho GAME 
So q objecto fór sm vaso ou que Cosa oeca Gaia a mão, tada, onde não 

ori. gordurosh, “situa E Pen deprimado Em Soguida cnchemse as cavidád Sem um preçarado, Chamado “comento 
e fór vaso, Será compl to esta mass, erre ci ponho ria 

quê ia et, ua ama eo uma pedra, 9 que o ndo sent o melhor relevo do d do, MES 

indo para. que] 

podemos affirms Epdemos  aítemar. que “ellos são, em tidos do faudamonto: À illustro artista catá coro plotamsento iestabolesido, gotando excollent tau» om Bolas, “o nm, Bola, ondo passa as amas fe. 

a rá à fazor parto da companhiaido | Nacional, na proxima epoca, Pocos | quo tem sido, nos albinos nhoos, meira lo tam dos 08 do oporott, Rr —Chagas [nova comedia sontada na po 
[do Gymnasio, “= Consta-nos que ha negociações on- taboladas “para “que seja sopresentada! [em Lisboa, na proxima epoca, ão “grando espectaculo, do [Gorsso «Los axploits d'une petit jaiso» o, nltimo grando succssso do 'heatro do Ohatelot, de Paris, cujo| ntrecho é basoudo am assumptos do 

eia, conta «isa orlgina, que será 19 roma pica da Viet 

icioalidndo, relativos à guerra euro. 
A do Henry de Gorase tem 28] auadros o intitolar do-ha om portuguez| <A polvora azul. Sr 
Devo ser reprosontada om Lisboa, ns Proxima opoca, a comodia italiana, 

pes, de Sobastino 
ny tada por J986 Sole oot o à 
ulo do «Boa rapariga.» Esta poça foi 
frosda no Tio do Janairo pola actriz 
[Cromilda do Olívoira. —A companhia do oporeta italiana! [Sconamiglio-Caracciolo dovo estroia. 
so, no Colisou dos Recreios, no sabado 
26 do corront 

12/Colyseu dos Recreios 
A Testa nacional da França 

A revista militar do 14 do Julho, em| 
Paris, tevo uma grandiosidade e timpo- 
nencia oxcepeiônaes, pois n'cila figura. 
ram contingentes dos exercitos allia-| 
das escolhidas entro os que mais. pro-| 
vas do valor oem dado nos campos de 
batalha de França é da Belgica. | 
No Colyseu dós frecreios, estreia-se, nas duas sessões do hoje, tim exiraor 

dinario «cine-ltim» em que so apresen-| 
ta esso espectaculo admiraval o commo- 
ente do desfite, pelas ruas de Paris, de 
tropas francezas é inglezas, europeias e 
colonmea, Eelgas e russas, por entre 08 
acelnmações delirantes da multidão. 
O Colíseu terá duas grandes enchen- 

tes. tanto mais que se repete a sensa. 
cinhal fita com os exerpicios pra divr-| 
são em Tancos e parada geral em Mon- 
talxo, que tom sido admirada por mblha- 
res do pessoas. 
Casa dos Espartilhos 
Bantos Mattos & €.*-R. da Ouro. 133) 

Festas associativas 
[Academia Recreativa de Lisboa Uma conimissto de socios erganisou Fi 5 proximo domingo, na quinia de ie, Gbempuademento cuide “eis seus. proprielarios, tm. «plenos, que 
rometo” cer animadissimo, havendo| Jogo dl, rõea, Varios -corridás a à baile qbrihantado por um gr 

Livraria do Foão Carneiro & Gta. 
T. de S. 58, Domingos, 60—LISBOA 

PA Dara 4 da estação do Rocio 48 à da es 0.8) B'a-cnirada, na quinta € por 15 Mies disiibios eia cnehmndão, 

irao a chapa que serviu dah e 

 Seila-sélho dentro a mac) po 

ow centros thontraos quo Juta, 

je! io 

«La buona figluo-| per: 

53 & loca no trabeilho pegando com ro” panno. Togo que arrefera, leyanta-se o obje ctg E teshana-ea À voniade O js do Dem apericiçõado, dás ne & banha, de spalânce.”” 
-AVIZA'DE SOI 

Consultorio de Arte 
Castello Branco—A pergunta que 

ex. mé foz sobre q: Ganso do 
mento. das manchas entr 
a photographia das photominiaturas. é 
devido nos maus ingredientes, que in 
felizmente são: todos. 
Acontece o mesmo sémpre. Logo apoz| 

a collngom, fica tudo mulio Dem na 
apparench e pouco à pouco vão-se nc. centuando uns pontos luminosos. devi- 

mplos de transparência e "altera Pes, aos prejos aproximados segun: 
Actuaes: 
9X 12, 18800 réis. 
13X18, com variedade. de medida, 

segundo “as” exigencias dos assumplos, 
io (ás, vezes Doceasitam 1 ccntimetro 
[mais ou méhos, 28500. réis. 
Formato de meia folha do papel at 

masso, 38500, 38200, 
ertiato folha inteira, Poemnlo folha inteira, opproximdo 

68500 réis. pa São “garantidas e a sua perieição é o gem eclame, q Vi Vale irtar uma destas do que une das outras, preparados com Vos produetos à vendas 
nem so arcepende da exj (e:AS minhas discípulos 56 empregam s, 
má» 6 do SS00O réis, porte é cmi SRI, Porte é cmbalia.. 

LS 

Boeção do Tinho o juta 
OS industriaes dos tecidos de reunidos na iação In- dustrial Portugueza para tra rem da crise para esta industria, originada pelo decreto n.º 23, de 0 de Novembro de I813, depois (de larga discussão, approvaram, por unanimidade, a moção a se: guir transcripta; 

Moção de ordem 
Gonsidorando que os Indastriaes dos tecidos. do  jata montaram no pais a lua indasteia contados em que pattas alncatidas é votadas. pelo Parlamento 46] pelo Parlamonto poderiam ser altaradas a Eovogadas; Conuderasto quê pelo decreto n.º 281| o SD, la NovosbBro Ro UI, to alem uina lei do pais, com grave perturbação! pira a econoinia nacio a datdo roda 

s a pontontas lirimátioas porta” a À Abono ente rei a Considorando que a fiesçã o Sacco astcangato por da colisto sacos fabricado m 
a» condições desvantajosas, rito 6 tacos múcional ' achar agpravado om relação! ao estrangeico am [Sil avos por Ko, ão passo qua o sacco nacional pag alé dos” diceitos “ do importação de tsateria À, Mê «por cento= ad yalorem polo 

exportação, o sacoo ostran- d onerádo. com 1 1 «por 
lo sallo exportaç E ea lrando “que  aqdsia Siponição tende a beneficiar o trabalho estrangeiro om prejuizo do nacional; Considerando que a diferencial que os! 

no” dicoio estatistioy o favor ds peodcto macioga Considerando quo a diferene 
Tm. mu Im. Thorsé 0) por sacos; Em Angole SOL 2 6 SIX per esco Sonaidecando qu cada sdie vsri 
a 

oi SS gor tm 
e 
ad nenhum fandamento; 

sveacando com o mos us periodo do prosperidade et 

or, a industria dos tecidos estã, polo con. tcsrio, atravessando uma is 

Ontido est: trabalho, procuram-so of 
e o modelador é com 

A resistencia do relevo produzio pe 
À expressão dos detalhes é oblida ou 

por meio d'um canivte, d'uma pontalbrada em Paris, oi 
alho, é necessario 

nfórme os centiz 
E 

Póde v. ex. erér que não ha melhor! 

Union Jack O preço do «Orlhora-! 

E pole, por operarios portugueros, 

da representa nos sacços habitaalente 

dae piada aerea Elia roda 
(pobre que seja, póde, ainda que lovemen-| np o 

o argomento do) 
gue a livre ontrada do sacco estrangeiro 
ns colonias era necessaria pare aaxiliar 

xploração de produotos po- 
como «o deproheado do, 

nsiderando que, 80 passo que toda a| 
agricaltora colonial Gstá, neste momento, a a mito nos rogo” 
lerindo todos os ngricultores importantgs| 
ncros, tendo quasi todos os generos cs” loniaça daplicado e triplicado do va- 

de crise, 

MEDALHA DE OURO 

: Sociedade de 
mais: importante fabrica do genero em Portugal 

NS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 

UNIÃO 
Geographia de «Lisboa À 

Eb 
vi 

aásão por catsa 
ão aos mcsquinhos mil avos; Covsiderando que, cou à conservação ão um tal decreto, é oocasionari, à ir ye “trecho, a alva, da indastria das teot: os 'do joia, a perdá doa importantes ca. pitaes”salia imobiliaados o a imiceia do Centenares do “quo na mesma pas nha o dog somou Considerando quê tal Joc monto €esproduêiv, mas lesivo da eco. pon naciona! o coloiial, reprecontand iíuds gua importênto parda para a fa 
Zenda. pabitca, paia consideravel do “direitos do qão da run primas e do seccos estrangeiros que de gar do recebo, bom com pela cs? baições que cow» o ahoiqoilamento d'eata isdoatria o Entado deixará do cobrar; | Coniderando que esto momento, to os 05 paises estão protegendo Jaosiriaa o que nua dis resoluções dal [conforencia Soonomita dos aliados, cole” 

não cô- 

parem de dencia dor pais inbnigos roi nto ds mal an ricados eseneiads 
mento norma! dá nocao, sua aotividada o00- 

E mais abaixo: 
“fêntro ontios. meios, poderto ro: 

conter, já “no dás omprezas subvon- sionadas,dirigidis on Bscalisadas. Joy propos obersos, Já a soxilco 

Considerando qua car, Asquit digno 
Presidente do consplho dê ministros in- ie 16 ta dos prideipuot adepios do E. Ero-tustiamo, proobetiot pa tessto” do 
[Pariamento Heltaoalco de Z do corranto, o respalotos paleerto isa Ps Sei Eça over 
nantes: 

«A gastra véia abrir 08 nossos 
olhos fo elgnifidado o aos proposito 

aliômão do panetração. 
ntróle cormtmorcial é 

a act 

qdo qdo dois a, do ra 
por bota fôrma clia 
de guorra», 

dos 4 colla, até que a photographia. so| 
vao descollândo o 0 of transparento| 
introduzindo-se tambem entre o vidro. Para obviar esto desositb . inovitavol, exidento, vemo so deprohe: 
forneço ha 15 -annos, gs photominiatu:) dos joraaos comineroiaes da Aliom: 
ras já colindas nã maor perteição,| pais conta com trem 

r 0 rosargi 
é commorcial dos pafos 

alliados o tanto assita Que Ostá orgs 
free trios (não to: 

Tespoito) para, moroados ailiados, €| 
pára úma concorrencia vigorosa 6, Se ttvel, visfstoos, oa Seconds 

ora vai par na obsss Golias; 
"eonsiderando 388, 8, perigo dar no 
govoraador d'uma cólonia o facaldaio Conceder a antrada  Myro do mercadorias a "gliom mito boia entender dovar o thorigar tal basal 

Considerando. que o nosso pats;como| 
todos os outros, Xo dave prepacar para a inota econcniea quo Inovitavelmente 

uesbuim begefício novo tais ap | *. manatonção dos poncos que lhes 
lá tido concedidos; “Considerando que o decrato n.º 231 pó- “do or intorprotado de modo 1 Icoar todas as industrias do palá visto 0 tacowmo, pelo 

sem rt. ue 1, auctorfsar: “os govêrnadorés: das provinolas oi-| 
tfamárions a pármittr a lx portação| tomporaria de bjector au mr. 
eadorios indispdnsavois: À preparoção on acondicionamento dos productos 
à exportar da dnticoltora 0a da io dvetria da propria províncias, 

(O gue éretorçada atada com a opinito- 
[do proprio loglslador nos proliminaras do 
mencionado decroto, quando ospecitica):| 

poraria de tm 
jobias não prodazom | 

os de 
forços 

teias, material do embalagem o do 
acondicionamon! 

Considerando quo esta decreto não é| 
afinal mais do que b já tão fumoso o tão 
atacado regimes da porta aberta ca mow- 

Considerando que 8 começou pela in. 
dustria da asocaria, por 8 reputarom tal. 
vez do somenos importancia, para em eo. jguido, o depois do feita a experiencia, 

rem a outras iodustrias do mais 

rigo so ancontes do per 
ferido decreto; Conddecando queer fietos ad oo Quan vid o nada indostriaos o pelos contenacos de pessoas 
que so oscupam move ramo de Indnetris, cem tais joe À consideração dos poderes 
[publicos do quo ou iliagues je [eoncédidos polo decreto n. 
duria de frias, rágalias que, ada hua, poderão ta Cadiado, 
onvessionarios, os 4ens Gflitos, po 
to as portarias 'contedondo à li poração industrises portaguezes tinham a sou fa-)livro dos sacos são todas do anão cor. og era por Ea de eree Haham a 00 IT raca do ha dias apenas; 

5088 nas alíandegas de 8. Thomóo) Considerando qué a revoxação do do. Principe; loreto'o a annnlação das respectivas por. 
Ed vias alfundogas de Angola; farias à ninguer prejudica e ati ropro-| 
Considerando quo tal benefício repre-| senta uma medida de justiça e do louv jssota uma protecção mínima, ponso mais vel patriotismo; Considerando, Analimenta, que so a agr 

altura colooial ná metropuia gosa do 
beneíio de TO "e careco do qualquer tecçãe, não é Jtbto nem razoavel que lia jho deja conoddida à custa q cod é crifício do uma da mais dustrias da, 
A acoção dos tecidos do juta da Asso- ciação Industrial Porioguesa, represon- tada pela totalidada dos Industrias des: 

to raio do pais, sesolv 
1º Solicitar do goverdo a imiodiata E o Do SS, para o] quo tos ca lol 818, do À do tatame Bro do 1, os feccssarios poderes; 2º"A apnoláção [das portarias que ua q onsiaa do mewmo Je Basin 

ses Sudurtlaos, recinmando “o “emu 

to nos sous opora-| 
rios dos trabalhos roalisados, preve- 
Bindo-08 desde já do perigo que cor. 
rom, porquanto as, fabricas, dent 
em pouco, terão dê Tedazir & sua la- 

“Montar, Agoncia 

Uaião poem panhi bril, do Lisbos 
Calvente & Svder Limitada, do 
Companhia Fabril Lisboneuso, 

Alhandra e Lisboa. 
Pi 

«bos, 
de 

entas & C*, do Vianna do Castollo.| 
Cx, do Ligbos, Leites Sobrinhos & Cs 

Modesto Gomes ay 
Ramirez & Cr, de Vi 

antonio, 
Fabrica do Tocidos Mistos Limitada. 

ae Torres Novas, 
Aanaol Joaquim Barreiros, do Lonlá, 
Manso: Ge Sonsa Inoz, do Loulá 
Angasto J. Barreiros, de Loaló, 
Bilva & Mattos, do Porto, 
Joss Joaquim Barreiros. de Lonlá. 
Jogé Baptisa Ramos de Deus, do Tor 

| /assnio, Vansalo & Carvalho, do Torroy 
Bento da Cunha Domiogo do Silvos, 
Astouio Maria, do Santa Barbara do| 

Noxa 

nfá 

das colabres fabricas 
Strohmenger e Bell 

Sol dez Resistencia Belleza ce som 
Pianos inglezes, allemães e france. 

tes novos é uzados. Venda, troca 
aluguer, concertos, afinações. 

Valentim de Carvalho 
37, R. da Assumpção, 39 LISBOA 

Pap: el de embrulho 
Vênde-se em pequenas quarti- 

dades na rua do Norte, 

uasdo pollo, Jes5 ulcorçans, doonças doostomago, ato. 
Escriptorlo--Ra, Augasta, 23 
80 réis olkro em garrafõos 

Investigações secretas jlancia do pessoas, cto, Policia pars Investigador. Raa Gar. 
l Y 

rot, 96, .º--Lisboa. 

“Bhampagne do Lamego 
CAVES DA RAPOZEIRA 

Reservas de finissimasqualidades| 
Aº venda em todas às confeitarias é 

mercearias 
DEPOSITÁRIO EM LISBOA 

Arthur Benaris 
TELEPHONE Nº iG CENTRAL Poço do Worratein. 4. Pe 

Consultas das 15 às 17 

3 

Nova tabelia de 

Limpeza completa do dentes losdo 
Dentes à pivot (fixos) desia . . « 
(Cordas em ouro desãa . . 11, 
Dentes em placa de ouro de lui Gesdo 

Todos os trabalhos e operações sem 

Modificação de antigos dentaduras 
q FERA L-ospooi 

a toção. Consultas a 0500 ão tambem 1%) mento da máidr parta do porver 
estro quteantica devido asa Jos faltar o mercado dolonia | abalos Taterios primas; 

Coneiderando que. omquanto nus ante.) Lisboa, 1á do ogosto de 1916. 
fartos lucros ontrós, mais numero: 

[eos, xo encontram nas. iesde) Companhia Ne do Fiação é Teci-| 
reina certo, Ohogô &- ser pueril oldos.do Tortos Novés; 

[Este consultorio 
nte aos domingos da 1 ds 6 da. 

Rua do Quro, nº 87, 2.º 
Em frente do Banco Lisboa & 

unico 

[Extenoção do ebtês 'o raizes Goi ânçothosia gorai 
desde - E 

Dias Amgdo . A con! 

ineo 

to parecid 
009] 

Jovarios, as chagas, varizos, lopra, borculoso, cutanca: o oBse%, 3 
mo, as ulceras, fstulas, 08 tmoras;ag' 
[doenças de polo, grando variedade 
doenças nos olhos e. demais Gai 
pola impureza do sangue vofide-io'By” ! 

DEPOSITO GERAL—Casa do, 
auctor 
leira, Praça de S. Paulo, 20, 2it 
|22--esquina da rua Nova do 
valho, Lisboa — Teleph. n.º [:6 
PORT 

[Cuoha, á rua Formosa, 327, 
SIMÕES FE, Diretos jo Dlspegrri da Ansio 
“ado Posto da Minsricordia A 

Doenças dos puimãos o do aparelho 
CLINICA 

R. do Alecrim, 364 

Grande Casino, 

fasão quo ainda oxieto no cm pics de mada nho Arno O 
E a qua e 
isto, sómento. por serem dado do jo ioas ques Bra mode cstrgadoapia Prtencional, 66 8 ndo des pD gira, Mae quo Corso Entes E Aa porta, por engano, on.» enganados, Di oculto 
são tres os individuos quo ha em Lig india 
dos! para gravar bom na momoria o ces — 
nomo do Antonio, que devo sor exigido ps fede om Ena é ciano To 
vezca que desojarem obter c afamado Depustivo q8o tora 0 e mae 

que está registado emtodos'bg 
Ia Convenção Interaútional' 

Marcas, Um preparado quê, 
or registado,  decorto a imitik outra, 
|—o verdadeiro, á 

lo titulo, tom originado core 
mos q! 

Dias Amado prrooemnos que * 
recomendamos a to- 

SER] | Aviso importante: 
“AE PASTAS” E na pharmacia Luso Bradilhira;atitt” 

enifets Mopuistas ta na praça de 8, Paulo, o d: ito ger mm | quo, Diario DRE P À A N fo) 8 noutra, pharmacia, Alêm 48 

sbo Depurativo Dita 
ancior, quo radi 

philis, no doenças dó 
Arona: 
ai go 

tj 1 una 

Pharmacia Luso-Br: 

0 — Pharmacia Almieida 

losos— Medico dos Honpitaos !,, 

cardio-vasoular 
GERAL 
Telephone 

E, asa dae 

Internacional 
*Ej 

ontEstori 
E | 

Epoca de verão, Le ur 

Está 
tes concertos pelo notavel sei 
teto dirigido pelo distincto m 
tro Conrado del Campo, 

Apresentação dos duettis 

lhetes de identidade, 
PE Matintes aos domingos e quintas 

B. Nova do Almada, 65. 1.º, Esquerdo feiras. 

A RECEITA 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 

(Em frente do Banco Lisboa & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194 

070s para as classes memos abastadas 

CONSULTA GRATI: 
dôr 

Especialidade em dentaduras sem chapa. 
Facilita-se o pagamento 

prompías à mastigação a preço modico idade: doenças veneraas a do oo: 
das 2ús 4 da tardo, todos os diss 

abre das9 da manoá &s 7 da tação nos dias 
tardo 

Avores 

aberto. Todas' as ng 
í 

a “COSTA SANTOS | |Santo Ferry. cao COSTA SANTOS [ts exe socioza bi 
DOENÇAS DE OLIOS neza de requisitarem 08 Seus bl. 

qo 

mais simples e facil 

para ter neniés robustos e de 

perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 
LACTEA 

NESTLÉ, 
com base do excellente leite Suisso. 

OLIKICA GERAL ) AS) pegas dor vi hip ap np ir eindor: conpo (ronda do ES to paro er ce e HE Doces dr FE do ED E per! Bia o seo de dói BEE lo "DO Consultas das Rnaparaetas s 
Telepithei ada HER 

] B.do Mando,81,k 



DD 4 e ee mem 

Instrução Militar Pragoraoria 

fe is linho 

is ntiço qui 
Fada “do Poti 
Je -9 mestrado 
ram apurados, 
nara que fe 
dlisfados da 1 
mingo  Bassdo, rar 

atm 

e 
tha do 

no 
ue 83, ou 
ujna de Sunta 

co *SObDAL 

a Paint 
sapatos ds 

SE: O jambsros é soe dm 

poe iodos ou cutantos On bltete do conto principã Uigtratdo "aan dd uapoorstado, Ra dus 
“ado ola dor rosa ) Nono e 

eles alitid 

LAVAGEM DE FATOS 
REIXOM OU DESMANCI «bon 

Binturapia Cambournac 
Largo a Anunciada, 10, 40 2 

Buá do S. Donto, 175 
“Tolaphone 6% (Central 

Carga “le navios opprehendiros 
Foi concedida a prorogação do 

Has,à Hinma Alhorio B. Contono “8a: roclamucão do gn, 

“À Bogamem toda a preto pocfama day de portantisalma ava 
Es): Pinaud do Paris 

la gontos ox 

nl »rintação. que ei dou aos 
foram feitos do 

smiados. É Raid que o Jurs que for escolhido pele “nô os exam sja ara. por” apraciar o tulnçõos Pos. Aluoas & 
novos 

do ' Boas myçrovados 
=Devondo coment 

ro. provida les exames soja mais Tein ori 8 do «uy Os do 1.º ru, pois tMOS que so. prepa o 2 Prolessarudo par! moi d 

Fe 
Antonio Balbino 

' Oinurgião dos hosyitasa 
CLANICA GRRAL 

Doenças dos rins e vias urimarias 
Doenças das senhoras epartoa 

Consultas das 16 às 18 horas 
TELEPHONE 29% - 

A. do Mundo, 81, 1.º ir nd 
Sacadura Falcão 
MEDICO ESPECIALISTA 

Dogncas de boce e dentes 
Dentes artifícides 

jogos do Lyreu do do convidados a av a 

ajus. o civis, Abriilanta à patrlutica| 

grtao ia to quarto da horas dx ponto, afim do 
aginaironto e O tornd du cor- 

Mou uivoat na sido Re colo "oc pda Pot 
prinelpihia a sor 

às A horas, 
orolras, 129, 

a partir do pros 
Pr remios a que mais so dis: 

ndo, do vapor 4 
nto oTrafnrio, O 
ma Wiesy & Co, Prato, À e 8. 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

domo ttranoa tado Já do nnpas o psneiiçtom las teito À ostação do caminho do ore Tm aos abtndanto da Mina, "ara joformações o tratar. na Amadora, Ta 

s aneira à contusdss e a ntemorisar 08 Pá os 

em 18 do cor. 
& grau, Pedimos 

clas. para que 

er Cons. 

Rego RE 
Praça de D. Pedro (Rocio), 109, O 

pai 
Portugal o) 

colonias 

com JL 

elo, 

Lavavois — 

Tanquoitos, 

o 
e drogari 

ú Pedir 6 livro de instruções em todos os depositos. De. 
posito geral para Portugal é Colon às: 

inn 

Berlitz School 
Francez 

ris POR UMA HORA DE tRA-I 
o a BALHO DIARIO - 

Tradueção |] Com uma ideia na cabeça e 10 

Rua do Alecrim, 20-A 

O melhodo mhis pratico e ra- 
pido 

Frasco 200 reis 

Tello, Matividado (1º E 
Boa dont do Roger, 19 | 

boia o ca dando Gl dovoM Gina bia a a fm 

“Olsina,, 
Tintas a aguia (Wathor Painta) 

hygionicas — por- 
manontos- fabrionidas por Mander Brolhers (Eng 
Voieo ogóm- 

Seguros de Guerra 
A Companhia Ultiamarina faz ooguros 
rresteea do guerra 0 imarititoa, Rita da 

Tigas, 

iionel Gomes 
Be dos Rotrozoiros, 113, 2.º 

ou om Lisboa, tua dog 

em dois anos 

à machina dPescrover, oi 
d valos, ou 

dovoras 
2: caso! 

aima por cal 
idade, talves unico 

PRO pe 

Lisboa 
TELEPHONE 1:422 monto; do o consoguir Mumpa, Iagitl pp pr pp ppp pm | ota monto, do 

nogoclo do Ordona 
tará o por 

do vou proprio, p avos Portugnozos À dlroçoão 
Melkor, Bulto 60, Bridgo Ioad, Londi 

Filhos, Rocii 

NERA A | 
SIPHILIS 

Depuratol?! 
(REGISTADO EI 14 PAJZES) 

O purificador do sanguo por exosllonoia 6 o deporativo 
é mais onorglco O inofensivol 

Sem diotu nem resguardo! Mão exige o ausilio de outros 
tratomentos sacundorios! 

depuratol encontra-se á venda nas boas pharmacias 
as, Cada tubo (uma semana di 

18050; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis, Pelo cor- 
rte gratis para toda à parto, 

PHARMACIA J. NOBRE. 

É tão 

Mozaicos— Azulejos 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 

LISBOA . 
(Por baixo do Franctort Hotel) 

GOARBMON & 
orpo Sinto, 17, 19 e =Tej 

nocio. 

; SÉDE EM LISBOA 
95; Rua, jGarrott, 

el: 4084 
“Telegrapho. MUNDIAL 

os 

Jor 820 por cada 100804 
MUNDIAL segura nua 6 
rio 0 seguro de ROUBO como o do FOGO, 

cs 

Contra roubo 

ES RI EB 
COMPANHIA DE SEGUROS 

e contra incondio : 
Grande economia--Seguro de mobilisrio O de amor, tato é eo que te pagava 6 pelo rico de fogo A ó pólio 09 risos dal INCENDIO € ROUBO, Emo e 

E ZA Eus, 

Capital: 500.000$090 
Reserva em 1915: 1020078471 

| 
DELEGAÇÃO NO PORTO 

Pinto da Fonseca & Imã 
Praça da Liberdade, 138 

pt egmndos à 5) qr 
emos por SOMA 

Escudos em dinheiro para 
começar, fiz 25.000 Escudos 

x to cooperar 
somigo no nogociar por Veio do valea do correio 

undo do todas 4 0m] 
tao, Podoreia assim, 

adquiridos & abertamento aqui vos ofrevo a opiorta» 
“vor. existencia, o fdanide ba grande foro, om soh E que mo hypotequela à voisa-vida, em vos entruliar om contracto: Igonino de fila uáuro, com um escorchador coma, x Sligiook, “Pu principiot com 10 osoados o raoglhi ro do 30) escudos om dois atuo 

«Opportunidados do ganhar dinheiro no] a polo Corrolom, cabále mento axplica tado, Kano livro do voa ont: 
à o púdilio, Não é proclso renettar dl co np, Querôndo cobra véia o “portos, poda o viar soliga (mowno| 

ai) o valor “o 6 Cem: 
BÃO, NWontaninde 

Todo em empolas 
Para obtor a tintura do iodo instantas 

nga proparada pola pessoa que tom do 4. 
Jomprogar. Doposito Plurmacia Azovodo, 

tratamento), réis, 

ephone n.º 1244—Lisbon À 

: Pomada 
Vende-so 

A AGUA 

Cris 

Intestino devendo (fo toxinas o impures 

Rag dad dr ir 

DEPOS) 

Lo do, Julião, 19, 1º 

E pharmacias o testaurantas, 

Fabrica 
monti 
vondo 
Farinha 

rinhas 

a Tria, Barrolro 

DESCONTO 

Fabrico manu! ao nos Grandes Armazens do 
90 a 200-li, T do Bomformoso, 4 a 18 (om fr 

boa) —Botas para homom n B$400!! Sapntos para sonho; 
Um coiossal soriimento em todos 03/Qoneros 

para homem senhora e creança 
Tolephone: No te 1210— 3, A, Candeias 

Pharmacia ROSA & V 
2. de S. Vicente, 31 0 33, 

Cuidado com os falsificadors à quo tiver a nosga imaros rogistada, 

Ge EG 

feleões à fárà ditas; Himpa o rim, figado ndo 

PDD O LIVRO DedoRIpIIvO 
úr Beroniranos. LIMA NETTO | 1 aa 

« Telephone 246 Oentral 
ENTE a RR Tambem so vendo a nojo gairafas 6 garrafãos, nas boas oasas d'aguas. 

NOVA. COMP MACIO. DE 
Socio dado! anonyma- da responsabilidado Uia 
à vapor do mosgam do tigo, doscasquo de olnobas o biscoitos vem Lisboa Colbie Eebroges fai 
peojal para exportação, om barricas, caixas £ 
or |, 20 8-—Farinhas som maroa—Somoas e grossa Alimpadura— Arroz doscasoaí Massas do 1º, 2.4 o 3.º qualidados-— assa o b-Jaohi 

para exporiação-— Coronos o logumos | 
Preços 

Tolegrapho: FARINHAS--Tolophoni 

Producto chimico para tornar imrompivel e im 
A sol 

Endurece o impormonbilsa a 
Dá-lho à fortaleza 0 u consist 
Não porda a floxivilidado prociss 
Taz dugmnontor a sua d 
Evita meias solas 
Kão projuica o 
Ei o mol 
E nl pratico, brinco: nasosario Suprime as galbo) 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

E Jeronymo Martins & F' 
| Chiado, 13 a 19 —Li, 

nas Prinoipaos Phar.gaolas, | 

ISBOM 

Panioaqiva 
E NUITORIÇA 

'M SÍLICA, 

nE CARVALHELHOS 

dos erystnes úrico, bi de accumulam no Organiomo, etêeay alivol em todos “am dosupas dy polias 

ira URADO, ARAL, sd a AD 
ra la Ita cm std, pao rt a eo 

PARIO GERAL 
Mario do Lima Netto 

DEPOSITARL 

P. da Liberdado, 188 
Telephone 1941 

em 

DAGEM 

ln 
ias ospocines 

sem competencia 

ESORIPTORIO 
Eua do Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA 

eumavol 
» do calçado 

ja do forro, 
nedosmário. ração oonsidoravelingnto, 

taçãos no calçado, al nom incomoda o andas, 
hor presorvativo da doenças thoumaticas, acoponico, às om dias do qhuv 

Aos REVENDEDORES 
ilho 

boa 

1 da Palma, 
lo Coliscu do Lio- 

à do dr. Queiroz 
empigons e outras Qnençaside pelle 

lozo3ito Baral: 
EGAS 

nos, para curar 

[366 vordadoir 

0SNO PORTO 
Dourado, Carvalho |& Irmãos] 

s 

o ie eme 17 6101] mim 

Tão officazas como as imolho- 
ros aguas minoraes hobidas 

na origem 
Basta dissolver 

ligeirumento gazora, dol 
beber, mosmo pura. que se sistura 
com todos ns bebidas o principal. 
monte com vino, so qual dá um sabor ageadobilisalio, 

Lithinés do dr, Gustin 
ontra todas as doenças dos Rins, Bexiga figado, Estoma- 

£o, Articulações 
12 pacotes fazem 12 liiros de agua mi- 

neral por 500 rêis 
todos as pharmacias, droxarias, morcosrias boas gorago: Lisbom, Jordi Martins & Filho, ram Porto: Januario Duacta dtátovedo, rua de Santa 

à melhor tintura instantanea 

À marca fiancezo, ais o cabelo ou bach. Ela ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$800. As melhores tinturas para o cabelo. 
Vende-se na Cabeleireira 

Eua do Norte, 34, 1º 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séie na sua proprigdade: fivenha da Liberdade, 14-=LISBDA 

Roe. tm, rosp. lim, FUNDADA 
Gus em 17-4-)05 

CAPITAL 

500.0008 d80,5188 
escudos escudos 

Boguros sobre a vida humana, o contra aoidentos no trabalho, inoendiaa o avarias maritimas 

RESERVAS 

Casa dos Espar- 
tilhos 

Santos. Mat 
Tua do 01 

o a 

metia |S0cledade. anonyma deves 
ponsabiliõad: limitada 

CAPITAL: E. 600:000800 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991,* 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —Lisboa 
NUMERO TELEPHONIOO: 1995 

Largo do Camõos, 

EA GS 

eroz, massas alle 

ANTONIO AURELIO 

Administração 4224; Expodionto 4222; nesouraria 4223, 
Codigos A. B.C, 4, e 5º edições e Ribeiro 

Massagens 5 a USA-SE O OOD, TELEG: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc, 105:000$00 
Prejulzos torrostros o maritimos pagos até d de 

dezembro do 1914; 
Esc. 790:696542 

Eftectunsoguros torrestros, contra fogo easual ou pras 
cedido do raio, sobra prodios, ostabalocimentoso mobis 
Mia, omaritimos oontea avaria grossa e partioulas, 

Agencias om todas as cidades q 
nas principaes villas e povoações 
do continente, ilhas e q. tramar. 

Explosivos da Fabrica da Trafarl 
DYNANITES Diversas, cabra do Soo - 
A a, cala do 10, 
RASTILHOS mendas do tea, 

y Ti Lisbom:—Lima Mayor & G4 rua da Prata, 69, AGENTES | 2o Forty-—Jonó Jodriguos Pinto o Pinho, rua do Almas a, 29. 

6966596-000000 
Lda Luis DS 

Brancos e com desenho nacionaes 
e estrangeiros 

Grando quandtindo em neposito 
GOABNMON & O.* 

Travessa do Gorpo Santo, I7--- Telephone 1244 

Clinica geral 
7, sobre-loja, direito. 

CONSULTAS: Consultorio: Des 14 4s16-Rua Garrett, Doenças das senhoras — 

BMG 

O 

R/R/A 
N/A DDBDDGGLOCAMCCR 

Oficina de reparações 

Mais do 3.000 1 
ções foitas por esto antigo o 
concoituado estabolooimento 
a sabor; 

Ila-| 

Luz electrica,! 
agua, gaz, acetile- 
nº, Campainhas, 
telephones do 
mesticos e a dis- 
tancia, avisos, fe- 
chaduras o si. 
gnaes electricos. 

Rua Augusta, 72, 14, 

“CASA TRIUMPHO 
—— qe 

(irento ao Banco Qrádit) 
& 

Virgilio Ribeiro & Gonçalves, &.” | 

Sortido moderno om Lastres E candieiros, plafas, pendentes, 
platoniérs, ete. 
Fogões, ventiladores, 

“|tinas esmaltadas, re- 
tretes,lavatorios, etc. 

UNIGOS DEPOGITARIOS 
; dios filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 



A CAPITAL, 
DIARID RSPU3LICAND DA NOITÊ 

Kaio dm Dirteçro e proprisdado ds Hanuel Guimarães 
Elitor— lo Sousa e A'melda 

Recaeçõoo Adminisiraçio—R. do Noris, 5,le LISBOA-—Sexta-feir , 18 de Agosto de 1916 
ds imarasy 

2293 —Enderagotalog. O! 
Co mosição—Rua do Norte, 1.º 

7) Rua da Blog, 

APITAL 

Pro Sema 

féca Egreja 
Rolntaram Os-jornaes à substi 

ção do nuncio apostolico na Belgica, 
que cortamonto tondo ficado ali para 
protoger quanto possivel, om faco do 
despotismo do invasor, 0s catholicos 

olgus, à tal ponto oxaggorara o cara 
otor das'suas rolaçõos com ae nucto- 
ridudos allomãs que ohogava a com- 
parecor om fastas o banquetes dos 
oppresaoros do puis para o qual fôra 
acreditado. O novo nuncio, raoebou 
iostrueções do Vaticano para ir ao 
Havro apresontar 08 sous rospoitos 
ao rei Alvorto, instrucções que 
riam om vista minorar 0 effaito de 
ploravol do procedimento oscundalo 
Ho do sou antecessor, 

Esta dobil manifestação da Bgreja, 
seulishda como proito é Bolgioa mar. 
tyt, o ondo 08 catholicos tiveram tan- 
ta propondorancia, não vinga desva- 
nooor à improsato desoladora da da- 
plividado da Egreja. Na realidado, 
não so trata d'uma attitudo docidida| 
e nobro do Váticano, mas sim do pro-| 
seguimento d'uma politioa dubia 
quo as condições torrenas “pen 
com bom apcontuadamonte sobre a 
moçal ovangolica, 

A Egreja Outholica procura appa- 
rontar imparcialidado, mas como 0 
disso ha bum pouco ainda Ruy Bar- 
boia, no seu formidavol disoueso, nho 
ha impaccialidado possivel ontro a 
justiça a 0 orime, E muito monos po- 

im paroialida- 
dor 

Egroja outholios 
tpuiz cutholico, o ondo tom loroscido 
mais vivna o ospirito d'essa roligião, 

O momento quo passa marca vime 
rosurvoição admitavol da fó “roli 
ma, Em faco dum oataclygmo que ro» 
volvo us sociodudos nos seas imais inc] 
tâmos fundumontos, quando a força 
so dosonteanha-om prodigios do dos- 
truição, om pregonça d'um vulcão de 
paixõos, d'um 
dum ooouno di 
iniquidado oubstiuuiu as inspirações 
da bondado o da razão, quando so di- 
ria quo a terra tromo nos sous alioor- 
608 0 0 uu onnograco n'uma tampos- 
tado inoossanto, o coração humano] 
sento à necossidado d'uin apoio, a no-| 
gão moral requor u forma d'uma visão 

- Nºolguma ha-do ba do ha 
sorenidade do bom 6 um manancial 
do amor; n'alguma parto ha do haver 
justiça, n'aiguma porto ha do haver, 
um podor quo não de 
niuz d'un ei 
não pormitta quo o progrosso paro, 
quo tão consinta que a liberdado, o| 
dliroito, a razão poroçam do morto 

o Papa, infallivol o sa- 
grado, teopidam, não ousum atrostar] 
x forqa dum imporio sanguini 

« Migalhas 
A obcessão: 

O nosso velho “ai codos, quel 
ua tampos não figura ivestas chronicas, 
não porque não tenha feito por 1550. 
amas porque, aproveitando umas curtas, 
favas, tenho drutudo do ine isolar quan- 
to passiel de lodos os Praxodes das 
aminhas reluções, — appareceu-me - hoje 
vom o ar de quem premedita alguma, 
oouba de engraçado e, assim quo lhe] 
eslentli 4 anão, apontou-me uma roseta 
64 Ioviça que linha ná Dboloeira e em, 
que so'lia no amais dospunhol dos cas. 
teanos:—rNo me hablo ustod “en tw 
guerra 

Enqolhi os hombras, como se eli ime 
tivesso dailo um desgosto, “ esperei que 
ele: falosso, 
QUE me diz a istó, hein? Sula, 
uó Já estava farto de tanta maçada, 

do” guerta.. Uns porque tamos, outros 
porque nho deviomos le, uns porque 
vão ser mobllisados, outros porque 0s- 
tho em risos de o vir a ger... Que se. 
ringução | E, emquunto a gante anda 
por ahi a ouvir e à dizer disparates, 

dizem ans, unda 
dos 

lento, a noscção ifa- 
diana 6 extruordinuria, Verdun 6 um 
prodígio e a Somme um assormby 
tvianto. não se. fa 
aquílio póde durar 

as m Esperam-so grando 
shs d'nquolts dia do Gmanhã, que ha dois unhos uos annunciam. A pr é] uma questão de iezos, afílrmam “sa-| 
dios Ilustres & bruxas ignorantes. 05] Jornnes não fullam de outra cousa, À guerra 6 0 assumplo das conversas de] tda à goto... Ora calculo o meu amé Be 

mlim, estive duas horas calado es. cutundo 'o Pruscdes, E o mariola, de, sedinhy do louça ao peito, não me fal-| Jow mora cousa que não fosee q, exicera. Calcdem se elle não (ivosse esto aaquetlos seis centavos 
ã ANDRE BRUN 

Uniao Republicana 
“se amanul, polas 21 horas, sessão do Cnngrosgo d 

t eff-otuando-ge dopols “d'amonha, ás 14 horas, a se- aeunda o nlrimia go.gão, 

Fazem ums politica de transigon: 
do lnbilidades, de sophismas, que j 6 vi ssos 

nos 6 que é criminosa tratam 
do-so da causa do cou. Não tropida: 
nom hositam, as multidões horoio: 
quo affrontam a motralha nos com- 
datos, o quo afirmam a fé, entro 0 fa- 
ração da batalha, moltidões em cujo 
poito a fá rofloresoo, e: que aoceitam 
a fó precisamonto como um novo o 
podoroso estimulo para não fraquoja- 
rem na gua luota magnanima e bolla. 

«o» não contam o numero dos 6009 
inimigos, que roputam não só os sous 
inimigos, mas os inimigos do proprio 
Dous, quo não consobem como po- 
tom mantor-go imparoiaoa anto 0 03- 
pirito da malvados o da ambição doa- 
fencadoados como infarral flagello, 

im, ao mosimo tompo que a 
Egeoja não to.a uma palavra para d 
fondor com indignação 

po quo ella não formula um. protosto| 
quo oohoo por todo o mundo ao pro- 
sonoiar a selvagotia allomã, aeran-| 
[cando do Norto da Pr: vadida, 
25:000 rapazes o rapacigas monocs, 
para os arremessar à uma situação do 
escravos, mutilando coraçõos 6 laoo- 

ntioa dos primeiros tom- 
hristianismo, em quo homens, 

[mulhores, oroanças não duvidavam 
acrostar os mais atrozos gupplicios 
para arcomossar é faco dos tyrannos| 
o dos impios uima palavra do vordado 
luminosa 

Mas a rovivosconoia d'osta fé, que 
ó tão poderosa o viva. quanto o ha 
ror da muldado humana é tormi 
|º sombrio, estaboleca como nunca 0] 
|sou divoroio com a Egeaja Roman: 
ndo o espirito evanglico ao perde: 
d'ondo ossa mesma 'ió fogo, horror 
sada, com o espeotaulo do tanta bai- 
[xoza 6 ogoismo, como a propria pom- 
ba do ospirito aaoudindo as, asas 
branoas o aymbalioas, 

Nºesto momento em quo 
um combato assombraso 
jo o mal, ontro a bondado 
do, ontro o dospotismo o a libordade 
Jontra a ambição e o ideal, a Egraji 
do Boma dão tom uma attitado dos 
|sombrada o pura, -e-ssoim-go-distans 
oia dfossa fó qu a orodiy/óquo 
lequivalo á sua propria fallonoia, 

D'osto Sugollo que 6 a guorra, o a| 
guorra maior da humanidado, vão 
sie transformações profundas no 
aundo, à Egroja do Roma ha do) 

ando vir os olhos dos 
rontos affastarom-sa d'ella, por jánão 

lho ser possivol considoral-a, mosmo| 
com a mais candura ou indulgonoia, o 
uoylo inviolavol dos obeistãos. À fé 

e rovivo tão 
inconsamento q) 
orôom a rospoitam, mas será bióa! 
imosma fó quo vibrará o golpe deoisi-| 
vo na Egreja, que a falsoia, E 

Congreso da. Repobia 
O Diario do Governo traz hojo'o 

iesroto convocando axiraordiciaie 
manto o Congrassa da Ropublioa par 
pesto die 89, pola 14 hotuad 

Vão à Argentina, R. 1. 

Tremor de terra 
em Italia 

ROMA, 17—A agencia Stefani con 
firma quo em consequencia do tromor 
ão torra d'osta manhã não houvo victi- 
ma alguma om Pesaro. Em Remini os 
prejuizos foram sérios: houvo quatro 
victimas, uns trinta feridos, desabaram 
algumas casas o outras flogram forte. 
unonto nvuriadas, 
Toram tomadas todas ns medidas) 

noccssarias para soscorror as popúla-| 
ções, 

Ainda que, sogundo as notícias recé: 
bidao, o alcanco do dosantro soja muito| 
límitaao om 03 intonsidade, 

ip para provor 4 todas as necossidades.— 
(ltavas). 

jo . 76 

Ver noticiario 
diverso 

na 3.º pagina 

À liso Era do Queiros 
Rocebomos hojo 4 seguinto carta: 
bom, 17 Ào agosto do 1918.—Sr. veda: elor <A Copitais—Nes «Eohos do Patias o monto grindo “Fra do Quoicor à foibas dob a cpigrapho «O Imperador Gui. ihocines"ontontrerá v uu Estudo cobro] asia já colobro individualidada feito pelo uonso laureado escriptor, cuja transe, 50 tom toda a opporiunidsdo no sou mportanto joraa. 

“O seas costâuto Ioitor 7. , 
- Agradecemos a amabilida 
icação, mas o nosso constant 
ao folhear a oolleoção d'4 
114, onconteará asas trane 
numero de 14 do agost o, ao alto cu 

at 08 quo nãó 

Querem lunchar Dem é cear melhor?|: 

Uma alta compronensão dos doyo- 
os 8 um generoso eapiri 
oia levaram o goyerno, 

doado que a nação ontron em guerra, 
ja não lovantar obstuoulos é pratos 
dos oxercioios religiosos nas fileiras, 
a despeito da separação da Baroja 6 
do Estado, A bonsvolenoia 6 até o| 
manifesto eripenho com quo os mem- 
bros do gabinote, nomeadamento 0| 
presidonto do conselho o o ministro 
da guorra, ambos livres-ponsadores, 
facilitaram essa pratioa morooom tio 
inooros louvores como justificada 
admiração a espontanoidado dá 
orontos, acorrendo a oferecer 
sous aorviços, os sous obolos, o apoio| 
da sua palavra atado do sea 

mplo para quo a assistoncia espi- 
ritual não taltasso aos entos queridos, 
nas horas colminantos om quo 4 vida 
[so consagra & salvação da patria no] 
mais bello dos holocaustos, 
Um homem illustro o prostigioso 

elo seu caracter q talento, 
ifioando que só uma objençãogra- 

vo—o probloma orçamental—go op- 
a quo oupollãos voluntarios so- 

om as tropas, tomou um compro- 
misso: os padres catholicos partom| 
som soldo, O presidente do conselho | 

oou. Não escagssaram os ga00r- 
dotos; não falharam os obolos, 
maioria anonymos. A'e mãos d'aq 
lo homem prestigioso o illasiré 
'gam contonas do cartas rospondos 
ao sou appollo. Todos os catholicos| 
'sobscrovom: prolados, paroohos, coa-| 
djutores, chofes de numerosa família, 
fidalgos o plobeus, ricos o pobres, in- 
dustrinos, commoroiantos, oporários, 
oroanças, irmãs, osposas, mãos, . pri 
cipalmento mãos. Affluom obequos| 
anonyo lo 100 escudos, 200 osou-| 
dos, om conto... Em duas somanas| 
os obolos reunidos ultrapassam vinte) 
contos. 
Uma oiroular fixou ag tros 

udinissão do capelião 
m soldo: .ostar 

ai 

ligam do soló pádros gocalaros 
ros: rógulacos, Sacerdotes de) 
as províncias, antigos missio-| nários, aatigos professores disputam| 

Imissão entro os oapoilãos voluntarios, E' tão ardonte a vontado| com que muitos dosejarm sor adamit quo, embora 

pratica do] 
sua pormanenoia do lar- 

ó regiões inhospitas, o] 
rom andar a cavallo! Ha-08 que 

m um titulo do rocommendação. 
im filhos o notos do militares, Um 
for do almos quor dar um oxem- 
'á qua paroohia; outro, oi 
tom fortuna, offorogo tam! 

fsatômovol A 
Mas nem todos alo aocoitos, Os 

“Bal O Mim 
[Como um germanophilo tenta pros 

dois paizes 
ada 

o DE JANEIRO, 18.— Estanislau] RI 
[Zoballos, antigo ministro dos ostrao-| [geiros da Republica Argontins, gor 
monophilo muito conhecido polo sou 
ódio contra o Brazil, rocomoçou a cam- [panha quo tão grandes de oe. Sasionou no tampo do fillecido barão| io Rio Branco. Agora atacos o dia- ourao. pronunoi jo sonador Ru; Basto, na axa robonto viagem AV plomotica a Buenos Ayres, ofiendondo 
à momoria do Floriano Peixoto q do [genral Pinhoiro Machado, 
Despeitado com as sympathias dos 

aliiudos para com o Brazil, tenta ca. 
lumnias à Secretaria das Helações Ex. 
toriores do Brazil, fazondo coin que 0 [correspondento, no Rio do Janeiro, do joraul «La Pronsa» tolographasso para 
'nenos Ayres a noticia do quo o go-| 

verao bratiloio havia pogo quarenta 
as. do jogo, dei. |xadas na capital da Republica Árgon- tina polo dr. Luis do Sousa Daotas, 

ministro intorino das Rolações Exto- riores, O ministro Sousa Dantas podiul ao dr. Wenceslau Bras, presidonto da| Republica, um largo inquorito 6 ou-| 
viou nos jornses da manh ama carta explicativa, À opinião publica mostra- 
so exoitada contra esto homem fatal, quo quer arrastar é guerra os dois pai 
iso vlsinhos. O 
Alguns jornaos afitoam que o codimonto do Zobállos é infusasiado| pola Allomanho o quo a Republica, Argentina não 

polos desequilíbrios a'esto ex-miis! 
aim bro; 

noesiau Braz não n accoitou, oripoão aSfyiou ums nota nos jormsos dosmentin-) sas do as falsidades do jornal «La Pron- 
as; —(Amicricana), 

livro do oomo 

pódo sor responsavel) 

A GRANDE GUERRA 

licos portuguezes 
aginavam libertos do obri- 

ao do facio o não 
foram contrangidos a 

aguardar a vez de servir a patria nos, 
(campos de batalha. 

que 

(O qua deixamos dito, pallida o sum-, 
mariamonto, ocorreu ha dois annos, 
Jem Franço. Supporá porvontara al-| 
[gun que 08 catholicos procuraram 
jontro nós, a gório, acoudir ús neoeg-! 
nidados espirituaos dos soldad 
campanha ? Essa illasão, so oxistio,| 
ljá o dosvanecou por corto y. 

Ao presidonto da Ropublios teom 
sido, com effvito, ondoreçados nnme- 
rosos telogrammas, do collostividades| 
(o individuos reclamando (sic) a ro: 
tauração dos ca 
impronta catholios toom 

imo artigos roforçando essas, recl 
Imações o 0 er, patriarcha do Lisboa, 
ltcaduzindo o sentir dos sous collegas| 

issopado, ponderou ao primi: 
do da nação quanto era n 

oossario o justo fazer acompanhar 08 
[combatentos de ministros da religião 
que 6 a dominanto no pais. 
E nada mmaisl 
A inioiativa, o esforço, a plodad 

a abnogação, a ouridado dos rocl 

'mentações moramento platonicas quo 
dir-so-biam foitas á sobro- 
nas pro-forma, 

Iquom acima nos rolorimos, não so d 
dignou do escadas dos 
torios—om cadoirinha porq 
|combalida sado porigaval—a fim 
[ox pôr com a 

a, cheia do convicção o 
usa 

quo Vi raud ouviram rag 
poltososos « attontos. Fez-lh 

009 
Paris nfessa oruiada polo conforto 
[das almas na hora tromenda o su- 
prema. Após a conferencia nostu 
Alborto de Mun com (o ar. Vi 
jom t1 do agosto de 1914, o mi 
da guorra era, polo tolophone, posto| 
ao corrente do quo so passára 0 fi 
ixava om 260 o numoro do capollãos| 
voluntarios som soldo, suotorisados| 
a péostar nas filoiras sorviços ido: 
ticos aos dos onpellães admittidos| 
por loi. Já dissemos o quo aconteceu, 
tom seguida: um appello lançado á| 

oporação d'ang, É generosidade de| 
outros e logo corrospondido com for-| 
voroso enthusiasaio, . + 

Novos capellãos voluntarios appa- 
recoram o- marcharam com 08 regi- 
Imontos para as linhas do fogo, O go+| 
verao pbdo sabor, por via da islor. 
— eme 
As operações italo- 

austriacas 
ROMA, 18-Communicação official 

ior continuaram hontem as seções das 
artilharias o dos morteiros contra as, 

has adversas. No Carso foi vepeltida| 
umia acção contca-olfensiva do inimigo 
e fizemos uns com prisioneiros, incit- 
sivé quatro officiass. Na zona de Tol- 
jmino as nossas artilharias bombardoa-| 
(ram hontem"a «gare» de Santa Luçia| 
Jondo foram notados movimentos de 
comboios. No allo Condevole e no pia. 
nato do Tonneza contra-balemos etit- 
[camente uma - violenta acção de arti. 
as «Volsinse bombardearam a «ganye de Reifentierg no tinha de Gocizin Tries.| 
le com resultados. efficanissimos. Os aviões: regressaram indemnos. Os by ro-atiões inimigos lançaram a noite 
passada bombas sobre Veneza e q la- 
Sana de Grado, não causando nenhuma, vistima e apenas alguns estragos ma ferines.“(tavas). 
Prisão d'um chefe so- 

cialista allemão 
PARIS, 18, — Adolpho Hofi- mann, deputado ao Lanstag prus- siano, presidente da commissão (da social democracia em Ber-| lim, foi preso no momento em, 

quê expedia uma circular convi- jando os operarios a declararem. a greve geral no imperio.—(Amê- 
ricana), 
O patriotismo da im. 
prensa italiana, pro- 
clamado pelo presi- 
dente do conselho 

EOMA 11.0 prosidento do con: Ea, gp oa paso sa co 

Ohoisá é soldados. 

(sic) platonicas dos catho-, 

taros. Na. 
indo x lu-e 

posse, apo-JÁ 

O condo do Mun, o illustro o pros-|seria idontios á quê tomaram o mao- 
tigioso catholioo, o gerando patriota a|teom os da nossa tárea, 

(ão dia i7:—Na- linha do fzonso “ate. | 

lharia. inimiga. As nossas esquadrilhas |O 

ES e EI ad 

[ 

A questão dos copeliães militures 
Uma difforença sensivel: o zelo sincero e pratico dos catholicos 

francezes e as meras reclamações 

maçõos dos comemAndantos o dos cho- 
valor dos serviços 
capollãos e roco-| 

tos do exoreito, 
quo prestavam 
nhiooeu-lh'os e pretmiou-lh'os, Pris 
ro, toi-lhes concedido um subsidio de] 
alimentação; dopóis o ar. Millerana| 
(siroular de 12 de novembro de 1914)| 
estabelocou-lhes am soldo, A 8: 
|moação continuou a fazor-so, olegon- 
do-so'os capollãos entro og insori 
m listas do candidatos munidos da! 
ústorisação  opisoopal, livres das 

iobriguções militares, As vagas (mor- 
tos, feridos, doshtos, prisioneiros, 
desspparcoidos) foram -preonohidas| 
por ellos om conformidade com o po- 

SINES, 16.—Do S, Thiago até aqui 
a ostrada é umainintorrupta slamed: 

i nba ros 
Grandos 

iros tran 
ira do macadam, como 

m ficassem, entro gi, dizondo 
indisoretos segrodos. O sobreiro ro- 
tinto, o sobreiro triste, côr do forro 
[galvanisado, ostendo a modo, para O 

iaphano saturado do iodo, a rama- 
Polas torras,ba m 

da que mo approximo do Mar, vao 
invadindo tado, À nroia substituo-so| 
[á torra funda o fecunda, Por isso o| 

podido do. grando guartol gonoral. À 
oruz do gabrra, tações na ordem. 
do dis, à Legião do honra teem 

lteram o acu sangas pola patria, como 
tambom lho eacrifibaram a vido, 

Estamos om guerrá. Batoiho-n 
em Afrioa, Iremos âmanhã combat 
na Europa. Em França, no instant 
do so ontrar em campanha, não havia 
capellãos, mas a loj avotorisava-os om 
mumero muito insufficionte, Adinitta-| 
mos, porém, que tal não encoodia o] 
uo O governo ficava, até É ultima 

hora, indifforonto da rbolamações que, 
lho igissem no gentido do restabo-| 

to “ das onpollanias militaros, 
cad litos franooros 

mi somelhanto conjunotura, 

* O condo Albory do Mun'naoos, 
ia-|om situação alguma, orusaria os bra- 

goa ou ao intimidaria oom as rosisten- 
oias. Pólo contraria, os sus oslorços| 

jooros haviam do, 
lo 6 conourso| 

iai infrocti 
hos foiá no Goncid 
obra tomalhadio orifi- 

do Mun? So 
o quo affirmar| 

tropides, 
o di olidariod ds maio, muita muitio- 

simo havoriam foitõe. 
Mas até agora, ha impronsa, ap 

uns temos visto, além dos telegram-| 
[mas endoreçados ao prosidonto da 
Republios, a organisação do commis- 
[sõos disiriotass, oancelhias é paro- 
johisos em quo figara ia 
mente nomos do clorigos.. a im do) 
o rocolheroim auxílios om favor dos| 
[nonarebioos em procarias cirvuma 

| 
AVELINO DE ALMEIDA 

| 
gos; o merito da viotoria do Gorisia 

sobrotado Aostal 
rivissimos ). Os momentos 
arduos aínda ram. Devomos) chegar á conquistá final das aspira-| 
'qões italinnas; dovomos manter-nos cs-| 
troitamente ço! “Som 03 nossos) 
allindos, io som blles quoromos 
triumpho da oivilisação, quo não o0n- 
(sinto rerp-=<) cultura, rp om indo o quê: eita] elevação do et, 
rito o y alms nacional z 

Toto uão é contorwo à cultura d'os- aids, udo do 
o e do progrido na acinncin o do outio| 
lado so esquecem og diroitos da bu-| 
manidado  (vivissimo ar 

ieua confiança pa victoria, pos] E natos É concordia do aê e rsgonisoa is vôo economico da tatia dopois da guorra, Iosistiu gobre 
a necossidado do dosonvoly 
trabalho das ihulheros 
na industria 6 no commorcio, citando| 
o excoplo dos paizeé alliados fnzendo| [realçar o quo «6 pagsa nus provincias| italiuoas 6 nºcss0s paiz.s oudo o traba-| lho das mulhoros permitiu encor to” das as dificuldades nos operações [agricolhe. O discurso do ar, Bosclli foi 
longa e calorosamento applaudido-| (Eiavãs), 

| 
Os hungaros zangados| 

coin os allemães 
PARIS, 18.-—Polonghi, doputado é 

[camara hungara, censurou o governo 
por havor pormibtido| a nomeação do] 
[gonoralissimo Hindepburgo que, não 
(tono jurado servir a Huogria, não| 
[pode comandar os hungacos, segua-. 
[do a contituição, (Americana), 

A “Historia da Grande Gueria,, 
Dovido é demora “quo so está dando na| “vemo-nos los vom 

quags 
da remo Quer e orida regula e 

de que nos servimos enpilaç Ex Pica a comple 

'lnhas, tado, omfim, quanto de 

» Por estes sitios, como uma bom- 
dita arvoro do oleição. A! salidu do) 
8, Thiago, principia a desonrolar-s: 
mo doauto dos olhos, como um «fil: 

ondor qu 

eonjunoto, sombra, ps 
izagom indistincta dilui 

da na noblina, 6 agora pormonor, ro- 
canto verdejanto, pomar opulento, om 
que o fruoto amadurece; vinha om 
quo os oachos aloiram, soára q 
mais doce luz que olhos humanos p dem sorvor, doi iritualisa, 

Está uma eantissima tarde de ou- 
tomno. Muita frosoura, muita alogris, 
[desfeita pelo ar, muita toruura a indl-| 
krar-se-nos pola alma, muita pas 
tcabir-nos o a dizor-nos quo nog de 
|xomos ficar para aqui, esquecidos do, 
que vao, om sangue, em mi m| 
tragedia, por osso pobro mundo, Dir 
so! o vom porto, oom 

com as primoiras 
O Al 

lhores do loguas. Esto pais 6 outro, 
josta torra 6 difforonto, À agua som, 
fim onata porto a sua etoros sympho- 

dolorida, o basta ollo, ossa agua 
|vordo  osmoralda, verso turqueza,| 

tos aspootos difforentes, Nas visinl 
(gas 00 Mar, a natura br. 
lhamilha-so, rocolho-se, quasi 80 pros 
ta poranto O giganto insubmisso, que! 
não pára do amoaças o do rugir, Nao- 
oa mo approximo do mar Som uma| 
lgrando omoção a osstigar-mo os nor- 
vos. Dosejo vál-o o ao mesmo tempo| 
tenho receio de ontorrar a côma, 
esverdeada o liquida o olhar quo ta 
to a nouricia. Oroio que com as arve 
[ros moonteos outro tauto, O Mar não| 

seduz, Atomorisa-as, 
O auto quo mo conduz doyora im 

porturbavel o caminho. O chauffeur! 
'dá-mo complicadas lições de mocha. 
nica, Polas fazondas pastam novilhos, 
do polio fulvo, airosos o natridos. De 
eponte, a linha looginqua do horisoa- 

goiçando-se pol: 
do fofo loito, ... 

«E saúdo o Mar, A cam 
imo ioturossa. Os pomares do 8, Tai 
go, a estrada de Molidos, bordada de) 
quintas, que pareosm pedaços da ro- 
[gião do Colluros oollocádos no lado] 
ão -Alomtejo fulguranto, as Rom a 

ollo| 
venho visto nos ultimos quinse dias, 
so mo varro da memoria no momoa- 
to solemo em que o Mar apparos 
doanto do mim, Kº que a anoia de vôx] 

maita agua, de sontir a frosoura 
das ondas acaticiat-mo a polio| 

costads, de refrescar os olhos slfino 
tados pela luz mais viva quo podi 
kl queimal-os, ora em mim já absoluta- 
men 1. Ando 
» tantos kilometros para vir a Sing 
Toria, de boa-mente, porcorrido o do- 
vro só para passar meia hora que fos- 
se k boira do Oconco inquioio o ten- 
tador, Em doz minutos, toda a trage- 
dia dos caloros alomtojanos so dilue. 
Sou o porsgrino quo ohogou ao ou: 
sit, vas sor a minha desejado Mó 
E o auto ontra na villa, ouja rua 

principal vas diroita é praiu, Choga| 
toda a gente á janela, para nos vêr 
passar. Os estabolocimentos despo- 
ism-80 6 as gontos admiradas quorem 
á viva força vôr quom chega, Sis 
Boa perdida no tim do mundo. E' a 
terra poriugueza quo está mais longa 
do caminho do forro, A civiligação 
só lá choga depiis do longas, do- 
lorosas e tormentosas viagens, De- 

aqui ua Santa Pas do] 
hor. Queia quobrar os<a paz não 

podo gor bem visto. D'ahi, cortos 
olhares pouoo hospitaloiros quo á mi 
nha passagem imo fusilam, cheios do 
surpreza o do dosconfiança. A villa é) 
[poguena o antigo. Ruas estreitas, com 
predios arohaicos a lembrar o passa- 
do aqui o além. Osrinhss lindas, do. 
[braçando-so das sacadas, Bustos es. 
bolios, do raparigas 
tam, com as suas blusas branoas, on 
'gomadas do fresco, nas parodos bros! 
|zoadss, manchas do immuculada e) 
cosplandocento alvura, La em alguns| 
d'ollos 4 ologanoia obenicia de esrias 

na já não[j 

TERRAS DE PORTUGAL 

E' uma das mais lindas praias portuguezas, 

mulhoros a rogião d'Avoiro, Tenhos prossão de que tambem em Sineg ha trioanos. Mas 0 que ha, com gomes toza, é muita mulher bonita... A garotada bravia preoipita-so ro o automovel. Quer taotoal-o, pal.o, vôr como ello 6 por fra dentro. E por pouso o não o inercô da nossa piodosa be o 

Eta 

E a babia apparoco, E! um doslánio bramonto. Tão longe, perdida mogs. confins dá nossa terra lombradá; 
ando muito, pelos Jogiti e por d'aqui tor partido para o oxiltof. sr. D. Miguel, ouppanha ou quo Ely nes ora uma torra abandonada, qua, não merocora jáma 
(do Portugal vom um 
tenção, Engano, Sia. 
do “abrigo pata : tom a gua muralha a proteger a dóga, cida para a praia, tom ag Suas rampas» quo conduzem até no mor, o dé: 
quem vem do fóra a consbladora im- 
prossão do que o progresso a toma! um dia sob à protsoção das suas grate: des o bonefioas azas, para torner maiky 
bellos os sous maravilhoso! 
A povoação fios sobrano no, poisando om cima, na ogoarpa ahi 
a, 0omo á boira d'uma enormo tação, Batida pelo sol,a ongaria omoldurwi co a bahia pequenina, quo-rgp 

m baixo como uma compachss 
toalua de anil, sem uma dobra nomy uma ruga Do lado norto, a ram vags até no roohodo abrupto, passando pos;* om aroo quo mo traz á momoria oem: tos rocantos imumundos do For. Era rente, para o Posnto; flo o Mar, aá perdor do vista Parao Bal, adivikr nham-so 03 pinoaros de Monobique;» 
togados em neblina, Mil Montes; [Sorra do Odomira, toda esta zona. dg? 

costa quo fica para lá de Bina, 6 quis) ó a mais cosconhooidu do Portugalyl: [como quo ao agaé 
minha visto, part 
portar, 

Não conhoço na costa portugues 

Sines 6 uma pralii 
danharem soreius om noitoga 

inundadas do luar, E podia gorne babiasinha rocatada 9 trunquilla, pos: 
'vonda do baroos do posoa, que migt 
parecem, do “alto do peomenturigçi 
brinquedos do oroança, um porto ine- 
coroncional do primoica grandessy 
Sendo no mesmo tompo o porto dor 
Alomtojo, Para isso, bas 
fizosso até aqui uma linha 
ligusso Sinos o 08 povoaçõe 

dias com Moura, com Socpa o do 
pois com a Hospanha, Par-go-ha “gsgo 
um dia? O portuguos, prinoipalmentes 
o portuguoz quo govoras, 6 um anhe 
mal que vivo, aobrotudo, do cbithgs: 
ras, Às soluções praticas atorram-nqu) 
Doom-lho ilivsõos, Dovoral-as-ha qom- 
mo um faminto do pão. Paçan-no gos 
ntar. Dolivará. Sonharó alto, Cons 
truirá, n'um segundo, phantastigogs: 
palsoios, inoendiados do  podrsringy; 
Jon.io a riqueza seja a Rainha o a ofbr 

Nao. O portuguos não nasoou 
as coisas pouco complicar 

das. E! uma machina com muitas one: 
gasvagons, D'abi,ooxidur-o ootm faoia 
lidado o girar quasi sempro com ine- 
concobivois intormittoncias,, 

Ao largo, um vapor hospanhol eg tá carrogando os ultimos fardos dg 
côros da b 
m polacuronse; 
a bypototioa- 

protecção. Quantos vapos 
res como oste podiam vir, por anno,. 
a Sinos, busoar minerio, cortiça, ma-. 
doira, tudo emfia quanto o comboio, 
owo incauçavol formiga, acrastasa 

co buraco aberto na costa portagu 
e colocado á beira d'uma das maigr 
opulontas faxas do territorio maolo» 
mal? Não posso dizol-o, Mas ao vôr 
do alto do mou poiso do observador. 
a graça com quo a bahiu so rocórta na! 
raiz da escarpa que a protego dogs 
vendavaos, orfo sem esforço toda & 
opuloncia do Sinos, no dia eim que au 
sou pôrto não fdr, como 6 hojo, quask” oxciusivamento auloado por minug- véls, que riscum, 00mo asas; 
fugidi.e do gaivotas, as rutilas nguages 

Sites foi Ja  proja prolorida polá- [gento rica do Alomtojo, nos tempo 
om que não havia comboios o em Que: 
os Lstoris quasi não oxistiam, Hoje: 
quasi não vom aqui ninguom tomar! 
baubos. E” por isso que mo appetooé” 
four junto d'osto pedaço do Mar, . 
duo póde rivalisar, om boltora 
|sorenidado, com 08 mais bóllos 6 
mais soronos do Portugal, À tarda 
avança, 9 0 Sol, que é o piator dele 
[cado das maravilhosas aguarollas qua 
bailam dosuzo de mim pola agua 
velas ravinos o nela clara BOVONÇÃO, 



meme q! A CAPITAL 1606: ee 
Rosndeia agora a angra tentadora e) 
arranca della chispos do luz, Os| 
olhos prendem-se icresistivelmento a 
este espectaculo do infinita sodueção. 

como é preciso partir, apartam- 
so delle. Subimos a rampa que Jova 
& villa, Tomamos o auto s passamos 
pla caza onda nsscou Vasco da Ga- 
mo, Fomos de visita ao dercuido 
eastello, Tropamos a um yarandim o 
tornamos «a olhar o. porto. O À 
da voz mo em anta mais. 
Shapes om eignal de despedida o 
arto, 
So um dia, leitor, tiveros a nostal- 

it do socego o do esquecimento, sé 
40 “ton axoirito cançado appoteoer 

BRUXOS, MAGOS, NIGROMANTES 

EM TASA DAS BRUXAS. 
Uma scena edificanto passada ha doze 

em 
o 

annos € que parece 

"fia doze annos visitei, em Eis 
boa uma «mulher de” virtude» 
ftito amada do tempo. Paréce- 
tê opportuno recordar 9 que esere- 
viremtão sobre, esta “pitoresca. re: 

kogem. “publicada Nº«O Dias do 
EEERS Setembro de 1904: 

Deacidigamento, o porgresso sinda. não 
sonsegui destmii, do. odos as precan 
CeaeP ag superstiçs e as cabolas me 
Binvacs, ES Que o nosso tempo. em meio 
pedia Antuberanto civilização, em plo 

10 desabrochar de um seculo te mara-l 

de todo às i 
“da, povo, que não duvida das artes, 

ricas de communicar com goro- 
 syiphidos, duendes o lada à escaln 

do duras eolirenalurtos que, segundo, 
le, presidem ans dostinos deste mim 

esnistado-ns exist no juixo -aé resfueão cetminal uma qua, cones ias Eine prolsionss em 
a aaa OS asse va Juma ASS myaeriosas. praúias, oeste ff neo“ uscanas em canbpo a Tm de dezogoriPum dos locrio destinados] aiodivishações enbalstcas & curas ma- Eipihosna ais do aque, se- páde me: inda ela Galo Frevo pa 
Enio mas “uiros excusto, tutnos fee. 

nado pela. polí, cotas. camlhes “de virkudes, à quem diariamente 
“Sdoinéri Ercaturs. cam O, vespirito no RN acena atas "OU aniores mis, 8 doca de alguna tostõs, essas: rea. ia alento ga Os spin eus En lhes PSatios Neroioos para. 03 “lends, 6. tim do inditem me Esgr.o cxafirein as Imaginações, veres. det ts suas appsraledas  eerihpnias 

Volo “um cortejo” de. objectos com Oeeulta, de reseçõts alem ds na e ligação Puro ri 
dopicadado, o, nas cencontrassmo O Edo MED isamenie* eohhoteihas. nim Doa| inha dos Seus oia invernos imo do gnples € ignoranea Cris 

lafamos.he um  rosario absurdo dé] 
s, que nos alfligiam. Dissémos. lhe (Bio a vo cuja lima aedava ei 
& cujo -cspírito se introduzim -su-| Aiciamente no nosso “ao dar 

da simeia noite, era um. inferno, todo, 
9 Corpo nos tremia om convulsões, e! dna vo, Cá de dentro ima voz qui Bo ern a nossa-sybiliava em mosõos| 
sig no infesno, filho... Ardo nas 

úlidiumas do inlérnot... 
LE a ingenua velhinha, assombrada, a à debe entnoateria, OE Choo es] “aztados, como, so estivesse vendo 
is aber, que emelbom o ae 
rio de Pero lho, escutava a his- 

. Mia com a maior boi fé desc mun 
“iÁssim, termindmos por pestir-lhe que 
19 indicaçeo uma «múlher-de vitludo», 

soa seria e de confiança, porquê 
Sega assumptos os medicos não, pera 
“iam nada. Elia hesitou um instante. 
Zine Sgredo “complo, sacerescentátmos) 
A Nelhinha dissenos então: 
“Bihe, eu conheço umas senhoras, dr 

“fue “de "um padro que morreu, o que aves de encarregassem do senhor. 
dra abuilo lempo. que não bei onio al. 

Pesam, porque à policia perseguio 
ER as póbesinhas tiveram de mudar] 
Téstisa. PMaravam ahi para os lados 
St -Óraga. Agra aonde eu vou acom- 
iuibaio é à casa de uma imulhersi 

a do grando enber e que ainda o ou “bB dia fez a vgezas a um sujeito que 
“ativa com o sespittos do emo (e) ocia tem o Inimigo no. corpo. Aguil. 
partos que (oi súnidade O, postem (BEN olivtado como sé The tivessem 

“irado “into arsobas de cima das cos-| 
a amas 4 4 mulbersinha RO qua Si it um inda Enisilcado mo beu da fera 

'qle-eu nunca vi mas tenho ouvido di) ins 
-zer. 

a é sósimha? 
Vive com ama fihita pequena. A 

Age. já vat aprendendo Com a mine. 
E'tem geito... *=-Dave ganhar:bom dinheiro, hein? “Gana, Beba, Todos os. Qi tem 

ceegio, E ixo casinha pequena, euche- 
E6 dodn. "O saihor verá. 
“Eipamos com “ella. Alravossámos as] 
ruos estilos de um bairro canfuso; 
aqui é alt escancarava-ss (a porta dé tema taberna, Já dentro, à 1uz froixa 9] 
Dico de gaz, faces àividas, masenras al- Geoicas. “vozes. routenhas... Pelas. ja- 
elas en! drcompia um cheia: 
inumundo. Seriam umas sete horas da] 

«noite, À velha Ja um pouco adegnte.| lândosnos nruquelle labyrintho. Aipar. 
o absurdo da comparação dos perso-| 

nggens. lembrâmo-nos da visita del 
Dante ao Inferno. 

e. sepente, à uma porta Targa, à 
“Sjbssn deereplta” companheira. parai. 
E aquif 

sesnE nlesto patoo, x 
E, oomo  hesilussemos um instante: 

scusa "de “arrepender. Vem cá 
“mito boa gente. Olhe, até senhoras 
- Ntos aqui loem estado, de trem. 

-; Não sta necessario tânio, Basa à fassa curiosidade. inseciavel, Entránnos 
“o pto-—uma copecio de saguão, inte. “lo, » Os MOStOS passos resonram no) 
ingido. “À velha enblu User degraus de! 
pedra é baleu a uma porta, 
“Immedialamente, so posiigo assonti “uma. cabeça. Não dislinguimos Talções, “unas uma. voz cristalina, uma. vozita 

= Je “anjo, com a graça e o limbre Je 
ma creança Linda, inquire das nossas 
nessous. À tóssa Companheira respon- 
de pressirosa. 

re, bre, filhinha. + vollundo-ss para nós CEPA pequena, 
Esianos em tata da bruxo, À cream. + 38 gEia-OS À cosinha, que é 40 mes. 

cimo lempo sala do janar.o anja de vi 
- las. la na paredó um mau candiiro * 6 perohso, que dá uma. luz escassa e de limo 4 aposento. Dos muros, » faliginasos pendem  objeckos suspitos, +:2,ã9 fundo, encobrindo certamente uma a ou tim armario, uma velha cor- 

a de Tamagens. 
Emquanto Fzeuios uma rapida ins. 

Age ivmos em cima, tum, ruido 
quer. e um pombo, uni lindissima, Pemio completamente negro, com Te 
3]  jesvonça um dnsianto 6) «vã8, Dolsar no hombao da pequeno É uma, cresça os data OM anos, o Rena e Úimd, é que, aoconr 

alhest-so do tudo o que padorator- 
mental 0,59.o Mar ta atrahir etegetu- 
gir, o promottor-to a paz quo to tivêr| 
fugido, não besitos um inetanto é ro-| 
fogia-to .om “Sines. Eu faroi ontro 
tanto, tão certo é, das proi 
nheço, não haver outra mqj 
[nem que melhor possa reconcilliar-me 
[com a vida, do andar de mal com 
ella, 

ADELINO MENDES. 

» ato de ontem sab por bp e a Alemanha era à primdra nação Importadora. de cortiça =” em. quadros, augndo dia ter sabido “orla em ranchos 

de ha dois seculos 

ements vestido. encanta ao peimei. For beidorandocie o róso dE mo de vim pincel genta, enem em on: as aê “05 Nernbios as eus cabelos castanhos é cai, a in vas afaganio O pombo, o expiça Da sie não póde tardar. Foi apo ua; 

que traz sob o chale uma trouxa dz] 

-Blla entrega-lhe a trouxa, e à crenngu RPE ES 
Servir de collira. | 

Botem novamente 4 porta. Será 4) 

Ses Etta a dermpanar 
Ea 
dias pen) Rs E 
'Drdços teem sucudídelias nervosas, in. 
quicias, Volta-se à miude par q tador ae 

x Então Rila, este senhor fica de pé? Trazeni-nos “uma. cadeira, Elia. tédas jade verbosidade. —lmeginam 10... Fui 4 hotica buscar um sremédio- para “a cabeça. Jáha em |po que tenho picadas nos ouvidos, di nolie, quarido ane vou deitar, Vem! cá muitá “gente “uliisarce dos mmcus ser xigos, mas não sº imagine q mai que jeto time Taz. É Mani, fui (ular coro E. Ribeiro, gua é hoinem de muito sir Der e me disie Mio O' que eu Linha Ea ga, febre intel. e unfamos quem é o sr. Ribeiro Uma “ereabiça -que faz lambém curas] maraviNoedt, vblhote fe Doria favas dead. Com "aspecto y acreditar na bri, ficas “que. curam ô possuidor da panecta universal, Mas Vocemiecê “não DÓds curar. mesma? Y = Não Senhor, A minha qote não tem virtude” para mil. E” só para qé que os pessoas. AS vem to tee a 

a 

a ARIAL É dns a ren 
E ão oo RE 
Eanes da ea ao 
—Vemôs já. 
A juena declára: 

lhe, a rp já está 18 Jen-] 
À bruxa volta-se: para a rapariga. 

frouxera a trouxa e diz a Agora póde, estar descan negócio para “oito ias, o mais tardar Depois, voa, trimos então no quarto afastando a cortina que pente, sObre uma. por nho streiia. “AO Canto vêsea ury Fuse | ravel cobre; “sobre uma cadeia “o froura da ogariga do Cnale, do Bad a pequena Rita fa tirando vimos cao fa de homem, um saquito e Umas E 
À bruxa explica múiio Infe O marido. possa as noites Sem ir casa, “é ando cab. Então Polalha o podes a] mbeiro para gastar Com ds aínásios Agora padece que já Yae entrando cit bom caminho. porque ha ais dias que! ando triste, iriste... Degdo “que Debyu d remedio “que cu he mandei "deita 

(eARA, Via caveira. Er um veztideiro NemOS n*um armario mei. do na parsde, sem porta. Approxima. mo-nos. "A bruxa. ráamrendas” NOS era. Não imexevos, contentemo-nos “em ver. (Que objeciós!” Que. iricorias a Eigangas! Uta ponto de veado, Já vo púdo m parte, Um passaro cmbdihads Fmpsivel poco 

equelia pequena. 

E grs E tata qa ER que se a Teticidado “de. qualquer ciasiatao” 68 
pad os gu a o sr. Ribei] ro..geóde à Bruxa. São Bons de le é] Ton uia viciado pasa “one ac” Eos, Becas É Biániso, rolos é pepelons, Gacos,. Lodo” Ut Trupe] abeacadabranto “de” lestigos Rs À Pequena. inlerompenis o exame e Pergunta, gracioso: Dies lo fazer o seu remedio, quer que eu he deite as cartast 
Pois não! A nossa sina, proferida] por aquelas pequeninos labíis, deve ser dgicõca. AS dues “liar conter plam à secna, sorrindo; 6 s peguenal 

vae estendendo sobre a coberta verne- Ja do calre um sujo baralho. ds cur. 
tas. Ao mesmo tempo, murmura rgpi-| damente uma oração: «Dove me ajudo e mo auxilio du 

e las, não €s- Conde! Verdi mem pesisbes e] mentos. : “ Dópols de Goliocar devidamente ndas as celas, 

“<LOpas que Ihe deges) Je bem ini el Gelo do ars dom : O píoito belo, mbiio bei, minha. pe: a ta a eelhas tório” que Feu 
E at pias mogdos 
E para aire O Rods: sado pera e rio nao Blandteço cost? En Gira “aê tino ires Voltas em fomio do sa. Bert 

mes 

gi$9.“E filando a pequeno, Sabilamen |. 

[facções da sorte 

a. Es 

do-nos!comi-não Sél-que liquido -contádo, 
mma. esldéirinho. Depois, spergo 
uma cópecio de-carogo de “Pocego; que 
à pequena Rita nos coliocára Hip -mão| 
direita, e ao messho tempo amurmura 
|ns seguintes palavras: 

Eu le benzo carcólnio, 
Em louvor “do -enrdeirinho. 
Tão feipudo-e lho mansinho 
Quat quiro S. Manso; e que a súnia pedra d'ara 
te dé a virtude rara 
fle afastar q sorte avara 
que me lira o meu desconço, 
À quem mo deseja mal 
Du tem sido desical 
Jexou longe do casal em que vivo socegada; 

que não volte o «meu lar 
Pira a minh'alma forturar 
fpuem não posso lobrigar 
lentro da minha morada. 
Em seguida começa a temer, a tos. ms sentando se neem inha plo hos nesmpanhon JA eside ao” pê (bh; Condo tambem d fevantarendoy ms à Bruxa, entro Quis esgures, rosa mpnda: : 
—Deixe.s: estar, deixe-se estgr mais] unha bocadinho 
Então, já deilada sobre a enxerga, 1 her, nm, Feng OS aros Som visa, babeja tum Ifuido espugcento| Solta ais cntrecortados.” “SP 

y e Er -0 vespirito» que está 'a passar o oorpo eia E Rara O Baque É Ctento. Jogumos assistir a um Caso tópico ds epilencia. 
Quasi nos arrependemos de ter vindo. ENisio, à broxa-cane numa prostragão gera. Narece ter. perdido és sentidos. môelhamos o qus ha a faser, mas pegue, fem oa Cotar cão rRo rimar. no “objecto-— ta d6 unlcornio, diz eli, e collsora sobre o peito da mãe. Ouvê-so im fot Es susplo. o a "rúxa, entteatro “os E EE posso Como por em- sabio. Agora está icôrado. mori bos” lapte córada, & diz com viz Hrgca: Em "odk “a minha vida maico à “eipititos mo Incommodo lanto à “velha, sempre solicia ERIÃO, Clstou a apásgarsii.. sto, “mas agora pólis ir dêscan | o. Eu é que já me Dão. jevanto da a o esto 

lhe, insinuámos, consulto o sr; 
bruxa Tecommenda ainda: TSE algum dia tiver ifolicidade em 

Rá 

fjumoros. iraga-me. um punhado. de ter- 
Ta pisada polo pé esquerdo da rapari: Si Pi O da Seas o o [RS a TS 

| HERMANO NEVES 

Candeias 
A, gota que mais'barato vendo calçado” 

000 pares debotas 
dao Sali do pa mit coreca-| 

ustavam 58800. . 
“agora 4$500) 

os 

frente -do-Colyseu “de Lisboa] dE CANDEIAS 

De 1892 que he hit & z Be e au o “de prophéta. 4] da rua 
dispõe de spo! ovas 8. Bento d7, meio bilhete] dg de a oa Sa maia 

mbem Já foram peodidas algamas| 

Policias accusados. 
| Meburia 
imo se arranjam gratificações| de 50800 - 
policia osntintar impôs Dera de gue ff “ão “áidees 

(CASA FUNDADA EMTBSI | 
frande Tariedade em Legues 

| Soptido Colossal 
Tua dos Retrazeros — 78 

LISBOA 

OUTRA 
sorte grande 

1892 

Novo jornal da tarde 

pó é adopta: 

Recordamos já o appello feito pelo 
(er. Ribot, ministro des finanças om 
França, a favor do uso do chegue. 
as foi mais longo ainda a acção 
[d'aquello estadista no sentido do 
var 08 sous com patriotas à épargue da | 

contribuições em choques traçados, | 
nomeando ao mesmo tompo uma com 
misgão encarregada do rover a Jei do 
contabilidado do 1862, para ella ser 
alterada no sentido de permitir que 
os thesouroiros do finanças façam as! 
was ligoidações pelo mesmo mei 
isto é, com os cheques resebidos dos! 
contribuintes. Outros pequenos em-| 
baraços surgiram para a effactivação | 
da medida tomada, polo ar. Ribot, 
principalmente nas repartições del! 
contabilidade, mas todos éllos teem 
jsido insistentemente removidos pelo 
trabalho intelligento o portinoz d'a- 
quelis homem pablico. 

Esses pequenos embaraços, de ras-| 
to, são perfeitamente justificados di 
'da a difforonça que existe, para effo 
tos d'oma rigorosa escripturação da 
contabilidade, entro a moeda e o Gho- 
'que, Ao passo que a primeira exerce] 
a funeção do pagamento immediato, o. 
segundo representa uma promessa de 
pagamento dependente de quaigner 
raso. Por aesim dizer, o cheque faz à 
iquidação do croditos transportando 
saldos d'um para o outro lado. 

Exactamente como vem sueceden- 
(do em Prença, talvez a logiclação 
|portugueza tenha dê ser modificada 
[quando se pensar s sério em promo- 
vor efaciliar o uso do cheque no 
nosso meio. & Manutenção Militar já 
lhoje paga aos sous fornecodoros om 
febeques, e não temos davida, de que 
esse exemplo seria coguido em larga! 
esosla so o Codigo Commercial sof- 
íresso as altorações “do que careca 
u'esso ponto e so um espirito organi 
Sador imprimisse a indispesavel 
pnidade ás realisações que já se veom 
iszendo parcellarmente quanto ao uso. 
do cheque. 

EP certo que em Lisboa não existe. 
joma Camara de Compensação: dé 
pasgueiros, Forso já, Eodaria, ua! 

ena aplicação d'esso systema 
jonco” de Poragal, onde dão ») 

irade iarismênte os oheguos recabi 
dos -pelos cobrartores do cada -banoo, 
afim-do sor alifoitaa sos liquidação. 
Aapplicação do'systema é do -fato 
muito reduzida porque o emprego dos 
(cheques não tomou ainda o desenvol: 
[vimento que dosia terdentro da pra: 
gay podoudo assevorar-se qué os the- 
ques que vão parar ao Banco do Pot: 
tigel apenas -traduzem uma “simpliã- 
qãS do serviço das thosoararias das 
sagaá banosrias, 

) 

CINEMA 

QUESTÕES FINANCEIRAS 

O emprego do cheque 
ão hoje pela Manutenção Militar 

Vantagens na economia da moeda 
A Caixa Goral dos Dopositos, que 

tomou dertro da Republica um de 
!senvolvimento potavel, tendo dupli 
cado os seus depositos, facilita muito, 
jas transferenciag de dinheico dentro 
do paiz com ecotomia da moeda, sou 

moeda: auotorisou O pagamento dssido tambem avoltado o numero de 
transferencias que so realisam por 
intermedio do Banco do Portugal, 
sobretado depois que, ao fim de al- 
“guns snnos de esforços, so consegois 
'que o chegas nominativo tivesso o 
'mesmo preço do cheque so portador, 

so é, de dois centavos, Mas, ropoi 
'mos, a goneralisação do seu nso só) 
podo fazor-s 

cheque, resolvendo-so a poupar a! 
moeda, | 

Os dois paizes onde o uso do che” 
“que entrou nos habitos da vida quo- 
gidiana são a Inglaterra e os Estados- 
(Unidos. No Banco do França, a som- 
[ma do dobitos é creditos realisados! 
Jem virements, isto 6, tambom com, 
economia da mbeda, subia antos da 
(guerra a 300 mil milhões do francos 
por aano. Em 1916 ossa comena 6 re- 
presentada apenas por 142 mil mi 
lhões do francos, dovido a tor-so fe-| 
(chado a camara do compensações dos. 
banqueiros der Paris é a ter-se alar- 
(gado o uso da nota, quo mitos fran-| 
(cozos começaram a guardar para 
[sabstitaic o oaro que eotregaram so 
Estado. Foi por isso que o er. Ribot, 
proocoupado com o excessivo au 
lgmonto da eiroolação fiduciária, fez 0| 
[9eu appelo para o emprego do cho: 
que, tencionando reabrir agora a ca 
mara do compentações, 
Nºum pais como O nosso, que só 

tom a moeda papel, são do louvar to-| 
dass facilidades que a Caixa Goral! 
dos Depositos e a Caixa Economica 
[Portugueza, as caixas postas o o 
[Banco de Portugal e o Thesouro pa- 
fblico possam fazor no sentido de po- 
polariser 'o emprego do choque, ha- 
bituando os commeroiantes o indas. 
triaes a terem para esso ofteito .os 
'sous depositos nás casas bancsrias. 4, 
'sconomia das nótas quê não fanceio-| 
nam somo moeda nem como adeanta-. 
mento do valores com desconto em 
|periodo certo tom como consequon-] 
oia valorisar as rpservas mofallicas e 
'dostrair “a dopresinção, se porvento: 
za existe, no valor de poder.de com- 
pra danossa' mod; 

Paratormiaar osto artigo, comba- 
Itendo “cartas “illbsões que ainda hoje 
se manifestam, diremos que pão oxis- 
te uma relação-de dependencia entre, 
a grandóza da ciroulação Bduciaçia 
'do'um paiz e a sua depreciação cam-| 
al, Um o outro | plotomenos teem 

CONDES 
Hoje; Estreia do magnifico «film»d'arte 
Um drama intimo 

(actos — mfl metros) 
Emaltimas exhibições a empolgante fita da Seried'Oiro 
|" Historia de sempre 

(É actos) | 

Visitadora nocturna , as 
Genio tragico a aos. 

Da Liberdade, do hoje: 

não no fondamento, joe ge. jornal 06 se pablics am Eiabos, o quo aão é Fopublicêno vao 
dar tambem umo adição 4 tarde, acgmea- tando o numero dos dava oollaboradoras, peeso jm ic a eo peca pério gos ns sua passegoa Polo” [aato delxon um lurninoso rastro esto e beliera. moral. 

Branco é, galinha o põe: edição 
osturna dó Diario Macionai colado” 

seicom gica 

A questão 
das subsistencias) 

A crise do assucar 

overnador cril fornecem Soa eTamutata oia” erica 

fisco rena 8 

Situaçao "da praça 
SAMBIOS. “O iercado fechou ds eo. 

|EºSnsrmootagiáa | Compea Vouda 

Afaária,| 
tojão 

'rada pelo sr. Pinheiro Torres. É ua 

PR PERA 
|TS$00, 
Acções: Lisboa é Açores 1228; Tha do| Asses Los geores 128 Di do 

A Estes cu E à disp ies 
SOS; Manios.| 8 tas  Gssris de Fereo ÓSIOs Sesganis, 5º. 788 e Ut. 116800, a A eansa iai, 

BOLSA DA LISBOA 
A da Costa Ivo 

Rua Augusta, 24 

“éneçia probe é 
E -Boro 

LARGO DE 8; PAULO, 1941: 

desde que o publico d 
'comprehenda bgm as vantegons do|d 

| 

Beira Alta) a mais pittoresca e 

As thermas da Felgueira eram 

rosa cl 
Indicações: No rheumatismo, nas ai 

ças dos paizes quon! 
yphitis, como aux; 

À compra do viram 
[Declarações que nos são feitas, 

da-narte do sr. Ahlers 
A proposito de referencias que fio. 

mos an modo como está sendo adqui- 
rido o walfram no nosso patz, recebo. 
mos hoje da parte do er. Ahlers, 9 
subdito brilannico que está comprando. 
aquelio minerio, as seguintes declara. 
gões: 

jar do tratamento 

1º—Portu gal tom effectivamento 
ama producção muito consineravel 

woliram, estando comtudo longe 
atingir 0 terço da produação mua- 

dial, conforme se tem dito uitimamen- 
te 
2º—A produoção de Portugal. tem 

sido quasi que toralmento enviada 
para os alliados, o que para ellos 6 
motivo de profunda gratidão. E' de 
facto enorme o emprego do wolfram 
no fabrico de armamonto 6 munições. 
Comtudo a cossão quo Portugal faz 
d'osse minerio não é gratuita, pois 
que oestá vendondo por um, preço, lapproximadamento n 290% mais 
alto do que antes da guorra. 

84 dom respeito as preço actas! 
por que se fazem essas compras não é 
o sr. Ablers que o regul 
gente. supõe ou pode suppôr, por 
isso quo esse preço é fixado por 
ama, comissão do ailiados, da qual 
o sr. Ablors 6 o reprosontanto, não 
havendo portanto motivo para so af- 
firmar quo o sr. Ablors tom n'osto, 
jassumpto outros interessos que não 
laejam o de bem servir o sou pais. 
420 preço que vigora avtual. 

mento em Hespanha o Portugal 6 0 
is elevado que se paga em qual 

quer parto do mundo, 
5.— Toda a produeção do wolfram 

[ras para a França por intermedio do 
sr. Ablers, com oxcepção do proce- 
(dento da mina da Panssqueira, que 
'vae para Inglaterra, om virtado d'um 
contracto antorior 
Finalmente, a Companhia 2 m 

jrioana não suspendeu a exploração 
[ão wolírim como afirma A Eiberdade, 
[ão Porto, dependendo aotuslmente «| 
us a exportação de nogocisçõos quo 
jestão eutaboladas entro-os governos 
jaltiados o o dos Essados Unidos 
ida America, 

Não pretendemos estabeleaer, diséus. 
São sobro às declarações que nos faz » sr. Ahiers, Simplesmente desejamos tri. 
ser por modo bem claro o ponto de 
vistá que suppsmos traduzir o intéres| 
se nacional avessa questão da «senda o 
compra do waltram. 

LTIMAS NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Canas 

admiravel estação de cura em 
POPÊUGA rastatações coroplotas da tstamonto-Iotel confortavl 

s recommendadas pelo saudo-” 
so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na sua nume- 

liniea 
focçõos de poll, netritismo, nas doon- do figado, do cetomago, do intostino, bronol 

9 imniso rio do trabalho nt ao dis 0 de outubro proxivo, dando nota, exata popola;ão associativa, prolisaão “oait oão geral, do operariido Tefetentes a Bi o dezembro de IIS, Tgontico ioquerio! |foi enviado às associações do aodssnro 
mibistro do fomonto regros amanha de manhã, eotendo JK tabe.ecido dos seua Gugomanbe aaud 

À ita de opararios para + 
França Segundo alguns jernoes, entre ele “A Capitalo, Já noliciarei, Catcuid-se em JOGUO 0! numero de operarios que pódem “ser contractados pelo. govesne: ranvez, “afim de so tornar mais inha 2 brodueção das suas fabricas unições Ha “quem entenda que esses. 20,00 traços farão muita falta 0. nossa sndusy tria, amas lat não ncontesera se se dry! far “exclusivamente de, Inabulhadores Mestinados a serviços de cargas, dese cortes e sterêos não do Ondas especiaticados em queiquer ramo" ds actividade industrial Não ha duvida de que a fúlta sisfa extraordinaria o altanicus sencvel Es entro “os coperazios fossem es quo tapas ham ne Glticinas do sr 3, A Canteas, com estabelecimento de cajcado ra" pad ás palma, <ã0, 290, pofque está do [monstrado au hmguemm o cgusla na per. feição “do trabalho, 

sesssese ECHOS +44 
esssssos & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS. 

esse GRIiETE ps CINTRA 
e dA ao am posa o ia o FR Ra Rene Ane Pia EA pos EA iam o e 
ia Ca É fai, Eneias ad Pia Ga tia did, rise De fog do pena Pci ia eo dai Shoe ERRA E ERA 

DOENTES Em Cageaço, encontra-se, doente, de im ataque vs figado, a pen gar) [Cxidoso “Pedreira, genth BA da are D; Enuita” Cardoso ética o" do ar” Juni Pedreira Foi “hole de manhã operado pelo ar. ar. Bomibigos Andrado 0" mReetro Aires Coto. 
PARTIDAS E CHEGADAS Negressou à Liso, vindo da Curia, onde"ostava em tratamento, devendo” se: guir Drevemonto para A “gut caca da Praia da Rocha. a sra D. Maria Om. pia do Padua Franco. mãe do tr. Jayme de" Paaua “Pranto, Ajustre, secretneio (ir iector ia Propaginda de, Portugal. 

Esta nã sua cosa do Parmadia. (Pon- te do Lung" com “Sum familia, O sr. dr 
Evidentomente, Portugal só tem À luerar com tados os uxólios que possa prestar aos paizes alliados, Defendemos tama enusa commum e interessa-nos pór egual a derrota do inimigo. Mas"é Preciso que =sses auxílios tenham u caracier de reciprocidade. Não se com. Pechende que os alliados possam esta belocer preço para os arligos e produ. ctos portuguczes c Portugal não passa tambem marcar o preço d'aquillo que gotrigaão a importadas nações alia. 

“É “éssa a base escenciai da questãa, iquélia em que fundamentamos os 1 | aros que motivaram as dociarações do ize-<aners. O preço do weliram 6 hoje mais 200 por cento do que cra anta flo plesra? Mas o carvão subiu 6 e 2 [íies“mais do que o seu prego normas e ninguem nos reconheseu o direito de Peduzir O s+1 prego apenas ao duplo, Tégtos pego os franepóries por um rbo"exageradissimo. Os “amadores fitigcias puderam ganhar nestes dois nonos de guerra 0 sufliciente para 4 ieração das guas acções, conelruindo umha. hova frota de 508 nanios, de 12.000 foneledos cada um, em meia. Fomos gomasnsados por algum modo da oon- iribuição que démos para esses fabulo. sos lucros? Não. Entendemos sobmtuão que é pessimo jo precedenta cresdo pela fixação d preço do wolizam. A'manht aroniccerá 
que a venda da nossa cortiça, do nosso. 
vinho, dos generos de exportação co- lonial e de todos as outrós que possa: mos fornecer so estrangeiro licará de. pendente dos preços que as, commis- sões que funeetonam em Londres e em Paris entendam dyver fi Porque se não d então a Portugal o diresio de reciprocidade, quanto do custa dos artígas importados e exporta. dos, dizendo nós à como nos convem. osmiprar o carvão e todas as materias primos que importamos? Accentuaromos ainda que, em rela são ao wolfram, não 5» trúta de um producto “que as nações allindas. pre- 
endam reservar diroctamenta para as 
suas fabricas, visto que ha negociações entaboladas Dera a sua remessa se cf. 
locluar iambem para cs Estados Uni dos. 
São estas as considerações que nos 

parecem traduzir, repetimos, o ponto 
[de vista do interesso nacional, 

NOTAS DIVERSAS 
Por um desrelo, hoje publicado na folha official, o quadro privalivo. das forças colonites passa a ser constitui do por 150 subalternos e 36 capitães, podendo os suballernos d'csse quadro, provenientes des armas da artilharia € Cavaliaria, ser coliocados nas unidades e serviços privativos d'aquellas armas, agendo as, necesshiades dio serviço as O exijam. 
—Entro divergas providencias tenden. tes à promover O desenvolvimento du [agricultura na provincia de Cabo Ver- 

de » que constam do decreto hoje publi. ho «Diario do Governo», figóra n| anciarisação da fundação de syndica-| jos agricotas. [Pela L* ropartião da álreogto geral del [Providancio, Sociai foram enviados a to- 
ãas as asso: do close do pais 06, 

Alexandre ds Vilhena. (Mogadorob =, Regressou de Vigo e Dario hotem* pera Sã desta de Amenhm de derio”, EE. Manual Figueira Prelre da dy earetearant das" Pedras salgadas sr. Dúia “da Silveira Estrela “6 Sta ts Pos 1 sem AMANDA para o Duaco “a r. Achilles Niachado e ava esposa” 'sr4 Bo platiide” Gooçaives “46 “Frias dio 
"ER? esperado no Luso, com sta esposa é Tlho E Sr Brant o paro “Era OfBáivo 4 B5A”viscondes. sa dê Ateniger La IAN a Guarda com sua tam. 2U8r var Rnibnto Gostas Barmnio do Pierre 

Pereira” continha irdos” Et Uê cvaitania E tva Elia” de” Castro cânsta 
sta no Mont'Estoril com ua tóri- ip SE DL doa to dane 

(am, brevemente para a praia da Granja 6". Octavio Letão e sua espoto Gracie Amelia Boris Stóraie 00 ui seio ve à “Lisboa o er, marques do 
Funchal. na SE dr. Albino da Veiga Preto Par checo Dário amanha par cortanos Eubiem Etna o dE Conde de Agueda. aii ue Meizaca para Rcorao 
m'aquella villa. pi Sn! dat caposa, arte. breremento EE ErcaiaP O a Mto 
E do de ara acompanhado da sua es. posê. parto er Francitco  1sdeho" NG. Des" comnerclante Ga nose praças No, 

dao PA VERAO 1916 
HOJE — SOIRÉS ELEGANTE 

Duas sessões 
184 219.4 4599 314 

Sela Margarita 
Nina Walki 

la Vie Parisianne + 
(Cancan) 

LA BELLA LOPEZ 
e seu excentrico 

Carmen Vicente 
eseu Irmão JULIAN 

O ETROLINO, 
Bel'os films — Magnifico concorte, 
SABBADO, Festa artistica de Car< 

lmon Viconte, mi 
SEGUNDA-FEIRA, 21, La Rogi- 

ine y seu Carlitos. 

D. Eernango alstnto, off are D Pestira Con: 

ar “Antonio, Angus 

quintos de am importante Inquerilo, des-| 

do maça governo  fotrodonio 
aro pin Ca do far Dea estas dores aa 

o tome 
firm do facilitar a| 

Jirsm bes o estrela do segunda fera 
Hã cabem o que 
Fole tambem Íhea nto algemas; vão vs 

que iso 



Mais do 3000: installa- 
ções feitas por esto antigo e| 

A GAPIAU — 

A TRIUMPI Sortido moderno em Lustres 
candieiros, placas, pendentes, 
plafonlérs, ete. 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 
tretes,lavatorios, ete. 

e) 
conceituado estabelecimento] 
esabor: 

'CAS HO 
Luz electrica, 

Officina de rep 

francezes—Palavras 
vão regulamentar a preparação militar 

Os jornaes francezes, entre elles 0) 
«Sporting» abriram um inquérito inte 
rossante sobra o vnlor dos esportsa « 
& sue influencia sobre a educação mo- 
ral o physica, Tem obtido multas pre 
esosas respostas, das quaes destacimes 
us seguintes: 
Do Panl Escudior, antigo presidentó 

do oonsclho municipal de Paris, ;xesi- 
denta de honra da Unito das Socieda- 
des Frances do Sports Alhleticos: 

«.. Em Sparta,.a víril tegis- 
lação da Lycurgo, impondo «a| 
todos os ciindãos «continuos| 
exereiciosa não linha outro pro-. 
posito seniãio-preparar e fornacé 
à patria robustos defensores. E* 
preciso, tambem evocar q valor 
militar “da Legião Romana pre- 
parada pelos Sports, 
E o maravilhoso treino dos 

ultimos annos preparou, sober- 
damente, os nossos soldados! 
para o rude mister que reali. 
Sum. À difusão das sporls, os 
exercicios permanentes, desen. 
volvendo os musculos, 'alargan-| 
do os peitos, erguendo à cabe- 

agua, gaz, acetile- 
ne, 
telephones do-| 
mésticos e a dis- 
tancia, avisos, fe- 
cha arações 

para estudo dos que 

«sporta forma Os soldados in. 
sulficiontemente treinados: 

Leram? 
Pois n'estas palavras. d'um homem 

cathegorisado devem aprender aquelles| 
que um dia, por obrigação ou por cir- 
cumstanéia “ occasional, - foram .chama- 
dos a regulamentar assumptos de pre-| 
paração militar da mocidade. | 
E como veem, a formula é sempre a! 

masma:—Antes” do se fahricarem so! 
dados devem formar-so horheris, 

Ler amanhã nº“A Capital, 
uma noticia interessante, sobre 
experiencias feitas .nós adeposi.. 
os» Tranciass “é valor da gym 
guerra. 

Ggmnásfica sueca E a guerra 
documentando-se-qua cha. gravi. 
dade dum grande conflicio cr 
mado, à gymnastica tem de ser 
outra, 

Motas do tia) 

ca sueca 2.9. 

ga, deram 4 nossu mocidade, a 
limpídez do olhar que fixa con. 
Hadamente no futuro...» 

Dê Paul Doumer, senador da Corse: 
E3, antigo presidente da Camara dos 
Dépulndos Go França, um dos mais! 
Monsierados politicas” da actualigads 

«.. Não resta duvida que os 
sporis. constituem um” dos “ele-| 
mentos essenciues da educação! 
Physica e moral para a prepa- Tação da guerram. 

Do. notatslissíiio itlerato Ernest La- 
feumesse, cujas chronicas e livros tem 
Publico oerto e enlhusias 

“.. E! nolorio que as novas] classes astão, do Cada vez me- lhores e aptas para entrar e campanha e que a pratica des| 
Sports as formou absoluta e 
completamente. Na opinião de todos" os “generaes commandan-| 
tes do corpos do exercito com 
quem conversei, as classes 15] e 16 valem mais que «classe Me se 4 progressão continua, no magnífico esforço da pre. Paração da mocidads tranceza, Só haverá de futuro o que cs] Senhofes chamam os «as», 1s.| 

Asgrandes festas da Amadora 
A Segunda reunião das -senhoras e! 

meninas que, em commissão, formam 
o nucieo organisador das proximas tes. 
tas da Amadora, voe ser -iarcado pa 
ra os primeiros dias da Semana que 
segue. E! uma seunino importante, 
[porque ntlla se discutirá o program- ma-do «gymidhanas, do “ar” Jisré e “do 
=gynkhanas do patinagem, aquáie 
marcado para o penuitimo este sara o! 
ullimo domingo de setembro. “Tam- 
bem a commissão vne destinar O nurie- 
PO de premios que hão de correspoader 
a cada prova, reste poríto, conforman- 
jdo-se com as indicações da direcção 
dos Recreios Desportivôs e dos 'srs. 
Weller Alvarez, Luiz Roubeaud e Vy- 
an, que melhor sabem, na Amadora, agrupar e enthusiasmar os amadores 
de «sports» alhleticos, 
Constá que grande numero do pre! 

mios corresponde a lindas fitas borda das pelas gentis meninas du*povoação. Caicute-se, por este mólivo, -o interes: 
se que hão de ter os iapázes em alcán- 
gar & victorial, 
Desses premios ha já certeza 1t3/én. 

rega de alguns. Entro eles os à duas gentis presidentas da commissão. 

gnaes electricos. 

SPORT & EDUCAÇÃO PAYSICA 
O valor do “sort” perante a querra 

——— aaa 
&s opiniões de intellectuaes e. dirigentes] 

campainhas, 

duras e si- 

mento de voltar a sér paisano. 
—Então tem que esperart... Isto a! 

muito tempo... 
—Paciencio. 
—Sim, agarreso & paciencia até 

na boca, hein... Que diz ain. 
—Vão accemulando material para a 

futura campanha comsigo. E" a guer- 
ra do «tempo do paz» que tolvez seja 
peior! 

Os-grandes records 
Os maiores «voos» em aeroplano| 
A maravilhosa proeza de guerra 

aileres francez“Manchal, jasrcorvento 
játum unico evôos ds cerópiano 1.300 
islometros, trouxe novamente 4 maxi- 
ma publicidodo o nome dos avini 
que Tealisaram os maiores «vôos» sem 
escala. São elles: 
O ilaliáno Beroye percorreu 784 hite-| 

metros em 12 do julho de 1915. 
Trindejone -des Moulimais foi de 

acobiay a Varsóvia, ou sejam 1.38%] 
lilometros, mas om” uma estala em 
onamisial. 

Gilbert, a 100 kilometros 4 hora. foi] 
de Vilacóublay a Pulriifz. Perccrreo 
portanto 7 dilométros mas o «atue» 
não tos homologado. 
Em «circuito fechado», cem estalo, Dancourt fez 85º Kilbmeitos e Guia 

840, 

Noficias 
(Communicados e informações) 

Entre 
[Campeonato individual de lista do Athe- 

neu 
A Peshgom dos concorrentes do cam peomato de lucia do Alheneu: Comimer Ba de Lisboa, Testisa-se Poje, das, él às 25 horas, ria presença do Jury. To] dos os Cominrrentes gesem ca coimpa TOS Para não Senin prejudicados Com 2 Sua exciusão do canpsemo, confor de espula o romfamenio de Feder ão Portogucza dE Sport, sobre o quai Ee aispopar esta nrovês 

Sala do esgrima é sport 
Bastanies frequentadores se retiraram! já para (o campo, termas e praiss é as exgencias “do Psêrvico “milhar afnsiõo ouitos elo que à frequencia desta Sar Ta ob dedo, do protês Eir Magalhães é Gmínios Aodda cs ços que aparecem trabalham a yo: ez é não se Poupem ao CEigente «pas: trono 06 professor, que aciia ds Tudo procura. fazer esgiimictas citssioos Eonbeselores dé file é noto carte Estas do jogo das armas” Tá Se fuseritasem por Jaibino, Caldas, presidente das cons. Bão sominisirinta do goias “Antoni Pinto dos Santos, Francisco! achado Mario “Niéra, Augucio. Tetra, eles pera “o, Serviço” mibiao Os sro: Josi Ramos” darios “ Seabra, Henrigse ot, eje. e Insinóteicão esta semana. para, ro entar ja sala “O dr Manto o Quê A inserção “contnua, gloria & abse na & oa esse 
pa da pn patentes &s “Sondipdes Durma” a pre. Senta, epocha. dos. tarnisios, o. horario do los E: Todas ce dias Qui das 14 TE horas, das 19 às o" dis é ds 88 horas 

estão 

to é, os heroes. Quo admiravel > tila muralha! Que tropas de resistencia é de assalto! O que Ena, veremos? !.. Para “mim é doloroso que a doença “me inhiba de fomar parte nesta glória cita. Mas à pratica dos «sports» termo, Mia curado?» 
De M. À. Faiot, deputado peia ci. do Os Paris é homem de muita cor 

aideração no meio politico francezt «.. X minho opinião. é que o “port é um agente do toiça moral e Phyiica, que deve ter, dia a dia, mais é maior proga: ganda. 
Pessoalmente, tenho encon-| trado “exemploé na nossa” mo. cidade dos úlimos annospsem- Plos que se refletem na ordem do dia dos exercito, 

Para o fim é proposilodamênte... “Deixamos a opinião. d'um eminente homem “do, stiencia, O professor Cho. uh, cirurgito do Hosp. Lasibositre Paris e pao do famoso fool-balista é hoje hero avindor trancez 3. Char t, aquelio valente a qem a «Cap! tem feito múilas referencias e que figura no quadro de honra dos aviado. res que teem derrubado mais acropi Os allemíes, com um mumero Gs 6 los nas Unhas francezos- 
O usporto desenvolve al 

decisão, o vigor moral, o espl-. rio de cbedienci, de' discipir 
“da 6 de modestia.. “o. “O. asporta 6 a melhor preparação para “o serviço mi- tar. Forness os conserlos, que cm poncas Semanas Aexercicios miblares estão prompios a en 

trar em campanha. 

sr.** D. Maria Herminia Gomes, D. Ma- ria Julia de Brito Guimarães” e máis outras graciosas e lindas menirias [comio D. Laurinda Roubeand, D. Maria | tauiza Gouveia Correia, D. Mari Luba Santos Mattos, ele. 
, g 

O campeonato militar de espáda; 
O ultimo lornéio de “esgriinidênio 

[militares veio documentar que 
nição de Lisboa ha exceeiit 
res de espada, -ve ir 
[tujo meritó é indiscutivel. 
O campeonato entre offictaes, foi To.” 

nho pelo cepítio Veiga, Venlurá, que 
já no anho passado ganhou o torneio. 
(Com esta victoria, alcançade:igêm um: unica derrota, o notavel  esgrimista 
obteve o respertivo premio pecuniatio 
[e a posse da «Taça» olferecida pelo sr. 
[conde de Fontalva. Fol éegindo classi- 
ficado o alleres Mascarenhas, E um excelente jogador de espada, jatumno do professor Ventura, Para destacar o merecimento dos [Vencedores devemos dizer que entre. 
oúniearrentes havia varioS' mestres d'ar- 
mas militares, 

Algumas [E ainda espero muito para acá- 
bar a guerra? 

Anteontem lornaram à encontrar-se os dois propagandistas do cdueição 
Phyeica que, por vezes tem lido opi. iões divergentes e Aréstas tem vesu” tado discussões mal huimoradas. 
—Então v. deixou. do, me criticar, ein? 
—Já ha dias me disse a mesma coisa, ei, airapa 
—hpraz-mo repetirahto. 
—Pois se v. ex. me dá licença eu 

sem 

Medi cina denfaria 
do Quro, n.º 87, 2. 

tambem respondo que aguarde o m: 

Champagne de Lamego | 
CAVES DA RAPOZEIRA 

[Reservas de finissimasqualidades 
A! venia eim todas às confeitarias é 

| mercearias 

DEPOSTTARIO EM LISBOA 
“Arthur Benarús 

TELEPHONE Nº/6 CENTRAL 
Poço do Beratem. 4. 2 

E 

irlandezos “estão pº 

| Virg 

n6s!rinrotes, entre outras fámilias da so- 

BISTORIA DA GRANDE GUERRA 

ilio Ribeiro 

Cartaz de ámanhã 

EE URLIGA: — As UM — stalio no sr. a EDENTAaiogo oxzo Muro 
“ABÓLLO-—A' 289 62250 1918 --Bevistas 
ANIMATOGRAPHOS, CON. CERTOS E VARIEDADES — 

Geiysen dos Trécreios, Central, Foz Gaova Condes." Olyinpia, Oiiado Terrasse o Polytbcama, 
e end di A 

THEATRO APOLLORo 
ta do homenogom a Chaby] 
Pinheiro, a 

Foi envolvida p'ama atinosphora- 
arinho 6 simpathia a recita do hon. 
tom no Apollo, em homenagem 
jactor Chaby Pinheiro, figura primacial 
[no theatro portugues, hojo dando por] 
dosfastio artistico o sou precioso con 
[curao á rovista «1916», quo mereceu o 
[maior euccesso théairal da estação! 
icalmoso. 

O popular theatro da ras da Palma) 
teve uma enchento, vendo se -nos ca. 
Gicdade elogante, os representantes da, 
|horienogeado quis ter para com o Bra- ni a gentilera doo associar À sua festa, 
visto que; disse.o no prologo o artista, 
into calhando ír, como costama até lá). 
nfesta cpoca, entendeu quo devia cha- 
mar o Brazil á rua da Palma. 
O espectaculo decorreu extraordina.| 

riamento animado, recebendo Chaby 
[Pinheiro inequivocás provas de quar- 
to o publico aprecio as ouas extraordi- 
narias qualidades do comediante. Re- 
lcebido com prolongades salvas do pal. 
nas, desde quo se apresentou a rcitar 
o prologo escripto cxpressâmento 
Tecito do bontam, Chaby” Pintoiro 

teve, om todos os finace d'aoto, os mes- 
os calorotos applausos, de que com- 
ilharam os principacs dos sous col. Haboradores. E 

O espésizenlo fi constituido pela 
Irepresentação da engraçada revista 
[André Brob, acorescida com  troghos 
esbibição do pemeros que 2 actas 

obrigon a rto 
ciação velo fastgjada dog? Vora do 
[Mario d'Artagão «À. profisto do 
pibraotersente applaudidos pela cos 
tência, os quiaes ditos admira. 
velmente por Chaby, que, na devida 
altura, proyoton a mais franca 
Ibedo orplicando os eine» da gua fa.) ve anção. 

Os: otores da homenagem a Cha-| 
by polem argulhanao do" (ue propora 
oionado ao publico uma festa om cheio. 

'Bontos e informações 
+ Entro nós 

Devo chegar a Lisboa nos primeiros 
ias do eotembro a companhia Ruas do, 
Ivolta do Brazil e tendo embarcado 
“Santos dopois do uma temporada fel: 

cidade, no Rio e gm 8, Paulo. 
Ux grapo do artistas do thentro 

Nacional dara ho começo “do proximo| 
fmez uma serie do es) s no thoa- 
'tro Sá da Bandeira, do Porto. 
(O Está excrcondo intorinamento as 

faneções de commistario do governo 
ljunto do theatro Nacional, o &r, Gui 

Espectaulos 

É | | 

ogaçãobratioira'o congelado, pia 0) ar 

Rua Mugusta, TZ, 4, (frente ao Banco Grádit) 
Soo 

& Gonçalves, L: | 

Loteria de Lisboa 
lados 
20:0008 
2:0008 

2100. em 
FT AA 

Kaumeros mais p] 

8008 
2008 
2008/3850. 

SEIG. 
2008. 

A TODAS 
«= PASTAS | 

lostltato de Gegos da Parto 
Terminou veste instluto O anrio te 

«tivo, sendo O resultado dos extmes 0] 
seguinte: É gráu Manuel Moreira, Esstincio;| Aedo, Henigs uma, Bom Lui Te 
xeira da Siva, SUf E do o Murtr 
assiincio;. Bernardino da, Silva” Mar” 
ques, dislincio: João Sénb'ânna, hom.| 

AOS exames ássicttu 9 Inspector esoo. = dosquim José da, Trinânio, que 
muito “se têm interessado pelo dos “cegos, e grando. nhmero “db pro- 
fessares, que mito elogiaram o adean- 
tsmento' dos alumnos, falicilando o di recior da Instituto, dr. [Miguel Motia) Te esaado bb pets Safumnas 
Casino S. José de Ribamar 

(ALGÉS) 
Todos os úias jantares-contertos 

Variedades todas 'as noites 

zera Colyseu dos Recreios 
As festas do 14 dejulho em Paris 

Foi no meio do mesir enthusiosmo] 
due horrtem se reatisot no OoiySeu a! 

films com aj 

liyricos polos artistas da compahia,| Sos, 

Agentes exoineívos | Tel, 403 
Silvas & Gta 

Ra dos Correciros, 1, 2º 

|Bantos Matios-& Ca. do Ouro. 122] 
Sacadura Falcão 
MÉDICO ESPECIALISTA 

Doencas de bocca e dentes 
Dentes artificiaes 

favo Sequeira. 

aisciphi homens e mulherestrebelde, uma ou duas granadas fi Ds Sigo” PrOXIMOS & COr|Zeratm “00 quo alguna digo deem iz um logar|sores fugissem e «os Fuzileiros o. 
[maram & posição por uma posição po! 

vor. =mr 

ROCIO, 24. 2-TEI. 2165 

brilhan- 

de construeções e a sua posi 
Soninanto teria sido” dum! veloriaaêno so 
Anapreciavel. 

ÚNICOS DEPOSITARIOS - 
os flitros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 
* ou de presas 

ARTE DE FURTAR 
Foram presas Maria dia, mpradora 

no iargo de Santa Cruz do Castello; TE, doje, é Jul da Coned ES do da ocolhimenio, do Casta), 8, Rº peido de Isab iva, môrddora| noPrua do Nosor 89, 22, que as neon Ee de juntamenio com "o" uminte da mmcird, João. Bapaisia on Alberlo da Eva lhe furtarem “objoctos. de Ouro no Sit to Sis ab. faria Augusta Teixeira, deva Mara Auto Tex Jor podido de Anna: da, Silveira, rei Silene Pa mean ua, R9s qua cus. de he tor Jurado “da “era “res áencia coblestos de uro no valor de 60 eseidoso 

PIANOS 
das colebres fabricas 

Strohmenger e Bell 
Sol aez. Resistencia q Belleza ce som 

Planos inglezes, allemães e trance 
tes novos e uzados. Venda, troca 
aluguer, concertos, efinações. 

Valentim de Carvalho 
37, B. da Assumpção, 39 LISBOA 

Emigração clandestina 
No gabinete dos «reporters», no go-| |yerno “civil, estevo hoje o sr Alb 

[Maria d'Oliveira, morador na rua Thô- 
[maz da Annunciação, «villas Benfles, 
12,1, acompanhado” do outros indi 
'viduos, queixando-se de que no vapor 
lrancez «Pomas embaregram 30 emi- 
Wrantes vestidos de ganga e com -bo.| 
Tels», fingindo serem machinistas, fo- 
gueiros » moços de bordo, quando" afi. nal não passavam de individuos vindos 
de provências, dilficultando assim q em. 
Daruge dos anarilimos inscríplos e ma. 
triculados nas capitanias. Accresoenta” 
ram ainda, os reciomentos que as, 

indores foram o encarregado da 3. 
[classe Thomaz Nunes dAz'xodo, Ol 
eira e João Calmona. 

PUBLICAÇÕES REGEBIDAS 
A TUTORIA—Sohiu o numero o0r.) 

respondente a julho findo, trazendo 09. 
Ieboração dos-érs, Adolpho Coelho, Ale: 
xandre Barbes, Cesar da Silva, Córreia, 
Diss é Mendes Correia. 

Instrução Militar Preparatoria 
SOCIEDADE, No 2 ealizamas de EA as TE gos as ras, no Lisboo e Bai em E a rio? a é. nliencia: marcia 

Peiícão “de, gyimasca em. con. 

nd 25 parte: corrida de velocidade, 100] maio Togo do ita ao sido, Vala fogo da Gsi RR] ia isto 08 rodo “em ea, de sna di do Teia O eine 
Ega o am «team» do Grupo Sport 

SRP ainha a Instrução dtsia oo Ca A ET oca BG cor rena da tolaçã, REF Ds voo di o o alistados” devidamena,Tasiados eso gica oram at E AS 

[Casa dos Espartilhos 

campo do Sport Sete Rios, sendo O pro-, 6o 

ALHITRES 
Atroca dos nomes dag titãs 

Em nome d'um grupo de moi no antigo bairro [se-nos «bm velho at 
ico: dizendo ter” ão. reeblãa eg 
Surpreza ali a noticia da resolução mu nieipal, que manda subsistyr dé nameg doiunes dnuas rins plo Dera nalidados  cidntes ingiczas, ro pream, atcrestenta. o Feriadão fita 

age Significa “menaspreso, pela. homeri glad. ao “NESO tridicional o: 
e Teparo Serve. aponas 

[vtlobcia a circumoiancia de Higo 
tarem ainda consagradas af 9 
uguezas de Nun'Alvares do 
dro Alvares Cabral, Diogo 
[sempre deviam estar. 
sa memoria, mas parti 
momento em quo se exigo 6 
erifício mo altar da Patrin. 

Queixa-se tambem o sf 
carta de que as ruas se 
poor estado. desde que o biitro dei 
do ser pariscular; que não, chega J 
9 carro das regas '» policia sé. 
va para -destansar o não, para 
Serviço. ds 

Venda de tertenos 
NA AMADORA is 

Em boas condições, vendo) 

o 

NA 

teiro à estação do caminho de for 
logue abondanto da Mios, 

“Para informações o tratar, 
jeom Hi. Lopes, ou em 
Fanqueiros, 

do 

FE 1 
Festas associafiva: 

dido Ellippe. E8P Ta doe" itunes», 
A( 

epi uma. recita a Premeia 
EEE desempenhado por um 
rea do que fas parto q ; a ED Laura de Visoneios 

CADENA ÍNsT. DO PRE CAM. DE, FERRO DO NORTE É TE Ha depois Ormanha Toei ro huida por uma Gommissão de 
a », sendo 

o 

damento é comb O do -exercite, exco-) — 
plo o bonct que tem a Isa cinzenta. Continua aberta a Inscripção pará so- 

vom” BITORIA DA GRÂNDE QUERA e 

incidentes do primeiro dia da re) 
ão, 

inenhuma preparação do poder 
mencionar entre 

E 

(Em frente do Banco Lisboa « Açores) 
“TELEPHONE N.º 2194] 

«Tódos os cidadãos de Dublin que 
exêem no direito que o seu paiz tem| 
de ser livre devem dar o seu leal 
apoio -e obediencia à Republica Ir-| 
lândeza. Todo O irlandez e irlende- 

| za digno desse nome deve auxiliar] 
o eu paiz natal nesta hora sU- 
prema. E 

«Os ciadãos validos podem pres- 
- tar auxilio erguendo barricadas nas 

ruas para se oppórem &0 avanço] 
das tropas britânicas. As tropás| 
britannicas estão fazendo fogo so- 
bre as nossos mulheres e a nossa 
Cruz Vermelha, E 

' Tegimentos irlandezes do exercito 
britannico cecusaram-se a marchar] 
contra os seus compatriotas.» 
Esta ultima e aúdaciosa astirma| 

tiva téve à resposta antes da tinta] 
com “que fôra impressa a proclama- 

o estar ainda bem enxuta. Como 
já dissemos, a Ponte de Cabra era! 
uma posição forfficada dos rebel.] 
des nº porte mais ao norte, e ahil 

; Por oxitro lado, os) 

te carga, auriliado pelo fogo do 
duas ristralhadoras. % 
Assim terminoo a lenda de que 

jas tropas irlandezas, e, além de to. 
das, os Fuzileiros te Doblin, não. 

riam. prestar O. seu auxilio para 
[impor a cidade da popolaça abmas 
da que a desgraçáre e manchára 
seu nome aos olhos do mundo, 
Uma tentativa foi feita para de. 

ter 08 Fuzileiros, fazendo ir pelos, 
lares & Ponte de Cabra e a que at: 
roça ceminho de áero do Si 

nú, Mas, como n'outras as lexplêsões não deram regulado ” ale 
[guns dos rebeldes renderam-se, ou. 
ros conseguiram fagir na dirceção 
de Glasnevin e de Péngias, nunca 
mais se ouvindo falar nºelles. 
Os soldados seguiram depois por 

[Copel Street e juntaram-se aos seus 
esmaradas que estavam no castel. 
o, indo depois tomar parte nas see. 

| Oecupado como foi por fieis e com] Embora o vice-rel e 0 subssecrtiia as suas janellas servindo a há 
atiradores, concorreu talvez mais do ciando ácérea do “que qualquer outro posto militar pa-la Tobellito representava e 

Xabeis)rto de Estado estivessem conferbi- 
grave perigo que das -tnê. za desorganisar e paralysar os pla-ldidas que deviam ser tomadas, “a 

uos das rebeldes. Phoenix Park, onde ficava q ves, Emquanto Teinity College estives-Jdenoia do vice-rei, é 0 paiol Ceni se assim occupado, tentativa algu-|tral foram deixados abertos e sei | fa era possivel para se apoderarém guarda. | do edificio do Banco—o velho edifi-]" O paiol foi tomado por nm ba cio do parlamento em College Gregnde re ndo 
heldes que para al se dirigiu —euja posse teria sido, como a dolem automoveis é em Dublin esps, castelio, de um grande aloance pará [lhou-se 0 boato de que a rosidentid 

yerno, provisorio. do vice-rei fora egualmente lém disso, Trinity College fazle ess 
| trente direclamente a Dame Sireel, Irefons, zua em cujo topo ficam as proximi-| 

dades do castelo, 
de Four Courts, Finalmen 
cutro ponto das edificios de 
College era possivel fazer fogo so- 

| bre à ponte Carlisle e a parte infe. 
zior da rva de Sackville, 

“um forte guarnição, parece que rinity mandante Playiair havia ei 
dado em serviço para a 
que sua familia 

tomada 
e alto funcionario preso cómo, 

re E doi tomado sem resistencia, Er ndo da direcção vez d'um commandante e d'une 
o comh= 

ido man 
fronte -g 
era cod nha ap 

guns soldados para a deférideréin e nas finnes da retomada de City Hail A propria ponte de Buit e a praça ao paiol. le das officinas do uDaily Express». de Beresford podiam alé certo pon., Os rebeldes entrarim-e disputas na terça feira 6 tardé os insure-) . ; á 
clos tiveram o;primeiro recontro a) Na segunda feira noite, as tro. 
xeler corn as trópas “tropas irian-lpes “que haviam chegado 'so cas. 
dezes—e virem que era meis diftifiello, da Ponte do Rei, como porto 
cil entender.se com soldados a va-| [do cordão que corria de Trinity, 
Jér do que com veléranos indefezos|College, tinham começado a tornar | 
ou sentinélias e paizanos isolados. jsolndos la, posição pouco comtoda da guar- 
Fortes berricadas haviam: sidojhição de City Hall, que foi atacado 

levantadas tanto em Park Road co-|simultaneamente pelé frente e pela: | 
mo em Cabra Road no ponto de cru-lretaguarda. | 
Zâmento do Charleville Road e pro-| Umá rhetrelhadora montada no, 
'ximo da egreja de Phibsborôngh,| olhado d'um dos edificios que fa. 
tendo as casas que dominevam asjziam parte, do parque do=castello | 

to ser varridas pelo fogo d'ahi par-!ram sobre a sentinella, que” tentas* tido, de moda que as commusiica-'va dirigir-so ao quartel "Se Island «ões direclas cêm o edifício dos cor- Bridge dar o grito de alarmo, À Gb 
Teios, City Hall, Liberty Hall e St posa do commandante raoenew or- Slephem's Green tornavam-se peri- dem para abandonar a sun Nabilas 
gosas, se não impossiveis. lia, o telephone foi cortado e o edi. Quento a St. Stephen's Green em fieio incendiado. + si mesma, a sua ocupação para na-| O filho mais novo de mis. Plays da mais serviu do que para parar O fair, que tentava dirigir-se qu serviço de «tramwisa» do sul o pa- casã proxima ondo havia, telopho. za matar ou prend:” alguns infeli- ne, foi atêngido por um tro, mora zes civis que não demonstravam o rendo na manhã seguinte,” Feliz zespeito devido ás aucioridades, que mente, os rebeldas não encontrts 

Ra tabela do preços para as classes menos abastadas Dezindore comple (apertgradas) desde +. 30 Dontadaras compietas do onro de lei desde eso pn É a Dart ericiaco oi placa desde eco 
Doenças das aenharas 

eparios 
Consultas das 16 

ási8 HOráS ] 
Telephone: 2990. 

R.do Mundo, 81,1, Papas otnpána de dânias io a náo Geass a pivn(em) 
CONSULTA GRATIS 

Todos os trabalhos e operações sem dôr 
Fz rg em edi chapa' 

'acilii 5º 0 pagamen: 
Modificação de antigos Dead 

ti curça qu ISAIAS à saligção «pregam adico ração. Consnitas a 0850 AMB) às da tarão, toi os dias 
Bento Conenhtorio abro das 9. da monuá; às 7da tarde nosdias pts dit 

Rua do Ouro, n.º 8 Em frente do Banco Lisboa 
7, 2º 
d Açores 

bersicadas sido oecupadas em força, 

es Uma 

restou mágníficos serviços, yar- 
fendo os atifadores dos telhados ds 
(City Hall “e do edifício do «Daily 

ess, 

a si mesmas se haviam nomeado, ram o local onde os explosivos «e, da nova Republica, y iavam guardados, O  ineendio-fob Esse edifício 6 cercado de altas extincto “pelos soldados do querer construeções, pelas quees se podia de Island Bridge antes de se ten segunda feira á tardo e ds tebel “outra metralhadora apare. entrar nas suas traseiras, e a sun communicado dos altos exploaivos fizéraim fogo sobre todos “os <ffi-|cen & porta do castelo, onde, como infortunada «guarnição» esteve du- 6 os rebeldes foram-se criiborm, Sent ciaes"e Homens com uniforme, dpo-!dissemgs, um polícia havia sido es«: rante todo o jempo debaixo do fogo nada mais lerem feito do que-ma. deraindo-se dos “carros em que se-isassinado no primeiro dia, e fez fou púrtido das janelias e do telhado do tar, g sobre «is janellas desce edificio, olel Selbouine, que domina toda a| Ee 
asendo assim. com que dalá, dus | praça. A esse tempo não houvêra aim [rante toda a noite, tudo sb consera AO que parece, mandava ali o no da Jucia séria-os insurgentes Ívassa em sobego. | Colegio dos Cirurgiões a condessa viam encontrado. pouca da Denhi Na térçã feira, foram ânibos és., | Marikievioo, fugindo a guarnição do me xesietencia-s grande parte 408 Isog vlortêsa dos: rebeltes tomagos, Bltmo quando a posição se fornou habitantes de Doblin não sabigim 1Ô falhado de City Hal foi varrido, | Gáticil de euslentar, que estava “sucedendo qualasér !sendo ahi teilos Vinte e cinco urk | Um mitro axemmlo da pouea au coisa de anormal 



jon aqeardo, a sociada: 

eme é mm 
COSTA SANtos 

poffispisidimãos 
Consultas das 15 ás 17 

Rh Nova da, Almaia, 03. 

Silva Bamos 
do pasto da Mifericorata e-da As Sed rt Pa Ta ca 

ividado man 
nto o nbora ogat. 

transportada so furvida. os rosulta-dus nas molos. 
Tosõos nlcuresas, 

Esoeintorio-=Rn. Angasta, 23 
+ is o litro em garrafõos 

Toto em empolas 
Pao obtaga tintara do iodo inatan! 
uma prapanaa pola possoa que tem di 

mesina neo 
LAVAGEM DE FATOS 

WEVIOS OU DESMANCU-DOs 

Blimerania Cambournac 
Largada Ar lada, 10, Il e 12 
Ge Bent, 
Melpphono 562 (Central) 

Individuo algarvio conhe-| 
ognda, muito bem o negocio, 
de; figos: e âmendoas na re- 
gião,, procura casa com que) 
passa negociar, Dirigir res- 
pasta- é “Capital”, inicines 
A. Be 

Rviso ao commercio 
ia: Quorrairo do Galla vom por! 

j8F QUO, ineo, 

ia 
A ientsoe ses, Sha no largo do cuja. axp oração on jaca 
GUERREIRO GALLA 

ro continoar à meracer dos maus Sn é liontos o favor das euaa ring a Sonda qua aemprs to dias dam 4 ata Geni o qué 0a gonrasal 0 osporo corcosp 
Gnorroico Gala, 

(Eoenorano resonhocicmunto) 

Empreza Nacional 
de Navegação 

Para Bordeus 

Sahirá brovomonto 0! 
vapor Cabo Verde, 
Para vinho y 

opomtptortas: da Iimprora — 
Commercio, Só 

Empreza Nacional 
de Navegação 

Para Now-York 
Sabirá brovomonto ó 
vapor Ango 

ão, 

Antonio Balbino Rego 

Mercadorias desembar-, 

Lisboa rosolvido fa o sogoro, contra 

Euros, o que-—polo contrarlo-—torá log; 
para todas aquellas 

dondo, portanto, à Exploração 

sa Nholanal do Navegação. Ce porto do Linesvrsio Mag; RUA DO OURO, 198/  Tambemss vendo 2 0033 garrafas 9 garrafics, nas baaz casas Waguae 
Vomamanoio, 86, LISBOA pharmacias 6 rêstaurantas. 

os VISTORIA DA GRANDE GUERRA um 

(CONTRA A 
| SIPHILIS: 
BepuratolU 

(REGISTADO ER 14 PAJZES) 

f-purificador do sangua por excelleacia 8 o deparativo 
mais eno.gico 6 inofensivo! 

So: dist nam resguarlo! dão exiga o auxilio de outros 
tratementos secundarios! 

O depurato! encontra-se à venda nas boas pharmacias 
e drogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
18050; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis. Pelo cor- 
eio, porte gratis para toda a parte. 

Pesir o livro de instrucções em todos os depositos. De: 
posito geral para Portugal é Colon.as: : 

PHARMAGIA J. NOBRE É - 
Praça de D. Fedro (Rocio), 1098, HO 

LISBCA 
(Por baixo do Frantfort Hotel) 

oUitg Grande 
ELbuA e immediata 

Consultas das 16 às 18 horas |vendidas em cautelas 
TELEPHONE 298 da firma - 4 
Ro Mundo, 81, 1.º - E! 

raonação na vaio — | JW Cunáido da Rilia 
e De LISBOA 

(sr pé na loteria de hoje, 18: 
de agosto 

89. 20:000$900 
O bilhoto da sorto grando foi sub- 

dividido em 10 vigesimos, 1 cautela 

Cirurgião dos hospitaes. 
CLINICA GERAL 

Doenças dos rins e vias urmarias 
“Doenças dias senhoras e partos 

cadas dos navios 
ex Aeios Fc! 4 do $20, 14 de $10 e GO de| 

Ras 2853 &:000$000 
AVISO O bilhoto do a Promo fot 

Tondo 4 Admtni ubidividido em 10 vigesimos, 1 oau- 
do 830, 4 do 820, 14 de $10 a 5O| 
80. 

Premios maiotes vondidos n'esta 
casa na lotoria de hoj 

1892. 

da Exploração do por! 
or osta fórina, avisados fas ditas moroadorias os | 

LOrOda, Di 
now do né 

12:000$000 
Bilhotos a 6840. Vigósimos a $32.| 

Oautólas do 822, 611 o 806. 
Aid 

Papioração do porto coia 

to, da quado não que ta até à data acl Indios da, ainda. ião à rossados é tombro 

20:000$000 
Bilhotos a 10850. Vigesimos a 

“| Cautolas do 838, $22, $L1 o 06, 

Tódos os pedidos dovom ger Ciri! ão po: 
do portol gidos 

caso do ninigtro, | sas Joy Rodrigues da (ogia 
SUCOESSOR DE 

Joia Gandldo da lixa 

ponsabilisar- 

udo & Exploração à nota a qui acima 
uz rofocencia, hino 
Lisboa, 16 de agosto do 1916: 

x 

no a 

Pom 
dy 

ROSA? 

Não perde 
Far avgmenta 
Eita melas solas 8 tacões no ca'çado. 
EFom or presarvativo de doenças fl 

ORTI, 
“Frosúoio Ohimico para tornar imrompivel e inpema 

Km Kão prejudica o material nem incomoda 0 anda, 
maticas, 

É uti. pratico, iorgianioo, nocamario oigconomico, 
Supeigie as galochas om digs do chava 

Latinha para preparar 2 »àres de calçado 350 réis 
Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

DESCONTO AOS REVENDEDORES 
Jeronymo Iartins & Filho 

Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON & O.* 

'T, do Corpo Santo, J7, 19 e 21—Telephone n.º 1244—Lisboa 

ada do dr. Queiroz 
Experimentada ha maisdr 49 annos, para cur 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

L.de 8. Julião, 19,1º 
Telephone 246 Central) 

Chiado, 13 a 19 —Lisboa 

Mozaicos— Azulejos | 

empigens e outras enenças de 
RAN) Vende-se nas Prinolpaes Phar.saolas, — 

Fharmacia ROSA & Vi 
Dsponito dora 
IÉGAS 

2. de S. Vicente, 31 e 33-LISBO A 

EMO 

ULCERAS, É 
ECZEMAS. 7) 

CALDAS SAN 
DE CARVALHEL 

uricos, 

Infulivel em todas 

Cuidado com os falsificadoresl 3ó 6 vordadoir 

RICA 
À EM SILICA 

Hos 

rezas que se acumulam no organismos 

| 
+ DEPOSITARI OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos. 
iberdade, 188" 

Telephone 1941 

DISTORIA DA GRANDE GUMRA 

: ficando o cabelo 

terminal do Grande Caminho do 
ioria dos quo se.|fewo do Norte, para Kingalown, 

pessoas onde tomaram o paquete, lavando à 
passa. o nolícia, que nenhum- jornal dera 

estminster. 

Como do cost 
semelhantes; a m 
golany pelas ruus. er 

to: vinham dos niredo! 
da co “com os eus. ainigos, 6 (aind e ? E 
e -“ó compreenderam o que se. Mas havia-os: precedido o almi. 

jitásava no chegarem às estações rante qué estava no mar do Irinh- 
do caminho de ferro 4 tardo para da, o qual mandára um radiogram- 
Noligraoa: para. auas cusas o o não ma, com os poucos, pormenores quê 
purkesara fazer, pois muitas das es- pudera oblor, avisando o 

esluyam nos imãos dos 7- por inlermedio do almirantado. 

em oecasidos| 

Ko 

Veldes. 9, 08 comboios não: cireuia-| O acampamento de Curragh man. 
vame dot. as tropas de que podia dis. 
Os que vivium a pouoa distancia pôr e as atictoridades em Belfast, 

de Dubtin seguiram a pé pata suas Cidade que se conservava no maior 
casas: muitos tivaram, porém, de socego, puderam mandar toda a 
ficar belas ruas ou amontoarem-se guarnição, além: dum considerayol 
nas. clgtejus, onde procuravam  re- contingente de polícia. 
Tugio. Mas preciso era que com urgen. 
Quando caiu a noite, a popula-!cia fôssem mandadas tropas de In- 

car, vendo cs ruas sem polícia, co- glatorra, pois aquellas de que so 
uieçou à assaltar os estabelecimen. podia dispôr, depois do todos 08 re. 

Ievando tudo quinto podia le- forços, apenas eram sufficientos 
. Os de mercearia forám os pri- para formar um fraco cordão atra- 
ros. à ser ussaltados, seguindo. vez da cidade desde a Ponte do Ret 

sedhes as alfaintarias, 'sapatarvas, até ao castello e d'ahi, por Dame 
chabelatias, ete. 'Sltcat, ató Trinity Colloge, e para 

ante foda a noite, tiros foram collocar — guarnições — sufficientes 
, que viclimaram nesses pontos importantes, assim 

s isolados e paiza: como na estação geradora do ele. 
Assim terminou o primeiro dia clricidado & no cóilicio dos telepho. 
iberdade Reslauradau de Dus t 

din. 
Aa. auetoridudes estavam ainda tinham sido occupados, pelos rebel- 

sas pontos importantissimos 
de, braços, cruzados, por falta do des, que viram as suas forças cor 
soldados. Lord Wimborne fez pu- fadas em duas por completo, não 
bkicar uma proclumação avisando à podendo Liberty Hall 6 o edificio 
vopubação da tentativa «instigada 2 dos coneios communicar ou pres. 
dirigida pelos inimigos “estrangaL|lar auxiio a Sl, Stephen's Green"e 
zos: do. nosso rei e do nosso paiza Cily Hall, 4 vice-versa. para incitar a robellido na Irlanda & axisndo-a de que umedidas con-| Na manhã soguinte, terça feira, v estão sendo e serão toma. 95 'le abril, não tendo jornães, dis. das. pues a rapida repressão das|lribuição 'de correio, combolos, ele- desprdens oxislentos e para q res-Jelricos, leile e hortaliças, Dubi tavração. du ordem», e que ajunta-|conheceu que alguma coisa de mui. mentos, nas ruas deviam ser evita)to serio se estava passando, dos Os peores boatos, como é natu 3 : ral, circularam: desembarques do As comunicações com a Ingla-jalomães, todo O paiz em armas, o teria eram diffíceis. Alguns amém-Icastello em poder dos rebeldes, o bros do pariameuto, que eram dó| vice-rei feito prisioneiro em zefens. n Sé dirigfiim à assistir 4 im.) Alguns de espirito aventuroso diri- norante sesstu setreta da Câmarálgirim-se pera o centro da cidade dias: Commims que havia sido mar-ja vêr o que se passava : os estabo- Cada poma terça feira, viram-se for.Jiecimentos cstavam todos fechados, Ke seguir nela estrada da es.)o 05 que oram mais pacíficos, de- (aa de Amions Sitroot, a estação Inuis de terem sido mandados parar 

uma ou duas vezes pelo cordão de 
soldados ou por uma das sentinot- 
las dos rebeldes, voltanam para ca. 
sa e aguardaram ahi o desenrolar 
dos acontecimentos, 

Foi então, & ainda hojo 6 dif 
oblor uma "narrativa. chronologi 
dos factos, pois.que umas testem 
nhas presenciaes dizem que um 
terminado facto se deu na terça ti 
ra, o passo que outras aflirmam 
que elle se deu.no dia seguinte. 

Lord Wimborne, fortalecido pela 
approximação de. tropas. idas da 
Inglaterra, munidas de artilharia, 
anotralhadoras e carros blindados, 
na terça feita de manhã mandou 
oftixar “uma nova proclamação, em, 
que so diria: : 
| vPorque na oidado de Dublin e 
no condado de Dublin determina. 
das pessoas e associações com 
intenção de subverter a quctorida- 
de da, conta na Irlanda commette 
zam diversos actos do violencia e-militar 
atacaram com armas de fogo as) 
forças da corda e resistiram 
força armada 
do polítia e das forças militares do 
sua magesiade: - + 

“E porque, por esse motivo, mui. 
os abs cubéilos fieis do sua mi] 
gestade foram mortas e outros gra.| 
vemente: feridos e muitos damnos a 
propriedades teom sido causados : “É porque essa resistencia ar 
da á queloridade de sua magostade 
ainda. continua ; 
qaeNgs Tvor. Choro, barão do 

Dori, logar-lenento ge 
neral e govarmador geral da Erin: 
da, em-viriude dos póderes que nos| 
forum . conferidos, prociamamos 
aqui que. desdo a Gala d'esta pro. 
clamação e pelo periodo d'um mez 
a cidade de Dubiln e-o condado de 
Dublin ficam sujeitos 4 lei marcial, 
e appeliamos para todos 05  Tnoes 
Subditos. da corda: para nos auxilia 
tem a sustentar. e manter a paz do| 
xeino é & supremacia é à auclorida.| de da cordas 
“A proclamação continiava inse.| Findo Os habilunes avisos contra os| 
Perigos de andar nas ruas € à ne. Sessidade” vara todas as pessoas 

lenes. de, permanecerem erh caso, concluindo a ceguinto mod 
“E proclamamos aqui qué fodas 

las pessoas que fôrem encontradas 
portadoras, de armas sem âuclori- 
sação legal teem de ser jplgadas 
em virtude d'esta proclamação.» 

A esse tempo, os insurreclos que 
podiam raciocinar tinham começa. 
«do à avaliar a sua situação. Além 
dos que estavam comproméltidos 
ma conspiração ninguem can Dublin 
lhes prestára apoio € E sem forgas de polcia e militares que os Tie “pugotoem onde eticamente ni ant podido avançde polieuada além dos, lognves Jd qu 
Ee haviam apodarndo logo d: pai. eipio. | 
“O cordão de tropas atravez da cidade 4ône eeforçado é os pus, exe 

ploradores levavam-lhes a inquieta. ora infosmação de que um dordão 
semelhante estava sendo 

r uma 

Hormado ao norte da Ponte (do Rei 
a (e 0 longo da estrada de circumval. 

4 legal auctoridade)lação alé à estação do Amisns 
iStroet, entrando em contadio com. 
as tropas que já estavam otcupan- 
do “Trinity College pela Ponte do 
Era e pela estação de re Bri. 
gade. 
Os quarteis generges no edifício 

dos correios, Liberty Hall e em 
Four Courts estavam agora inheirg. mento isolados é a sua tomada era apenas questão de tempo. 
Nesta desesperada siluação, o [governo provisório viu que a sus 

lúnica esperança estava. em, tentar 
[convencer o povo de Dublin de que, 
[como o paz so estava levantando 
le à victoria se não podia démorar, 
fora dever e interesse da (capital 
ladherir à Republica. a 
Em conformidade com isso, cânia uma proclamação, alguns los 

[ds “qual Taba paper a avaliar do seu llicor geral 
«O paiz está-se levantando para 

[responder ao appello de Dublin 0.0 
Jexilo final da liberdade da Irlanda 
é agora, com ajuda de Deus, ape. 
nas questão de dias. Í «O “valor, O sacrificio se ea 

Tão effivazes como as me ha- 
res aguas minsraos bebidas 

na origem 
Basta dissolvor nam litro de agua 

um pacote ds Lithinés do dr. Guatln 
para obter instantanoamento om 
agoa toineral aloaliaa o fithlo 
ligairamento” gasosa, dclcioa 

mesmo” pura, que so mis 
odas as bebidas o principal: 

o qual dá um 

Lithinés do dr. Gustin 
os 

Rins, Bexiga, fizado, Estoma- 
go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 Iltros de agua mi- 
neral por 500 rêis 

A venda om todoa as pharmacias, drogarias, me o, nor depositos gorass: Lisboa, Jerbuyao Afatuas 8 8 2 10, Porto: Januario Duario d'Azevodo, rua de 

Dome ren or re cs 
4 melhor tintura instantanea 

SLBIN Aa 
franceza; para o cabelo ou barba. E' a 

Ã marca unica que não suja a roupa nem a pele, 
macio e formoso. Preço 1$800. As 

melhores tinturas para o cabelo. k 
Vende-se na Cabeleireira 

Eua do Norte, 34, 1.º 

eee rosa 
É AZULEJOS 
& Brancos e com desenho nacionaes 

GOARBMON E O. - 

ba Getndo qaamidado em nepostio $ 

bd Travessa do Gorpo Ganto, Tf---Telephone [246 $ 
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A RECEITA 
ê 
para ter nenés robustos e de 

perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 
LACTEA 

NESTLÉ 
com base do excellente leite Suisso, 

mais simples e facil 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séte nasua propriedade: Aventta da Liberdado, 14 — LISBOA 

oe TR resp lim, FUNDADA 

em 17-4-))5 

CAPITAL 

E 9000008 
: escudos 

RESERVAS 

d8U.91B$ 
escudos 

Seguros sobre a vida humana e contra aoidentos no trabalho, Incendios o avarias maritimas 

Casa dos Espar- 
tilhe 

Hoáico dos hovaitas 
Doenças do ostoma 

Reotoscopia 
Esophagoscopia 

tino 
Consulta da 1 às 2 

“e4is 7 
Largo do Camões, 
4 

Sociedade anonyma derasa 
ponsabilidad: limitada 

CAPITAL: E. 600:000800 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991º $ GS & $ 

O E = ENDLREÇO TELEGRAPHIÇO: Probidade, —Lisbos: 
E Ê NUMERO -TELEPHONICO: 1335 

“a USA-SE O COD. TELEG.: RIBEIRO ' 
8. 4 E Fundosde reserva Esc. 105 000800 
Bt Ê : ] na Area lorcontros e marítimos pagos até 31 de 

ê a do, 1914: 
E EH EEE Esc. 790:696549 : 
3 “ Rar Eftectunsegaros terrestrou, contra fogo casual ou pres 

$ 5 é |cedião do raio, gobro predios, oxtabolocimentoso moghe. 
e s E É [lins o maritimos ouutra avqgja grossa o portioulas. 
Ei i8i Agoncias em todns as cidades O 

ê nas principaes villas é povoições 
do continente. ilhas é ultramar. 
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H dissolução 
Roúno no proximo dia 22 o Con- propaganda o a organisação. E up frtssa da República O motivo daliar do serem og 

onvocação é apraciar a ravisão con 
Situoional, Segundo consta,  gorão 
apresentadas tiguinas modificações á 
Oonstituição, mas a questão magna, 
“quo 6 a da faculdado da dissolução, 
Jorá addiada para ocongião mais pro- 
pria d'um examo attanto 6 soguro, 

Não podia em cago algum proce- 
dor-so a um dobato gobro ass ponto|no toi que con 

ialiasimo no momento om quélgnando, movidos. pola 
pensar, Agimá do tudo. nhjdo poder; o aobusar 

guoera, o ovitar digonasbes que, pelas] pôrque não us 
siroumstancias da polítioa. intorns 
podom provocar hostilidados partidi 
ias que porvontura quebrantaçiam 
gravomonto a cobesãa política, gob o] 
onto di torno, que à guorra 
Empis o o patriotismo mosogsarteimen- 
to devo inspirar, 

Não somos dos que 
essa discussão go ovite, 
olomontos que roquórem u faculdade 
da dissolução como sendo uma ga- 

a do equilibrio dos partidos e q 
do so obstar até dó porigo de| 

rovoluçõos. Já quo a questão ostá 
posta nesto pé, só pode: 

ion; apozar do, por maio da faou! 
fado da dissolução, 
dor alternativamonto o bolo do der, ellos foram voncidos polo 
tido republicano quo era o unioo 

maohadadas no rogimen que 
oa sed 

froigiontomo! 

prestígio “do proprio 
estavam fóra do poder a pôr fó 
ãou compstidor. 

So ámanhã a faculdade do dissol [ção fosso oonsiguada na mental do listado, a suproma ma; tratura da Republica spria logo, 00! |grara damno, collo 
arona das luctas políticas, Não tin 
a faouldado de dissolvor o Parlamo 
to o gr. Manuel do Arriaga, 
tos voros foi intimado a sabir tó 

choga 

maioria parlamontar, 
A introdueção da faouldndo da dis- 

solação na lei fundamental da Ropu- 
dlioa não rosolvoria a questão do for- 

olmonto dos partidos o soria um 
do morto nos principios osson- 

da Ropublios 
Quando go discatir ossa questão, 

sorá facil. provar que a faculdado da 
dissolução 6 attontatoria dá sobors 
nia nuolonal, bem dos rogimens ro- 

vos que no systema das do- 
do, fundam. Soriu o roco-| 

ahecimonto do arbitrio, collocaria o 
mandatario aoima do mandanto que, 
lhe conforia o sou mandato prooiss 

dissolução 
Ropublica, Não 
tralo quando 
butor, logo q 
cional. pormitta quo a politioa into 
na possa oocupar todas ng nos 
«onções. Disoútir-so-ha; 6 ng 
que so di 

to acreditar sinceramente: n 
vantagons ou na justiça d' 
osissima modificação co 
mal, 

Migalhas 

mstontaculos do re- 

» O rei lhes conce- 
por par 

tido a valer que oxistia em Portugal.| 
E foram ellos que deram as maiores 

viam, 

Aroguidão 
m deb pare, 

inonto infimado polos partidos que 

m fóco na 

rvir dotor-| 

o do cumplicidade| 
(com o governo quo dispunha da 

O ostabolooimento da faculdado da, 

para quo a ninguom. 

aa pori- 

E] 

js meinbros dá camara muntoi-| 
pal de Lisboa propuzoram em: ossfo| 

£o Braz Simões passo a de 
lo Inglatorra e-que -qua- 

tro das rusy do nestao baião go, dl! jnominom, d'vra oidado do Lib 
yorpool, cidade do Osrdiff, oidado do 
[Manchostor, lord Byron" póota Mil-| 
ton. À proposta foi approvada por] 
unanimid 
A nomovolatura do praças o arrua-| 

mentos o suas altorações toom dado, 
ensejo quasi sompre a reparos mais 

ao parocor fácil, 
tanto, tima gravo ção para quo a homonagom soja justa, mêreci- 
da o opportuus, dentro do sentir go- ral, o não oorra o risõo da ophomora 

m 

Palacio o cabana são oguálmento dus 
muodos, Seas morenoé babijantos oduca; 
dos sem noeio, o ninganc, fidalgo oa plo; 
blow, caido da limposa do gassoo ou dá 
oarmisa, At quando. os castágneso a poste) 
(do Exypto os vetibis contos Enbelios por] 
pootosr, mat'aceados, indiferentes, 

E n'outro lance: 
Escravos torpes e vis, bom nascidos nas| 

pompas da creação! Porque dosbarataste, 
6 natarera, as tuas maravilhas com somo 
lhanto goote? 

E alnda n'outco ponto: 
Torta aangaloaria om que às lois não| 

bastam para protegoe a vida! 
oxistonci do ostará som] Em Ci não apurou a sigaifioa: ro quo so não fundamente om Bóli- ção da palavra Pona e, auppondo quo) ada rasos, lhoias a todo o os io espeimia a ideia de” casgo, do partidarismo ou 

| Bom ostíque 

“nom os nossos. Bom ostá! [Não rogateatomos louvoros Á oamara| 
municipal do Lisboa pola sua ini 
tiva, mas pormittimo-nos discordar! 
nam ponto quanto á asoolha das do- 

ações das ruas: o nomo do lord 
Byron não signifios, com offaito, uma 
prefarencia foli, porque 
ignorancia litteraria poaco abonato 

cultura da camara ou, 0 que. 6] 
00r, O perdão o o jusoimento de 

8 aggravos quo o poota por! 
potuou em versos immortass, 

Foi o auctor de Ohilde Harold's Pi grimage, dopois do Shakospour 
primeira figura que doitou a Ingla- 

e 

manto p: bre a intangibili- forra entro os onltores da possa? ndo da o [Não o protondomos Dogar, nom ge- robustocoria 08 pj Subsistencias q uar do longo pôl-o om duvida. Pro-l votem força propria, Soria um moro) Varias possoas teem Gsiranhado quelolamou esse a quem Gosta chamoal artifcio, que em toda a parto 6 peri-Jeu não tenta dado ainda o meu parecer [«m bello moço» que Oanidos é ur gpso, mas mito mais nfuma spoioda-Jsobre n momentosa questto das SU) cyordadoiro postass Não” Res mula beistoncias. «Hoje que, 4 mingua “abeo. J do quoha ponco ao livrou d'um rogi 
mon om “que:o;arbitrio, 
alogalidado 7 oxcojição.  - 
"4, monarohia auioidoncso Polio 

culda- 

ut o, moi Gáté lilo coin, doze 

poderes. publicos para 9 caso. E se 

prinoipios liboraos do homons como| 
oitrigues Sampaio o Oliveira Mor- 

lins, quo roconhocendo que o roi ti- 
ha. osgo poder, quo aonulava toda a 
o nacional, olamaram que o! 

a unica força 0 attribuindo- 
aram a motar- 
a estatuto quo 

garantia a soborania popular, 
im “muitos dezenas de logi 

“quo duranto regimon oonstitu- 

do os indigenas se chegam em alta gi ta á Perfeitura reclamando carvão 
imumpadíatame 
em cartuchos do trez cenlavos cada, Populaçõos drritadas, 

gional fó contaram no nosso paiz, só NCOS Dara Fesolvor o problema. Pare-luog gous proprios compatriotas, fm Aa a jo | Se-ie—e, 6 porventura, estou cm er-)p p dnoia dúzia o chogaram do fim dolro qo” cotapag aa SOU em er-lpõem molindros o rogorvas a quo sou mandato, Chegou-se no oxtro- 
mo do dissolvor um parlamento, que 
ainda não reunira! 

O mal ora tão profundo que, quan- 
do iJoão Franco protendoy, depois 
do tor roconhocido quanto fôra funoa- 
to á propria monarchia o periodo do 
ongrandocimanto do podor tal, faito 
por meio do sucessivas dissoluções 
o diotaduras, rogrossar á normalida. 
do constitucional, ollo proprio aca- 
dou por voltar á dissolação parla- 

i do uma diotadura) 

patmaloria-que o supracitado prob) 
1 ga envergadura, 

rem bem na palavra-dos 

endores, — importadores, 

respeita a distribuição do oomestiveis 

pata, 
to. executadas. 

Entre nós tem-se procedido por te tatívas, organisando-se providencias momento é gisando labellas, algum: 

q 
que ello 

Póde-so argumentar quo o prin. 
cipio da dissolução so ancontea ost- 
ôelooido cm rogimons  roprosont 
vos oomo os da Inglatorea o da Fran- 
ça À França nunca foz uso dello, 
nem mosmo nos dias de tremenda 
convulsão política da questão Drey- 
fus À Inglaterra só excopoional- 
monto o tom ntilisado, o som anta 
gens roconhocidas, 

Convom notar que a França o 9 
Englatorra $ão sociedados dotadas de 
uma oducação civica muito difforen:o| 
da nossa, não forescendo n'ogses pai 
+08 05 vioios politicos que um regi- 
mon do constsnto arbitrio, como foi a 
monarobia em Portugal, deploravol- 
mento dosenvolvou na nação, 
Só quem não quizer dizor a yorda- 

e, afiiemará ostar si to con 
voncido de que o principio ia disso- 
iução não furia com quo se roprodu- 
aisso, mbrcô do costumos cuja triste sobrovivencia todos os dias se ma-| nifosta, n mesma situação quo levou a monarchia á 'sna posda o estovoa ponto de subvortor a patria, 

Partidos que venham dizor que não| pódom gor govório 56, por moio da, dissolução parlamentar lhos não fôr garantido o podor, são partidos que 
confossam quo não possuem forças 
proprias nom o 
tmontos da opinião, 6 
ainda não toom uma vor 
toncia organios, o que desistom do taotar para adquirir a expansão da 
sua vitalidade, 

O partido republicano portugues] faces" och do ng Propaganda? into, organisou-so modolarm 
abolooeu no paiz-intóiro a 
s commissões o dos sous 
uanto os partidos da mo- nafoliia dosouravarm intoiramonto a 

inoxequiveis. Não so Iralou ainda apurar quaes os consumos e de isudi 

mama do 
trinta e cito mil for 
haveria forma d'esse 
rom ampre hontem? Devo haver, 

“ANDRE: BRUX 

Dr. Sousa Costa 

o passar o tompo de 
hoje, a 

ptor dr, Sousa Cosio. 

URIA 

Devido á demora que so esti Gu 

gados, bom contra nossh vontade, 
dado o folhetim da Historia da Gra: de Guerr 
rogulurid o as publicação 

a compilação d'essa obra. 

Casa dos Espartilho: 

luto: db, assutar, mo vi forçado Aiadó- 
iginja, que linha em reserva folizmen. 
te, aqui vonho chamar à atienção dos 

fugo 6 porque tenho a imprassão ds que até agora o inferisso do governo, por tão grande problema tem sido bas- tanto platonico é dentro do campo da 
phantasia. Respondor-me-hão que, quan- 

assucar, 6 ohefo do districio manda ke approbonder troz aí cas do Poço do Bispo e disteibuil-as 

Infelizmente para ella, a auctoridado superior da capital não dispõe d'outros 

ma requer outras soluções de mais lar- 
Na Alemanha ha um dictador—repa- 

víveres, «here» Bulocki, que, sob os seus pla. nos poderes curva todos og agambar- 
fornecedores, revendedores e tambem os consumido. res, Em paizes menos apertados no que 

mo sejam os paizos aliados, grandof| iedidas. gernes, appiicaveis a todo o] leem sido promulgadas e ficimen- 

das quaes são sophismaveis e outras 

forma de os provor, Estamos semprv & ospera de naus que hão de chegar dos varios orientes e, quando o fer: Metro so declara impossibilitado de nos vender uma quarta do assucar, Gs. jar. nãos dizer-nos sempre que para n se. 
chegar um paqueie com| 

adas «elle, Não 
vapores chega. 

enso é que falvez se não tenha pensada 

Para 8, João da Pesqueira, oudo 

nosso prezado amigo o distincto eseri- 

HOTEL CENTRAL E SANTOS 
Bia meza é bons aposentos 

À “Historia da Grando Quarra, 

do na consura postal, vem nos for: 
doixar do dar cum a devida rogulari- 

por não recubermos com| 
inglozas, 

francezas do qua nos sorvismos para 

Rantos Mattos & CR. do Ouro, 123 

jquo comesiahá juáfiça. Dovarmos: 
a oolobre, Iisongoisa, oxolama; 

Lo! Qintras' glorious Edom 
iudo da qual aqui [hó conho- 

com goralmonto o nomo? Antos o de-| 
pôis d'ello maoionaos o astrangeiros 
curvaram no mosmo proito contom- 
plando o adorevol canto da terra quo, 
n'uma carta U 
ron consido: 
moso do mon 
Não “basta, jago, 

tomos as coquinas d'ama rua da 
IL com o soa nobre appolido, As] 

linjarias do quo nos oumulou, oomo| 
as quo por ollo não foram poupadas 

o] 
de] 

o] 

ri. 
ou 

porém, para quo) 
ás 

ou ama longa- 
o rofando pola falta do pu 

(donor lograriam fartar-nos. Eis o que, 
cancoira, domonstrare- 

mos aos ignorantes Ou aos amnosi-| 
cos, 

e. 

Byron osorovou “quo oaraotorisou| és portuguosos taos como os havia 
achado. Visitando-nos n'ama epoca 
de vergonhosa decaden: doslum-| braram-no as bollezas  naturaes do) 

ra, o porto magaifico de Lisbos, 
a oidado a ospelhar-so donairosa nas 
aguas do Tejo quelovamareias da ir 
mas os homons & 08 costumes só 
inspiraram vituporios o sarcasmo: 
som sombra do indulgoncia, Foi nul- 
lo o sou intorosas por um passado em quo bavorá sombras, mas om que 0 
lhoroismo o a gloria fulgom, Calum- 
niou-nos 6 cobriu-nos do lama. . 
Em quo consistiu a maior Ôneza 

u? Em nos aver, 
impando dê ignoran- 

cia o orgulho», hypocrita e ingrata.! 
Como nos descreveu? Assim: 

ne 
de 

de 
ar 

0 

out «Homens . impios foram 
castigados aqui.» «E, como roparasso 
nas oruios quo, n'aquolla sorea, onde, 
não faltavam as ousas -roligiosas, 
erguiam beira dos caminhos, escro-| 
vou 

«+, Não as tómóis por devotos tostema. 
nhos do piedade; ão fracas memorias da 
forozes matadores... E ohelos dolias 60 
oncónteam a cada passo bosques o vsiles 
festa sangaliaaria terra 

Na sua oorrospondenoia epistolar, 
lord Byroo, que ora um desbocado| 

mo roferfa um sou noorologista quê 
[Camillo monoiona nos Echôs hemoris-| 
icos do “Minho, gabava-so do sabor! 

jar “É portuguoza o arobivavs, 
muito osteopondos, os palavrões que, 
jsogundo pela aflis 
lho moro : considorado somo pessoa do porte 6| 
mostro dá linguas». Consôanto 6 tos- 
ltomunho do. poeta, as «pessong finas». 
já fosso tempo falavam om calão, 
'eoquisntando a soa aosiodado, tra 

ia, poróm, cas plstalag a algihoi-| 

mota ao Ohilde Harold, dizia| 
quo cos assassínios commottidos nas| 
ruas e proximidados de Lisboa polos 
portuguozos não so limitavam abs 
[sous contercansos» e contou como/A 
honvo do go d armado, quan-| 
do com um amigo 6o dirigia do osr- 
ruagem, corta voz, ao théatro. E' ovi-. 
lento alusão, É dora, que lho spot 
cou, junto"ds-S. Osrlos, segondo 4 
'voz. tradicional, am marido  rologo 
cuja mulher—inooi 
(pretondora possuir. Foram, na phra- 
so do Hercalano, «ans cachações com 
quo o massacraramo, 
Como poderia ser amaval comnos-| 

o quem nom gompres soube soe com 
a sua propria patria? Byron, o osco- 
coz do gonio, maltratou 99 ínglêzos, 
Odiava a gua torra? E! póssivol que 
não o quo os biogeaphos ão excedam 
quando o afirmam, Talvez quo só por 
Rei eta) Mare a curiosa] 
assagom do lite quo pre- 

ndo o prsíaco do Chile Hold, 
Lembram-so d'osso trecho do conde 
do Montbronê 

Mando na regra o toa cais 
stigueso, 
Vom na primoira 

Poetical Works of lorá 
don, 1859). 

Mas 0 humorista não 86 ficou por| aqui. Outro exemplo, arrancado ás 
Poesias diversas; 

ina do The) 
m (Lon-| 

Élde nomes lareados, 

“A GRANDE GUERRA 

BUM DE LORD BYRON? NÃO DEVE 
LO grande poeta foi um detractor de portuguezes e inglazes— Ndo faltam entré os inglózes 

as figuras representativas merecedoras da nossa consagração 

sem! 
Que 6 o imundo? Uia imolho do galho, Ea gonto quo n'olio vêa Burços fe lovam quanto pliham: Mas o iaaior É o iaglez, né 
Gentil com .os só o ponto! 

Haverá na câmara mjnioipal quem. 
[com Almeida Garrett ontenda que, 
não 6 muito grando a injustiça do 

nobre lord» para pila o 
º quo esceovea a nossa rospoito ao 
oóisa enão muito 
o amor proprio n 
q mm com Aborto Telles, o traductor| 

Peregrinação de Childe Harold, di-| 
(ga que não é comnosoo quo 8e enten-. 
(dom as referencias dg lord Byron 
mas com os sabditos dp prinoipo ro-| Igento D. João, o que alto até foi emo- 
(derado nas suas oxprogsos», Havorá 
quem recordo que- Munuel do Souss| 
Coutinho, em rei Luiz de Sousa, a 
proposito da opproscão 

fala do uma lição a d 
god » que o s0f. 
feia mboes não 48 lombrando 

(da melhor tempera 
sua gaga o-com 03 60 
ron foi aponaa- um estrangoiro nosso 
lhospede... E!“ corto 
los, brilhanto 

vou; enão so jastificam injuriss». Não 
havorá, pordm, quem (nos convonça 
quo bonramos a Inglatorra o nos bon- 
raromos simaltanoamonto a nós galar- 
doando a memoria do nosso doprocis 
dor com fixação. do sou illustro no- 
mo nºoma placa poblica! 

As rominisconoias: do-Olilde Ha 
frolã lofaram “Horoulano aº annotaf| 

ão [uma passagem do O parocho da aldeia, 

um 
livro. bão” 

ns dbguiátos considorações 
ado do qué esta a 

= 
mta feito 

inco Ittorart 
Não mo 

tos, odos rospoita- 
vela. portoncom por 
certo “aquolios quo, propolado-so illastrar” 
jo. povo, bsbcorei às ma pobre no. 

a, to as faças a mentira Tofu 
Hesenlano não qui 

mar tolo ou grelitolo nó insigno 
Mas, nfaquella. oopasião  pons 
om Byron, tradusid-o o ropatava 

fmontirosas o abgurdas 48 suas alloga-| 
(ções. E. possivel quo totalmente 0| 
não fossem, Mas exagporados 6 ma- 

boa “um monumento, dmbora 96 ro-| 
soma É lapide marmotoa d'ama os-| 
goias “ou £ aimples o 

'nhamo-nos de lho e om Lis-| 

placa do| 
nossa ro. osmaliado, Roolai 

lustração e a nossa di, 
Para tostomwnharmos o afisoto é 0] culto que consagramos & Inglatorra 6 

ás suas roprosontativas fgar: 
precisamos de nos cançar em busca 

Porquê a lord [Byron “ não havemos do proferir lord 
Kitohoner ou então misg Cavell, por-| soniticação do mais atdento patrio-| 
tismo 6 da mais pura Vondado fei- 
nina, 6 que no vasto o commovedor 
mariyrologio da gutred so nimba da 
aureola das cantas ? 

AVELINO DE ALMEIDA 
jm 

ar Bi 
dm many da Té paia 
As cem cidades da Italia ce- 
lebram manifestações em 

sua honra 
ROMA, 18.—Continuam a colobrar- 

ss nas com cidndos do Italia manifos- 
taçõos om honra do Cesar Datisti. Or. 
[ganisam-so cortojos, “dedicam-so-lho| 
[Funs, enuda-so 0 seu nomo como mar- 
yr da cansa italina, Até ha pouco 
limitado. Sabia-so nos grandos contros| 
qua Batisti ora doputado por Trento, 

2 | que não obstante sor socialista, ao com 
irário do cortos companheiros sous de| 
'Triesto, puguava pela causa nacional 
italiana, e quo, logo quo robontou o 
(conflicto enropon tinha entrado na] 
Italia e se collocára á fronto dos inter- 
fvencionistas afirmando om todos. os 
ionia quo havia soado a hora da Libor- 
tação dos italianos: eubditos da casa 
doa Absburgos. Quando a Italia pabsou, 
o Rúbicon, Cesar Batisti offorocou o! 

n 

tempo a sua nomeada era muito mais| E: 

— e 
sou braço para a Jlibortação da patria, 
como tantos outros companheiros ira 
(do Trento, mas, apesar ia attitudo| patçis nada & Bia istigaião articularimento para a venoração por 
arto dos italianas.” 
Chegou porém um di 

so do quo Batisti ha focando. nei 
ão sobro o rr tento, Dias dopois 
fre isa q Batisti ia sido) oito prisioneiro, quo fora encontrado, 
fravomento ferido, o quo lovado para 

to ahi fora enforcado pela mão do] 
'vordugo Lavs chamado tolographica- sente” do Vionna. Outros fspitados Esiavos, “sabditos” da. Austriz quo so encontram poranto. à manaroki cus” 
triaca om identicas circumstancias, ou haviam eido perdoados ou pelo menos retardada a das oxcenção. am Coser 

gravemente forido, era noces- 
isario procedor-se do outra forma. Era 
reciso acabar do prompto com “ollo, 
Íoveto à foros paih due qm pranto exemplo no intetior o ficar sartir nos 
italianos o odio que so alimenta con tra olles, À parto 0s pormenores maca: ros que” acompanbâtaca à Orogação 
do Batisti, a Acatria podo invocar om sou favor todos os respeito Jusidicos 
ai Subdito seu garatao ae alta] iguidado do roprosontanto havia “ae, 
olame guori tomado as armas, 
contra » An-ttia; o 80u proprio codigo! 

o boato difu- 
cabido braya- 

como os demais. dos outros 
tornava reu do morto, o à Austria não fazia, mais do que cingir-do à lei q rindo: mas com gosto, tom. forocida. e. Só esta 6 uma prova hais da desor-| [dom om que ss acham od Estados que [govornam nacionalidades alheias o qu não sabem captal-ns por bons traotos; são forçados à ropressõos/ que podorão| [concordar com a loi, mas. promovem um protosto dos sontimêntos univor. [sses, por não tor em linha do conta o| (contraste natural que existo entro a| Fidelidado o o patriotismo, o por isso ilassificans o delicto com hormas garti- ficinos de sedicioso. Dopois do seu tra. gico fim, Cosar Batisti deixou do sar| um homom de partido [com as suas [qualidades o dofeitos, pára so fornar| [nºam martyr da causa itoinna p ovoca| [cincoenta aunos do Historia fazendo| [reviver todo o odio contrá o jugo aus. trinco. O Jornal des Debots “gravou a 
situação dizondo: «Uma somolhanto [morte com as circumstankias que a ro. eiam constitue uma data da guerra italiana, o na historia das roi en tro a Italia o a Austria, Batistl une.so dopois do 60 annos.á aérie dos mari, [ros do Mantua o Bolfloro, pora citar] [sómente as mais colobres 'viotimas -dn barbaria que nunca mais softreu alte. ração. Contra a Austria Battisti, pon. 
dont da forca gloriosa, 6 b mai: feymbolo, 6 a bandoira “quo angmonta todôs os odios, todos os Fincores 

o o rã gor pf a 

que soco fragõro Pitas, Gon 

BRUXOS, MAGOS, NIGROMANTES 

Carta a uma senhora 
que me pede explicações sobre as manigancias 

das somnambulas 
Minha excollente senhora ;-—Des. dia conversou fallou-lhe a verdade laquei a sua carla de entre tantas quando lhe disse: que diariamente vecobo, porque —Não faz ideia do numero de ge, ella transparece una rara c no. nhoras. que diariamente me sobas favel sinceridade, A taior, parte de as escadas, Do trinta, appareok quantos “sobre este lanéntave) « uma que vem para um vaso" fone: miseravel assumplo mo escrevem, to. Ná maior parte, pretendem Foi limitam-se uns à applandir' à mi- Dar os maridos a outras mulh nha «nobre» attitude, outros a con. porque são ritos ou possuem Dei tar-mo. como Goram as, al. figuras; outras inda, porque ále guns i insinuar pusritmente que me liam a Isto o serem hoimens de alto: jacauielie, «porque. lia Druzas que talento o altas. posições. Isto é tum, não são boas» “e rárês anonymos Sudário de miserigs, mas é O noasg; ingenuos Ja amençar formalmcute q Pão. 

infegridade das minhas costelas. A druxa disse-lhe a verdade, [56 falta * ainda: propórem-me com. nha senhora, Tudo. isto é um |prar o meu Silencio. Honsa lhes amargo simptoma de miséria. Neon seja. se confortavel interior que V. Exa A:sus carta, não. V. Ex* pede viu pyssam-de quolidianamente a apenas que. elucide, " pongue no gubres tragedias, cujo cpilogo 84 seu cantinho tranquillo de Aveiro desenrola—quanta vezi-—no Instnio não se percebe bem o que seja q fe allucinado do suicidio oh no projecção do «astraly e o desdobra. Lerro lugubre de um minicomia, mento do «duplo». Não sei se V. À bruxa disse-lhe a verdade, Eni, Ex tvi, alguma. vez fale dos tre a clientlin habilual das casas [pós de upertim. * tudo à de occullismo, do trinta consulons mesma coisa. ou bruxo, tos aparece uima que vas para um. minha senhora, nada sei de bruxa- caso honesto, Pouco mais de rias e as poucas luzes que tenho por cento de pessoas de bem não excedem os limiles da chama- testo, 6 vasa. E' a lama endinheis da sciencia official, lBo desdenhosa- radn' dos grandes. centros, amas & mente tratada pelos subios cuitores tambem a estupidez e a Ignorançãa do ocultismo. Para a minha igno- que muila vez deixa os filhos à 60 rancia, «astral» e «duplo» são pa- luçar com fome para poder. pagãm lavras” cujo sentido escapa total. os miseros cobres que q cartomantg imente aos quo nunca tiveram tem. "um caso de amor ou de Clus po, nem paciencia, nem interesse de me. Está V. Ex.» vendo à desuggres se compenetrar das extranhas theo- gação social Cavorecida pelo “dês rias dessa gente. E' q mascara Plante com quo «o annunciam ils Iscientifica de uma trapalhada em possiveis! Ê Ique todos os melhodos se empre. E' curioso constatar em minitas am menas o methodo scientico. cartas que mo são dirigidas O pros omo quer V. Ex*, pois, que eu posilo formal de prejudicar nomes lho explique uma coisa que princi. damente, um ou outro profissi pia por não ter explicação. “do ocultismo, São em regra vi Somnambulas e videntos dizem o mas que tiveram « ilusão de (k passado, o presente e o futuro co- rem do mim um insjrumento d mo as pythonizas c os oraculos da dngança. Pessoas de guita, nl Grecia antiga: em phrusts imprece confiança mo leem affirmado gy sas, em noções tão vagas e tão ac- «consullorios» onde se applnudo q comodaveis que é sempre facil ada. minha attitude calorosaménto, ter-lhe uma determinada interpre. Esto, porque não me referi q ol. ção. Ha um diclado francez que las, e porque, em regra, para reza -ass 6 facil acreditar brixa fodas as outras bruxas. njaquilo que, se deseja. Desde que passam de introjonas. E uma, fora uma prophecia, pela sua natureza ma habil de inulilisar 4 concorroe indefinida, - possa interpretar-se con- cia. Não me referi a todas em eg. forme os nossos desejos, a imagi. Pocial, Primeiro porque O papel de nação, naturalmente ,propensa 46 averiguar úcórca dos chariataeo maravilhoso, “exiasiaie Como em que “este, genero oxiolem em Lia, ré. lim gue emipéovo: à nado Rios, E 00 A a Inv Ragan D 
Mas .gu não “falo aos tonvenci. do logar porque mé não move o dos. Escrevo para os incantos e pa- menor sentimento de odio ou dg ra os que duvidam, E escrevo vinganç téndo, e vejo-me nã [Pecialmente para os que teem a necessidade do o declarar imuito-tore [missão de logisiar neste pair, vis. malmente, que todos 08 somhdra to que me parece urgente limitar o bulas, videntes, adivinho, bruxas mais possivel os males oceasiona. e congeneres são por egual prejudi (dos pelo “charlatanismo, que em ciacs, quer adoptem pomposos, Lisboa está tomando uma forma mes estrangeiros, quer se a) assustadoramente cpídemica. item com q caracler mais almplos 9, 
De resto, a ciientella desses espe. popular. No caso especial do exe. culadores da credulidade humana ciclo ilícito da médicina, ontão, mão vale, em muitos casos, mais do parece-me, urgente, applicar todo à gre gos proprios. Ha raros, como Tigor da lei-lei que não 4 rolo . Ex, que lá foram por simples fabnicar, porquo já existe. E ouso curiosdade, e que de lá voltam na gecrescentalo, é acio legitimo 

profunda convicção do que se trata jestiça não alcançar nas malhas [de um ardil, Outros, vão por igno- rtde apenas os charlatãos mas, err rância, tanta vez indigna da profis. muitos. casos, tambem 68 qué os são que exercem, c assim, se eu procuram na intenção de os torrigee juizesse, poderia ciar.lho nomes rem cumplices ou consentidores do medicos e advogados que não praticas viciosas e criminosas, tratam um doente nem tomam con-; Aqui está, minha senhora, o que ta de um processo sem previnmen.'se me pffertos responder 4 sua câr. 
te consultarem as somnambulas, A tn. Término por apetecer-lhe, no grande maioria, porém, pretende Temanso do seu lar de provinela, 

it: 

nessas casas sealisar * designios toda a ventura de que o seu Dorm 
ue chegam a entrar na alçada do senso a torna Indiscutivelmento Coáigo Penal nerecedora, 
A bruxa com quem V. Ex.* um HERMANO NEVES 

do vão recolhendo nas com. 
cidades do Itai fundos para um 
monumento que so ha de lovantar na 
sua do Trento. À An 
dou, quo é agora a most: 
Matternich formou om volta da fronto 
"aquello quo queria anniquilar, uma| 

aureola, oualteceu toda a Italia, doo| 
mais um motivo aos patriotas i 
pa uarom até ao fim, para. ba. 

A guerra submarina é 
o presidente Wilson 
PARIS, 1º.—Diz-s0 quo o prosidone 

to Wilson considera o faoto dos allo». 
mãos voltarom & guerra aubmariga 
'como um desafio quo. poderia produzi 
o rompimonto do relaçõs diplomatik 
cas. (Americo), 
imãs não trouxeram nenhuma mudança 

eclavel. O numero de. pelalonetrog. 
volidos falas na enargem "aireha. dE 
17 para 18 passa de 300, O bombardoa. 
mento tem sido muito viotanto duma 
e d'outra parte na rogito dos ataques. 
No resto da linha a noile decorreu Tê 
intivamente calma.-(Havas). 

: Em favor da Craz Vermelha 
A lucta é renhida na, Achas patente so publico, Gmanhe, na, ria Oceidental do Campo “Gra 

frente occidental [3% das 15 ús 19 horas, o Múzeu 

PARIS, 19.-Communicação official 
dalio Pinhoiro, custando a entrada. 
centavos, qquattia que, como dm sabes 

das 15 horas:—Ao norlo do Somim 
os allemães lancaram durante a noile, 

reverte u favor da Cruz Vermelha Por- 
luguezo. 

violentos. contra-ataques sobre as no.| 
vas posições desde o norlo de Manre- 

Bens dos inimigos 
pas AÊ fa notas energias com Para reclamar sobre bens dos tnl 
tra ofensivas destruiram as suas ten 

gos foi concedito A, Companhia 
le Cnsáilo Prodial Portuguez proros 

latívas escoplo «m um ponto ao norte abale. 
de Maurepas onde os allemãos peneira. 

ção par trinta dias do prazo el 

[ram n'um pequeno elemento do trin- 

fer.so até no dia da victoria final. Diz. 
se qu a pristo é a ante-sala do “Lhro.| 
no; dos martyros pode diz 
os precursoros da Victos 
ção do Cezar Battisti por parte da Au 
fria 6 para osta, som exagroro, uma 
Igrande batalha perdida—(1avas). 

Gido ho artigo 32º do decralo n.º 2,850 

cheira. Os frano»es fizeram durante a 
de 20 de abril findo. 

noito 30 prisioneiros. Ao sul do Som Navios apprebendidos 
me à Juca de artilharia extrot A tudos ns proprietarios de mercado ménio viva ao ul de Beboe «Eus (ado pao ds Corgo 
Na margem esquerda do Mouse mo tim) navios jporehendios, na India Bota da tarde os alles adacarom por duas | tu (o poncedida a, prorogação, pos vis o can a nerds do gouco fo, pio a bela le Avoconrt e as irincheiras da coli] Pure Ve 
304 “não. podendo em nenhum ponte) A da de operarios para bordar. as nossas tinhas, Na margen direito. os, combnies cavados Podem a França 

conquistam polo 3 pato oi) lets. em cao o, fam mer ri ud Pa Verao, voação em ruinas que 05 allonães oc ia Toa a 
DAS das jd par Praça: do opa [cupavam ainda na aria oriental de 

y. Os Irancez:s occupam actual 
nte toda a aldeia aposor dos vio. 

ientos contra-ataques. que custam «oe| 
ailemnes perdas: sangrentas. Na região 
orienta! da estrada do forlo de Vaux. 
Chapitre à lucta à granada continuou 

condi 
rarios, nossosgpnra o fabrico de myhl- 
des. Por ara dada tnais sabemos além o que «A Cipitol« já dissé, mas esla 

mos convencidos de que 9 governo ge. aprescará a torhar” publico“ o” da Bro o nssumplo so Ler resolvido, pois é fa tanichgs de operarico ca e: Rot no immeaçõs Gu tenda do og | Sê canina de perarioa To a Rae de Vau: as vivisimas moacções le ciooos do "ese do pl 



DAIRE LAO 
TERRAS DE PORTUGAL. 

— ge 

- Os ciganos 
O Alemtejo é o grande campo d'acção dos zin- 

garos que vivem pelo paiz 

HEDONDO, |8.—0 cigano nom som- 
pro 60 parasita a dovastar as terras 
por ondo preso. Ag tribus de zinga- 
708 quo infestam diversas rogiõos do 
pais tambem são por vezes elementos 
do trabalho que merece a pena tornar 
conhecidos, Quasi todas as provin- 
ias do Portugal toem sentido o con 
tasto pouco Eympathico coin o cigano. 
Poucas povoações havorá ando osse 
vagabundo, represontanto d'uma raça 

fuomada oriunda não so sabo dond 
porquo ao propuga por toda a par! 
não Iuja doixado eignaea evidentes 
«da sua passagem. “O povo olha som- 
pro o cigano com receio o com dos- 
reso-com o receio de sor por olle| 

“Roubado, com o dosproso que lho mo- 
“yoco todo aquello que, para viver, re- 
Torto a oxpodiontes quo não so justi 
ficom Incilmonto o quo no fundo não 
«passam do estratagemos mois ou me-| 
+mos habilidosos, destinados a illudir 
“os incautos. O cigano é, pór isso, por- 

guido como um ento perigoso o o4 
imo um inímigo quo oonvem consoi 
-var, 9 mais possivel, afastado, Um 
“dia, já 14 vão não coi quantos annos, 
póissu nos urcodoras do Leiria uma, 
rando o densa oarasana-do ciganos, | Btercor qua ce apomsou das povos: 

vous visinhas foi inmonso, À oxpul- 
ho dos vagabuidos foi roclamada, 1) 
uma, tardo, q 
partia pare o 

no onbir du noite, 

quo a obrigon 
ão: Lá pola oidado do Lia 

dinda hojo so fala nºjoso, 
No Alomtejo, as proezas dos oiga- 

mos andam do boooa em bocoa, Todos] 
«falam d'ollas, Não ha quem 
lo unas. vozes com admiração o 00 
Aras com ropulsa, quor para oxaltar o 
espirito da traficancia quo rosido om 

“tado o ringaro, quer para mostrar até 
: que ponto vão-as habilidades tartuo- 
bus diaquolles «a: quom so convencio- 
mou do ha muito, entro certa gento, 
dar o nomo do hungaros, O oigano 6, 
rincipolmonto, um foiranto oximio.| 
E acima do todo, um nogoelánio de 

ido -como vão ha oltro, Trocar um 
“burro velho por outro novo o rooboi 
Ahd) ima dinheiro, é para olio 
à co simples d'esto mando, 

sea palavroado fusoina o camponio 
“shixonho; e até o propriotario rico, que 
“ado tam por habito gor ingenuo, eo 

lar som difiiculdado polo 
“tanto-d'osna soreia truiçoelra, que lho 
pobiça a bolsa:e que tom uma grondo| 

“ntnbição-—esvasiar-Ihla. O Alemtojo é, 
terra olossica das gtandos foiras da 
“gado, O Javrador concorre à ollas com 
& alvoroço .com quo so vaomos gran- 

Jor 

torem-lho o pelo alto do calote, com 
esporas de prata a dosonharem-lho 
os rebcrdos dos saltos do mei 
toloita. JEssos sto 09 ciganos ricos, 
quo nogocsiam om gados om grande 
escalo, que giram com cnpitass abun- 
dantes o que gosam da confiança e da 
amisado dos mais ricos proprietarios, 
[Nãotraficaro, não recorrem a maus pro- 

505 conumorciave, zelar quasi com] 
ocidado o “on credito 6 impede 

quo os seus irmãos do raça tambem 
xpoliom, ou pratiquem actos vorgo- 

nhos. Só gosam de plena Mberda 
nas foiras. ÁJi, o oigano pobro póde 
íazor tudo menos roubar, Pódo im- 
pingir gato por lobre, apanhar um 
burro bom em trooa d'ontro que não 

nada q racobot ainda tor- 
levar no ultimo oxtromo a 

jarto do illudir. Póde, 4 força do pi- 
ruetas, fuzor passar um misoro buoo- 
falo lazurento por outro vinto vezes 

Porque nada disso lhe) 
Mas s6 rouba 6 cómo 

lavrnsso a sua sontnça -do morte, O 
oigano rico não lho perdoa, abando- 
ua-o, põo-n'o de lado, repúdia-o. coro 
se repudia um ento despresivol. 

Os- ciganos vivem pelo Al 
loomo em terra gua À provin 
jrica exiá para todos. Os montado 
oompastos ' 4 aombra das azinheiras| 
o dos sobreiros osular: 
bom as egbrazoadas nm 
Os gados são anvito: 
raça. O aprovisionamento para as feis| 
ras fiz-so com faoilidade, Não admira! 
[por isso quo as tribus hungaras, quo) 
os ciganos da Andaluzia o 08 gilanos. 
bro: do Triana com 08 
lenços do ramagons cabidos polos, 
lhombros, tenham uma intensa, prodi- 
lloeção poloAlomtejo, tunto esta pro- 
vinoia so presta ao exeroiaio das Suas 
mal, do troca-burros habilia- 
simos, de mulhores do virtudo, 
(doras do sinas o do exploradoras in- 
oansavois do incautos Assistir no 
[drama da venda d'um burro por um 

—6 yoriepresentar umopitodio 

Especlaculos 
a e ao a a a 

Cartaz de 4manhã 

Uma carta 
Do ervTticardo Covõos recobomos guioto cartas 

REPUBLICA — A 045— 
stoligo no ar, 
EDEN—A 20,90 0 12,80--Maró 

dorom 
APOLLO-A's 2080 02280 

1918 “Moviata), 
ANIMATOGRAPIOS, CON- 

CERTOS E VARIEDADES — Sair aos Mocruios, Contra, od Onema. Contas "Olympi Chita Terras a Polyiieamas” 

Sr. redactor: gúinto car 
terão, diz quo de oficinas do Povo devido a ur cabala por mia foto. “Pado, quanto diz o mimo jor. Da? é qbsolutaménts falso, Eaod jornal de |xou do sor oxocutado nas oficiaus d' Povo unioa o almpleamento por felta de| pagamento, conforaro "o eulpulado, 6 prova 8 anta carta quo ot lrigida. iroctor, am LÃ do corrente “Para os devidos aiitos lho participo jane dovido & falta do pagamento não por. hnftto, desda hojo, qua o jornal A dura in fio nas iutldstor o jornal O Fo So o mon amigo quizer luzor ainda 6 amênto. podera, farelo no portador quo vas munido com o competonto reoibó, e oo1m à minha auetorisação, mento 46 afloctão, para porayÍtiis quo sas instaliugõas do O "Povo Continuo a Ber Tok too jornal 4 Zurdem 
Não a nfs i eo, del Taxa Jor vio, mova cara em qu 

Mau, por tolerar onvlando, toda 
isto quê: não pas ando no dia seguinte <asa da redacção do| 9 seria fechada.  Ohogado. Quo foi ago] dio, não'liguidow, como tinha prometido, Tas oorhpromettando-aa, pordu pero no dodge pé ao terça oiras como. n06 ps para quo Ta quarta jeto 

qo havia promottiao, o quo ido, À im é quo fica rastabolecida a verda»| 

” 
Jor na) sem Quo O son diroctor pa- 

O 10 torna neo 
gomonto devido, Sobre 

Ei ao as ilgoidas Pesecnrts moos. Maito obriga » do o0r o de vida 
Ainda ha días prosoncoei em xtro- 
mos esgo espectaculo pistoresco. D'um 
lado, o cigano, dono do burro, do 
outro, o comprador, pobre oratara, 
boçal, quo acreditava em quantas lam- 
jpanas o cigano lho implugia, como os! 

tas acroditam. no ovangolho. Ao 
primeiro “cigano outros so roweiram, 
Pala tudo ao, mesmo tompo — o hor 
mem quo quer vendor e 0 que quer 
ooroprar, E 6 camponio que o dstino 
impolica para a 
dos ciganos, não pódo resistir, com, 

tuga invonoivol 

poctaculos originses o aonsa-)pra o barro, paga-o o abala com olló) 
: Sionaos. E? 'que ns feiras, alóm do no-omquanto à oi doslavada 96 brã, oortazmens oxsellontes, ondo cada figa” rio, 0x4 
di oprosnt mph 

das, são tumbom a fooria que dos- 
“Jombra, n-npothooso 4 lur, À cbr 0.4] 
“:Hlquoxa: que tudo attda com fadiga, E 
ão ainda o grando campo do aoção| 

“los ciganos, quo n'ollas exoroem as 
artos ds traficantes com uma ha- 

“bilidade rara. D'ama vor, om Extro- 
moz, um grando lavrador vondun a 

“sato cigano. uma parelha do mulas já, 
"vim. pouco dasvalorisadas pola idado, 
“Nó dia soguínto, voltou À foiia para. 
«roomprar outra parelha, E comprou-a, 
4 Mas ma voz na cavalarig 
“tas recolheu, O coroado sontin-so-mor-| 
dido, pola desconfiença.'Ou so ong 

; ava muito, ou a parelha quo 0 pstrão, 
dquirira era a mosmo quo tinha 
gendido na v Foi para o dono 
das muaros o dou-lho parto das suan 

: doscontanças. Ello quo fosso vor, 
“oi o roconhecou, não som algum al. “em custo, quo as mulas oram ai 
tmosmas que 08 ciganos lho havi 

o na vospera, Eatavam, sia- 
plosmonto,  tosquindas a capricho, 0. 
“quo ns fasia romoçar e lhos dava a! 
«Apparencia do muito mais novas, E 

aão foi som grando ousto quo conso- 
aiu desfuzor a trapalhada, O cigano, 

iporóm, tambem so transforma, por 
om salteador. Rouba, dofrauda, 

xplora, pratica violenoias. Em osrto 
uno já Jonginquo, tros ciganos, nas, 

visinhanças d'esta villa do Redondo! 
“essaltaram o monto d'um lavrador +| 
pratondoram, dopois da dona da casa lhos dar tudo o que olles exigiram, c oxercor contra “ella toda a costa do 
.violencins, Não 6 congoguiram, mer- 
cê da intervenção opportuna d'um; 
.visinho, quo as obrigou a fugir, Não 
“ardou, porém, que o proprietario re- Hresssso, acompanhado por ne ex. 
“to, E sabor o que so tinha passado 6 
tornar a montar e partir em busca, 

“idos bandidos foi coisa quo ge fez 
* nfam abrir e fochar d'olhos, Os ciga- 
nos tinham seguido em direoção a Villa Viçosa o extenuados pela jor- nada, hnviam-so deitado, perto da ri- 
beira do Licefeço, junto d'uns pono- 

“dos para ali passarem a noito. 
O marido ofendido, ancioso por! 

rotumbanto yict 

jo da côr. Às suar 

são, prinois 
oipalmento, quem, com os trajos| 
borrantos, dão a nota viva da alegria] 

do ohit 
molha, quando lhos dá o vonto, 
nam-so no “ar quento como balb 
policromos progtos a furar o ospaço, 
quasi a prumo, Nos olhos bailom-Jhes 
toc guslidade 
(das raças. primiti 
losboltrs, gingando ao movimonto 
rytmico" dos passos largos, veom- 

cabos reourvos do” coohi 
da vida no 

mada, com toda a soa oxhuboranciá 
o com a sua solvagoria rubra, que 
passa, Uma oigana rioa, do vostos 
novas o ampl moda o ob 
loiros, abrem opulencia, 6 
como que oma papoila onormo, os 
tendendo ao no], polas soaras a aloif 

potalaa macias o vormolhas. 1'og- 
1, porom, ha ponoas. T) as outras, 
algum di o do lovar 

para junto d'ollas, n'ostas foiras alom-| 
Itejanas, talves faças bom om fugir, 
[por causa das coohiladas o do mag, 
ohoiro 

ADELINO MENDES, 

Candeias 
no moia barato vendo calçado | 

om finissimo dal do oôr a oalf de côr e ca 
nos do plantasio, lquidam-to, 

Custavam 5$800 
agora 4$500, 

oncomemendos para a provincia 

Rua da Palma, 9 
Em frente do Colyseu de Lisboa, 

d. À. CANDEIAS 
Festas associalivas Club Simóta Carneiro--Promovida porl St Sino Cree; romeno pe devo neo da or efão 

[Enviom. 

vingança, appareco. Dá com os galt 
dove omanda-os ujoelhar. Motte á ca- ras caçadoira do dois óonos o dispara, 
Ao mesmo tempo, o croado fozia ou 
ro tunto, E é por isso que ainda ho- 
je, no costado dos tras pnodos que! >:furam o chão como so fossem laminas, dolossass, todos 08 annor alguem, “que não so sabo quem 
var ag tres oruzes bran 

»  Albm do cigano ohatim, da. igana que Iô signas, que doita cartas 
e recorre a todos os meios para! ludibriar quem lho «der quartel, ba outro que a provincia inteiva estima, 

; Bo cigano opulento, negociante do 1: ndo, com ticos alamares do prata a > selintanem-lho ma julooa do agtralam, *: “tomo grossos Grilhõos do oiro a gor 

thontro dota Olob uma recita com | fárama «Amor'ão pordição» do Honrigne| 
do Macedo. Na recita toma parto O Actor| A, Mesquita 

Lisboa-Ch 

acto 
dailo, 

Na noite do ente-bontom pará hojtem, gsando andava a prooeder À dogourgs dá “sinho dos vaporasatracados 4 ponta n.º 3 do atação do Eonta A polooim detappa- Fecou o duscarragador Pianos, morador 2415 não tornando a 20r. visto nêm ain mem DO trabalho, pelo quo 6 au pôs que tânha SAIO ho Po, mGrrçn otogudo : 

2:000 pares debotas |"* 

io ane estrada da Chelas o 

biicação d'ostas lini 
(8) Ricardo Covões 

Uma mova firma 
commercial 

Ba eoiabolócimántoa anti 
Seta de lssimos em 

o, Úran Aoue Quan ora O do cu 
morcianto Joaquim Rodrignos Moreira, gi e sport atm? orpagonoena Eua /Ão A paro talo betabaladimbnto apo ma tan | a do por agora dicigido uia rm Sonquiaa "Nodiigos Mora mitado, que manterá a tradivão de Ion Fados da curiodado, do dofordacia rasa pera com “08, clientes “0 do rapido du ranencoões. “O ceúdito: antá dio pastas por uma Fopatação do mitos annos |popularidado continan o favorovo)-a De] rio, avi star provisia dot qe so bico, 00mO dgora O fazemos, €, Moreira associoa na refurida co | pede Po gua pao i do to] ntonos Moróira o ogidn” antigo ompros gado ar. Naroiho Conti “ano om forma corragta domo no Ampoit 

jestaboloaimento. o tratados dou ee gocios; 9 bollo fornecimento Inetigol do ferrgena o ah ão tFabalho dos avos socio 
(do nosso amigo João Morairo, 

ê 

o araotia do or grando dovenvolvimenca tar da, Biova vooiadado Rugai dessa mon careira pronpera flog 
ee mein 

Moreira do '& Gts 
Comminstos-Exportação 

[Conservas alimentiolas do sardinha 
ohloharros am azolto o tona y “Sardinhas em sal moura é prensadas Vinhos do Alto Douro 

Figos, Amendoas, Chocolates, eto.| portadores para Africa, estrangeiro 
o Brazil A 

76,2, Rua Augusta-—Lisboa 
End tolozraphioo; Tamarejra--L 

TELEPHONE 1979 id 

Salão Foz 
esta arttica do Carmen 

Vicente 
Yosto alas bojo o Solto For a ea de nana Caron sem. jemão Juan O pai dido à eletorlnde 

poctacnlos os seus melhores namoro Assim teremos o soprano Stella Marga fa cantor 08 auos mais lindas caneões; a Bolla Lopos 60 eou axoontriço a exe: cotar os son melhoron trabalhos do tra: pexto o barra fia; Niua, Walky apresen.” iará as soas.imolboros danças 4 chtre ol: as 0 «oau- can» que hontou tanto succes. o obteve o Batblino, o colabre pisada ta Locará as mais lindas variações do fe. oa do seu vasto copoetario 5 Goro de vê il erpontácalo com 22300 mioguem “06 bom gosto do 
ada faia a estrela do Ro 

som Curlit uma lebr pp 
A-Capital» ego da Moreos Desportivos a ARaóia, 

[sito do 

10 é do. jão à nsneoção e da 

|ma que um. 

a os 
do passeio. 

ULII 
São attorradoras as 

perdas austriacas 
PARIS, 19. As pordas anatriacas na 

fronte Italiana sto atorradores, Parto| 
(das. guarnições do Vienna, Budnp'st, 
Servia, Montonegro o Albania foram, 
Jenvindas para n frento italiana, aíim 
do prooneher as vagas. —(Amerjcana), 
A Liga brasileira a fa- 

vor dos alliados 
RIO DE JANHIRO, 19—A Liga| 

Bragiloira a favor-dos nlliados propara, 
fuma affactnosa recopção ao au vico-| 
presidonto, o dr, Sá Vianna, quo zo-| 
grossa, Amanha, do Bucnos-Ayros, 
(Americana), 

4 autonomia da Polo- 
nia 

PARIS, 19,0 govornador do Var-| 
óvia, van, Bossolor, annancia quo os 
govornos altomko e austrinco reconho. 
[coram a autonomia Va Polonia, A no: 
tícia. não gausou enthusigsmo algum 
na população —[ Americana), 
Explicações da Alema-| 

nha ao Brazil 
RIO DE JANEIRO, 19,—A propo-| 

incidente com O navio 
holiandez «Bondoengn, o minis.| 
tro da Alemanha enviou uma 
nota ao dr. Sousa Dantas, mi.| 
nistro “interino das xelações ex. 
erioros, explicando que “os. na 
|yios mercantes devem obedecer ao, 
signal para parar, e-nunca devem 
marchar em direcção qo navio de] 
guerm: 
O publico: commenta- com azedu.| 

imo esta nota da: Aliomanha—(Ame-| 
ricana), 

À Crane quer = 
I 

EESENSECHOS +44 
sesssses & NOTICIAS 
inronuaço — CoMMUNICADOS | 
Partiu hole para a prada de God madame Botitne, esposa do iliustre uh nistro da Rhecia' em Lisbon. 

ANNIVENSA 2198 Fazem Amánha annos AS Snes condea a da Loura! (D. Amelia), D Augusta xa. [Vier “ao Aloldia D. Brancas do” Ato gula Cherrelça Prato Mastos Di iledens [Velloso “do Pina Cabral: Ienriqueia Ereltas da cosa Lima D. Julho, Ainelr [XovieP do afíeiga, D. Maria Joc6 Enlcão Cota“ Psianezes ” Aviscado do Lacerda. fnzovado) 6 D, Iaura Muller. E 'ar"Antonto 46 Castro pe reiraVo Foiid, “Ar. “Raul Pinheiro. Chagas Hignacio terda, RO dn. 

| CASAMBStOS 
Contorclouso na Sopra aBbrei o sr |yoão Marques. Castanheira com a era D. [erancisca (Odina Leal, gentil tia Go sr Guina Lead o Na er 1. Mania 
Testeminháram o ato, por parte do os ata “aves “Augusto GAbção «e Holatio “oelio Bamasto, “e os srs João| Marques e fastmiro Mirques por parte 

les viam-oe numerosas pren 
O gosto artistico. fixaram, residencia no Porto pelo se. João Ramos Lourenço 6 sua esposa a "isa D.Maria do Pretas iamos rol “peaiua "cm “casamento” para sei Iho, se. Jtamiho, Lito Ramos a tea D. Horton. [se Nunes dd Carvalho, neta do sr. JOS |oaquim Nuhcs de” Caiyalho. O casamo o “renlica-se rovemente. Rea O Vensalvento da sra D ja Campello de, À 

pelio do Andrade o Go sr: Nuno Campel lo Andrade, Dk falecidos, com o sr. Du inerme "de “Almeida. Serviram do padri nos, DOE DAM da noiva, a sra 1, 8o oia! do” Padhia: Nunes 6 6 dr. dr, Caflos jAugusto Campello. irmão Ga noiva, “ por] parto do noNo, n srt D. Francisca 0a “afendes lo seu anárido 6 sr. Casimiro es, prin 
lunch Na egreja da Estrela ro 6 casamento da sra D, Ma. Domingues “go, Alimeida sou lho, da, er D. Delphi leg 06, ALMEIDA Ananahes, ol «Caros dos Santos, nforei 48, lho da ses D. Maria. 

o. JA fanleciaa, a Honriques dos Santos, Ser 

NA ae 
isôn-so hoje ria“ Deonind Abranches, g na “Dom com ar, o infanta ia Gloria, 04 e o sr Caril Seguros de Guerra 

A Companhia Ultranarina fue seguros 
tocrenteoa-da enorra 0 moritimos, Ruada 

bara os filhos dos mobilisado: 
na Amanha com O Jeito, de rodas ndtantos avenião enro citas | Bigumas de subido Vara te slermeser quem Rasoesnçho, Populai do Benchicen. cio de, Christosam vo 8, Lourença 

omoveu n favor dos filhos dos mobi isados - pertonoentes .n esias regue. 
ias, no alrio, da, Escola Contral n.i 0, osta, do. Castelo, f, Haverá va iba sUrprozus, é Uma Danda de mus ou executar a, molhon's, peças do -sau 
raporlorio das 18 05 BL oras, 
Operarlos italianos que regres- 

sam é patria 
Na 14 repartição, do governo civil tora Tioja, Dostos EI Vistos em. passa” pontes, de 'operanios tilianos. que 

E do Villa: Real. do: Santo: Antonio” e» que vão eegulr para lialia. 
Voluntário que se offerece 

10 em 13 da 'nostn admihihistra- 
Francisco Longueiro, ton- 

fo” asperato| 
[pica (9 (4000, shas, dosojanão, “comb 

patriota que. so -preza do dor, par- tir coma primeira expedição: que Siga [para os campos do. batalha, oflereco: do minisherio da “guerra 00Mo. volun. |lario, Poge.nosw para fazermos ossa do elevação, por estar. ausonto de Lisboa, onde, logo que regrosse, irtará “de [dar ds. passos macessárias! para “effect var o su desejo, 

O telegrama do general 
ônus 

Pela «Republica» de hoje verificamos| que não tm (andamento o telegram. 
nal; da samba atiribuia muts, Folgamos- que ns. E 

Exnadição ao Sul É Angola 
Junta de confraternisação 

Roalisa-no Amanha, pelas 19 o meia hora, no hotel do Tnglatorra ui jon tar do confratornisação antro 08 off oiaos que tomaram parte na oxpodi- ção ao gul d' Angola am 1914-1916, s officiaes que dosejaram -tom 
pacto .na festa: devom comparecer al hora, fazendo uso do uniforme 

“A Tarde, 
'sponsão, roap- t Gsto nogão pregado collega, 

presenta, como: anteriormon- ígido d'um modo brilhunte, 
pa 

VAPORES ALLEMÃES 

O desapparecimento 
de mercadorias 

de bordo do actual navio «Ama- 
rante» 

Sobro a queixa do furto do barras de estanho, no valor de 14003608 e bordo o vapor «Amarante» (anti pepn «lioja do Investigação u 18 do jlho ultimo, caso k quo 8 Smpren ri, aparonão não tor, havido 0 foram do 1015 pela 
Alfundoga do Caes das Sold 
áomto auctorisação ups O. Juogor, aj fguindo para ai, 
Tonto nos conhecimentos como na or- rega so acha à astignotora da firmo Mordus & Harting, ageu! panbia d ros Haimbarg Amorica | jreconhouída polo oontul anleco nfosta ci: dado com a ano. sosponsobilidado Íigada so daspaoho, visto tor. conhecimento do intisidao a favor do quera so foz 0 dos [pagho, 
No processo do despacho existente na Alfandoga do Lisboa consta n ordem de entrego paisado polos represontantos d [compunhto Har:burg America, ordom co que aubstitao o jogo completo de -co- Phjonios o o conhecimentos, por á ocupanla fogieea Kieloy aço Bens & Sd Londres parana Rise sont dog ao Banco Tnglea dista, aidado, que ava ves os ontrégou * À 150 Liabno| 

proco-| 
» 8 favor da ão aulsso, do Zarich, sé 

foram parar] 

fabricas ; do conservas) 

ram qe qm ade (do Sophia. “Popu) Jogo rico “Eduard 

ia riDbaa. As, sra D. Etmra frito da tiva Bascos o D. 6o 6 (do PRAtInhOS rs gal. da. Shiva Pasãos 6 E odrigues. Nogueira. 
| EXANES| Ficaram approvados no exame do de lerau“a "menhta Caroitna Capella Torres 1,0 menino | Soto Capella . hos Torres. "Broprietario a em Biblidueca” "do Povo. 

PARTIDAS E CHEGADAS| g Figueira dá Foz e segui. | Luto 0º 87. osá Bernardes ara. MR Tor 

reze edisora 
Estiveram sam para, o) tosa Po" a [Emygato du 

arm 0 Busanco, Vindos de En. Promos, olar, ar, Alfecho difesias aten es da Silva, gua csposa e filho Do, Poço | drAroos, parto no. principio so mer para no Velo, berto ta Elavelta dm O esposa Agra dy 
Doria “Prindade, de filho, o sr. Thomaz 

revamento nara Cascaes ta 0, D. Vidlante Carvalhal 

AMP na FB UG maga 
pa pa E 

ke Dara, Madri, Paris « Lon- DOnd, O 9%, José do Or 
TR AAA O sr ddr, Mart o to, 

Som n Adelaide, pa 
[mara Leno. Parto res, com, [neilis “de ria Party 14 nho” Nobre, tado de Di o, “director “da” PacuL-) 

Mito una “me Bo) irma, 
o Db. 

Pára a Curia a srt D, Pau. isa Olemento “Pinto “o gua, 
- ra co. Estoril, com sua tim, nr estita Vaz. to Olivelra Boa: 

a perna EU TUOSA onoral ho sr. Jorgo Fernandes Goo enbves, "ante onte Res Ra q Pnilerto orlental, fot muito conterriao. á€ jrmigos. o colegio o pa 08 estima 
Finanças brazileiras 
Reducção geral das despezas 
RIO DE JANEIRO, 19.-Termi.) nou tarde a reunião do ministerio, ficando reboivido, por nnanimida de, uma niducção geral das despe.! 

is. A commissho de finanças da| 
Camara reduziu de 6.000 contos a| proposta db governo, ficando comy nado que cada ministro estude umi plano de economias, de necordo 
[com a corimíssão de finanças, de 
maneira al fazer-se uma nova re.| ducção de 8.000 contos de réis, por 
jocóasio da terceira discussão, O| 
[ministerio da viação fará uma gran! 
do reducção em lodas as obras pu. blicas, suspendendo por compeio o: serviços qe. não forem consido dos “absoltamento indispensaveis, par assim diminvir as, desperas, equilibrangp definitivamente o or. 
[gamento.- imericant! 

Mtraçõos à 'revição const 
| tuelonal 

O goverho apresentará ao Cop. gresso umá proposta com as alte. 
rações à Constituição que jnlga ne-| cessarias. Consta que, en. virtude fá'uma d'essas alterações, será jn. troduzida rio Codigo de Justiça Mi. litar uma hova disposição p: orar apenas em tempô de guerra, Jiz.se que será tambem restabelo. gida a contessão de medalhas mil ares, 

União Tepublicana 
Effectua-se hoie a sessão inau- 

Da có- onto partidário, ao] do concorrencia, no. nte 08 delegados di 
joão. Os trabalhos da as constituidoa o moctara ela apresentação oriorio do” Directório Gard Fito pule ás. Brito Casbacho; o da Goma ao pisteativ, da que no iactmbio gude 

asma eeseão devom tambou nor apro-| obtadas varlas moções, em nome do par. 

ida |militar 
Ratificação do juramento de re. Emporê And nojo gendo O ra: pecicodant dota Rr 0 ao Maua Sor non QUO “apienántos a - queixa .na pa oia, Quoixa.quo-46.s4conhêco carocer di 

criitas ém Mafra 

ciona 
dustrine 

janostão, muito geavo sobretudo pelos 
dosastrosas con 
[eodonte pódo. avaprotas Á nossa soo- 
nomi 

ge 

Declaro o ar, Ablora que é o rapror 
[sentánto d'oma commissto do al 

sejam o do bem sorvir o son 
Mesmo quo 
inteiramente os nossos commonta- 
rios. Mas não 6 su 

assim foz, perguntando a 

dade, resorvundo-so o direito de co- 
rar b por conto do corrçtogem sobra 
ja importancia da compra, 

Elloctua-se Amanha, em Matra, uma! snfeeania osh enlaces o faramento doa resto Us Dalalião 

S NOTIC 
Vroavlo 

IA 
CALDAS DA FELGUEIRA (Camas. 
Beira Alta) à mais pitoresca e admiravel estação de cura em 
POA sis ia do ileso El ama 
'As (hermas da Felgueira eram as recommendadas pelo saudo. so professor MA) 

rosa eli 

yphilio, como auxiliar do tratamento mi 

UEL BENTO DE SOUSA na sua nume- 
nica Indicações: No rhcunintismo, nas affeeções de pollo, nrtritiamo, nas doon. o dos paizos quantes, do Sado, do esto) é mago, d ( intostino, broneh ercurial, 

UM CASO 4 

Uma fixação de preç: 

Poblicímos hontem as doclarações 
qua nos foram feitas da purto do ar, 
Áblors gobro a compra do wolfram 
no nosso pais, acóm panhando-ss dos 
communtarios que so nos afiguraram 
justos sob a ponto de vista do into 
osso navionn). Não so comprehondo 
quo Portugal tenha de fazer bonofi- 
ciog sem obter compensações propor 

Não faz sontido que os in- 
compmorciantos inglezos e] 

conoozos possam lixar o preço dos 
productos que nós possuimos o do| 
quo clles carecem o nós não tonha- 
mos o direito de regular o preço do 
carvão o dus matorios primas quo in. 
portamos, Ei esta à baso essencial da, 

e 
q 

m 

wc 

fu 
o 
Ex quencias que o pré- 

Hoje recebemos novas inforioa-|" 
que roforgum os commantarios| 

us. fizomos no numoro do hontem,| 

os, não havendo por isso mocivo 
para so afirmar quo ello tenho rosto 
assumpto «outros iutorassos qua não 

phica 
vim fosse, sobsistinum is 

O er. Alvaro Augusto Dias, pro: 
priotario d'uma mina do Arouca, 

u ba tompo 50 governo auotari- 
ara exportar, ora varias quan- 
do cada voz, 100 toneludas do 

wolfram, O sou requerimento foi in- 
deforido, com a nota de quo dovia 
tondor-se com or. Ablorg O gr, 

subdito 
britannico o preço por que lho convi. 
nho roulisar a compra. O ar. Ablora 
ospondou quo a Sô ehillinga por uni 

Ro 

ri 
Já isso domonstraria, quo o “or, 

|Ablore-não se emontra - om Lisbon 
laponas p s interogsas do 
jaou paiz, Mas ha mais. O gr. Alvaro| 
|Augsto Dias não se conformou com 
laquello preço o escrovou para a casa 
fsunceza Sohneidor-Caner, quo fabris 

lto escula material do artilha- 
(ria, perguntando so ella mantinha o| 
proço do 95 biilings ostipolado om 
oontractos anteriores. À casa rospon- 
dou inmodiutamonte quo aim, O sr, 
Alvaro Augusto Dias q 
ou svolfram ao ar Ablors por 89 
[shillioga quo ella o indomuisacia du 
differença do 10 shillings por uni 
(dade, 

insicueção da 1% divisão do axenio, 
havendo provas sportivas nulas, as: 

do 
de 

dos a que o Br, Ahlora afludi condo-so sou ropresentanto, 

vornos das nações al 

Canot o reoobosm 
obiliinga não so aujoitaria a pagal-o 

putosao 
a'aquello minorio, porque os sous 
possuidores toom recebido 
do venda para à Italia o até para a 
podo com prur, não ba meio de 
lixar o valor que rosultasso da offoria 

ava venda dosdo que 
joeito a combinacho dos 85. Os indus- 

ção fionrão prejudicados os pé 
P 

destinam a quaosquor intermediar] 
seja qual for a eua nacionalidade. 
Ta de Azemeis Aninistro, pedindo que Aguelle concelho 

RESOLVER 

COMPRA DO QOLFRAM 
O que só favorece 

intermediarios 
Esses factos não offarecem contenta $ão porque a pessoa quo nos fornaceu ojo essas informações doclarou-nog uo 0 sr, Alvaro Augusto Dias não tom duvida em pôr á nossa dispo to toda o tia ns 

correspondencia gobro o mpto, 
6:49 que a tal comumivsão do alias 

não 6 is quo um syndicato financoira vs procura tirar grossos bencficios los 
so pais, 

lornecimentos adquiridos no nos« A diminuição do progo do nom -sequor favoraco 08 go- 
a, visto que ibricas o pagam muito mais caro que reprosontanto do tal commigsão. 'videntomanto, so à casa Sohnoidor- do ar, Ablors a BE 

oltram 

95 ao sr. Alvaro Augusto Dias, 
Já dissemos que a grando procura do wolíram 6 justificada. polas colos- 

brisam hojo nas naçõos eu guorra, O wolfram ontra n'uma porcontagom do 
JO a 16 por conto na composi 

fa quantidades do aço que so 

o do 
mente avgmontando considoras 

a revistoncia, 
À fixação do preço quo o gr. Ablor é do nada valoria so 0 governo não 

entraves á “oxportação 

edidos 

Abloru o 
o lhe 

ugsia. Mas, como só 0 01 

do procura, muito embora, como 6 natural, a concorrencia aponas fosso 
festaboloaida entro as nações allia- 
das, 

Os Estados Unidos pagavem-no à 
ii mi tal comissão 

rotendo garantir-lho a 
quolo pais ac- 

inog americanos só toom a Iuorar 
(com, isso dosda quo, lhos eejam, ga= 
rantídas as quantidadas de quo garo. 
[oom para as suas fabricas, O acordo 
(está om march; e mom a gui roalica- 

3 
roduotores do wolfram som que, 
rtamonte, nada lucrem ag nações 

das, porquo o eyndicato ninda 
lho 80 aproveitará da situação 

vendondo-o ás fabricas polo preço 
quo ontondor, 

factoros dovem mor 
attonção da po 

o governo, porque auxiliar os allia- 
os não é prescindir do lucros que so 

Todos este 

grapho eo 

sallos dssgrima, corridas, provas. mi ] seja foriacido milho gullciento pasmo litares, etc, lcrmilnanddo festa Com 1) xt consumo. jantar” aos 1,400 recrutas, que te Ieuli.] O commercianto sr, Antoião Ferrei. sará na linda alamod 
mento, 

do amarinia e 

A questão 
das subsistençias 

po 

A falta de assucar e de carvão 
Apesar dos esperanças feitas maser 

pe” a oia Nome. Torne 

contínua 4 fazr-se sentir, estando 08] 
lanímos hastunie exaltados, 

Moje, por causa do ussucas, voltou] 
a haver grande aovimento. os corro. 
dores do “gox:rno civil, ondo sonstou que ernm distnbuídos senhas. Goro 
bonto fósse Iylsa, tormau-se, necessario] 
chamar o piqueis da que. fez 

ci 

evacuar O edificio, ficwndo 08 comedor |fe 
ves e escugarias guardados 

À gente que ai aco wrru velu para a 
rua, Conde se formaram grupos, não 
tardando 4 Correr beato de que nal 
esquadra du run do Commercio estava 
Sendo vendido nascar. À amulidão cor. 

ci 
ê Comb “a. dgglômieração) rd piso ve tos porções contre” as Sen assadas pelo of Jog Bone da como to E 

em areiço nin Pepavaas Wa a” ras aro fes 
aros do ui 

ra da Silva, membro da comissão dis. ng da Comin 
Spa ge SED tandem fuiga  igues e doctara. que cixa de fuer purto dessa comnissão, 
erem lunchar bela c cour melhor? Vão 4 Argentina. R. Le do Dezembro. 74 

NOTAS DIVERSAS 
Com o sr. ministro da fustiça conte. imprensa, pelo dr, ovemador il] renciaram us 85, Figusrádo Ronei do res breve haverh usguear o Pat] Daio Val, Ago Condo vão" om. quanihiade «utticeno para, 0] va, Eduardo  Tabseda, Pino do” Ligia abnsiccimênto da cidade, essa” falta reitor do Ivceu do Porto, € Todo dg o! tens, Crista que no fim 40 corrente mez indo inandados recolhar nos co! E ciaes "o ctvo “quer actuar tento tdo “para, teses Iogares ot. fãey reformados ou da reservio VAMOS offtciaes reformados dos qua. FaMar. QUO desejam voltar” as orviço. ACUÍvO, Vão Dedlr 0. respectiva inlstro “para sêrein submetidos” & Uma junta do “revisão, a tim de poderem no vamente” prestar "serviço ne Ileiras, 

Sport 
Torneio de «tennis» Reu para, all, vendo-se que isso era) Torr ' =D lambe falso. ca Amanhã, no Leiniar, reatisn-so um À casa connnerstal Jayms ds Freitas.) orneio. do” «leunsa entro 08º Hecrao a a da Moplena, seo Dojo pe) Desportos da, Andar e o Sporim lub de oPrtuga?, O lorneio coniega horas, 

Situação da praça 
OAMBIOS.-O mersado fechom ds aee Como honvasso ssol, OAMBIOS nero e a multidão fosse cada vez)*" dede fi dando "alan pita. VE o 

unia forca de Catalan d% guavda, re Pendronquegoo. + a AB pente des ado Goo tado. 7 O aa n qmultídio. Hollanda, ohequa . OR 50,8 Sire à ta de carvão. tinham os] Holanda inequa * à (Bino tos, não esto manos | Soleca, Sega t aim os populares Va Pora Ro de Duríque, arra 4 às taboas dos) Bjo mLondr 1258 - tapúmes lia E fim da DS alma Ládras. erro TEN EE 
Jícia não Interveiy, mes e Lã hdi] Uma commissda de negociant 
talhsias de carvão est ronfei 
do com o sr. governador civil n quem 
pediu iuie 2 Carvão que “so encontra Das fragatas na doca do Jordi do Tabaco é nos vagons do caes da Madre do Deus seja descarregado = vevdido e que Aali fossem mandados relivar alguns carvoeiros que impedem à des. carga. 
O Cleto da distrilo allendeu 0 pe. 

uído o solicitou que o comando | gusto. Tepubicana mandasse para all ças à fim de acompamar as carro. e evitar desorians 
ii jovernador civil do Braga Leve o: a. conferencia com q er, ministro] do trabalho cobro a questão das su- bsistoncias n'aqualto districio. -Tamfaa à administrador do concelho de Oliver 

meme TO Pina ia iara sa fm 

1“Olsina,, 
Tintas a agua (Walhes Paiato) Lavaveis — hygionicns — pars maoontes fabricados por Mabásr Bra (England. ico ago ge E 

PESE | lh IN 
Petias Ig om | 
Re xa fetrozciros, 3, 2º—Lighoa 
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MEDALHA DE HONRA 
na 

Exposição Pan 

CHOCOLATE, 

amd-Pacifico 
mais importante fabrica do genero em Portugal 

Prefiram está mavca 

SPORT & EDUCAÇÃO PRYSICA 
À gymnastica sueca € a querta 

Os francezes, mesmo os maiores enthusias- 
tas, modificaram-a em face da gravidade 

do mo: 
Não sesta duvida. que a gymnoetica é] 
(a exosllento preparação para robus 

tirar o como, : 
Não restu duvida que n gymmastica 

senta o mais poderoso cloment ro; q crvança se formar num homen pai ori E tambem não rosta duvida que à gymiasica muto conttbue pita. O o. 
mem torto, Rá 

E tambem não resta AudMa que à 
aymuiastia muito contribuo para o 
mem forte o adaplar, rapidamente, às 
rudezas da vida militar, 
as que gyimmstica? 
Ora à esin pergunta respondemos 

comi uma convicção: Aquella que me- 
Mor se conformar às condições nnato-| 
mo-phssinlogicas. do sudividuo em "o 
dalividado do meio & condições em quo 
vivo. E os argumentos apporecem com. 
provados nos. fragicos Incidentes da 
aucera actual, » 

mento 
Caso não baja tompo, para jogar to-| 

dos os jogos d'uma poulo, marcar-se-ba 
dia para à torminar: 

Esto campeonato será disputado no) 
inolhor do 8 partidas com todas as van-| 
tagono. Todo o que falas no dio ou hora 
treada, dará uma vlotoria à cada um 
oo êcus aitversar 
O mesmo sucoedorá no que desista, 

mesmo que tenha [tio alguma visto 
ia, à qual ficará som offaito 

“rennios: Ao campeão sor-lho-ha da-| 
da uma medalha dó, verm 
rever o titulo. do! Campofio da Taça 
Amadora do 1916 (Penis) o sorá de- 
tontor da Taça por um anno. 
Ao 1.º dn $º cathogória, unia meda- 

lha do prata onde. iosoroverá: «L pro 
mio, 2.º onthogorin Campeonato Taça 
Amadera 1916 (Toni) 

o 1.º du 8º oathogória, uma mé 
a di rh? «1. 

Circumstancias com que 36 hoje ten area do sr, Pinto Teixeira, sobr 
Escola Industrial Campos Mello, nd 
Covilhã, artigo que é à resposta ás] considerações por tim pobicadss 
Jem us Capitais, Ora, esse artigo| 
€o sr. Pinto Teixeira, sendo de unia! extrema. delicadeza para . comigo encerra pontes que mê obrigam no! 
'vamente a vir a publico, não com 
um artigo de crítica ou aceusação, 
taas sin: com uma sé de explhça-, 
ções que talvez vinham a fazer] 
januita luz nessas trevas em que se] 
jencontra a Escola Industvi sl da Co.| Sião Assim, pois. anca de cum. 
pair O que prometi no men nítimo| 
artigo, isto é, occuparms detalha. 
damente.do ensino profissional, voil 
hoje simplesmente nesponder qo sr. 
Pinto Teixeira. Realmente live conhecimento dos compromissos lomados pelo sr. dr. Alonso Costa de reformar a cécoia 
Ga Covilhã, porém eguulmente sou.) 
[be que pór parte de alguns funccio-! 
navios do ministerio das finanças 
foram postos entraves . ao. início 
dessa reforma, isto é, difficultaram| a Consirneção do novo. edíticio es. 
colar, cujo projecto tem ha nais de] dois tamos aprovação «do: Cormelho 
Superior de Obras Publicas-e Mi 

À Covilhã e a instrução profissional 
Crie-se um iyceu, mas dote-se primeiro a es- 

cola industrial de tudo quanto necessita 

cio. mundial; siga-se, 
pois, a orientação dos paizes mais 
adeantados do que nós e 
qulorisar o que exóste p: 
[podermos ver em breve Port 
eupar entre as nações in 

ur que por direito lhe compete € 
a que “a sm grivilegiada 
[gcographica lho dá jus. 

Grie.se um Iyeeu na Covilhã, mas 
dote-se primeio à escola industrial 
de tudo quanto clia necessita e só 
então se deve pensar em, alargar] 
mais. a. instrucção daqueles que 
não querem dedicar-se À industria. 

Pelo que fiea dito poderá perecer! que sou contrario à ereação de um 
Iceu na Covilhã; não o podia ser 
duom tanto desejo tem que a ins. 
truçção em Portugal seja coisa pra-| 
tica o util, mas a Verdade é que, sal- 
vo Inelhor opínião, parece-nos que slabelecimento. dé ensino que mais 
convém & Covilhã não é um: Iyceu, 
mas sim uma verdadeira escola te- 
chmica; não quer, porém, isto dizer 
gue a “par -d'elia .não haja outras escolrs "que habilitem a mocidade 
estudiosa e lhe proporcionem os 
meios de se instruir e bem servir 
à Patria. 

Impossivel 5 concordar com a opí. 

-lugal oe 
usiriaes 0] 16) 

| MEDALHA DE OURO ? xa 
Sociedade de 

CAGAUS, BOMBONS, DROPS, AMENDOAS E CAFES |. 

UNIÃO 
Geographia de Lisboa 

Instrução Militar Preparatoria 
SOCIEDADE N.º |5--Amanha, as 8] oras pretixas, indirucção. Do quari de atantaria J6, desonido, com Toxos os alisiados (O. perotão de tele Eraphustas tárma à teima orão Enmrron.so ontem a epoca de mnencial esta So. Sos alum ovais “alpina oh disipeção. PROCIEDADE Nº fom-Tedos os insteu soros e alistados dá 1º € 28 so écm de apresenta manh 

EO, às 8 bora em feia, no quartel de Esfiadores, sendo. afibzados os que tal ate. coro Jo va to fosem mities. nem sglbfizereum as. 6U0S quotas em “dia, O) prioião A'siafeias ÀS noasmas Noris, na sede: da ação, O aMlamnl tl Instrueção) do do que é puctor 0 sr. Miguel 
(o Util e neces. iucioes é aa. Veras ao, preço os, na) le “la” Socindade e na roa da Prata, Bi SOCIEDADE Ke Potiuno 

mos, realisam-so “uhanhã, ras no vasto camipo do! Sport Lisboa 
je Remíien, em Bios. as provas! inaes dos mncelas alisiados Mest] sociedade. Alrilhanara a fegia a bar ln do regimento infantaria 2, tendo] sido- convidados a assis 0s' gre, pre. dente da Repubiia. todo o minfee io enert 06 1 Ai Camara Ni ici o Lisboa, 

a notic 
las 16 1 

ás 14 horas prefixok; aos alisiados que] 
faltomem serão mapeadas 3 fallas. 

lemporio de fodo o conunerao do nor» quem-Mondego “é -que anais 
"po importancia 

go ha do ter depois da, conclusão) 

preparaforias para a transformação| 
da pa 

FA CAPITAL DO NORTE 

K obra da camara 
municipal 

é digna de todo o aplauso 
e incitamento 

PORTO, 18.—Não é sómente nas) 
horas grandiosas da transformação 
archilectonica da cidade que a ca 
mara desenvolve toda à ena agtivi. 
dade e energia. Não É apénas na 
Avenida” da Praça da Liberdade f 
Trindnde, delineada e traçada pelo 
[grande engenheiro inglez mr. Par. 
ker, que os trabalhos das dímoli. 
cõas” progridem intensamente, 
Em varios pontos da cidado está 

ainda a camara procedendo a di 
versas obras de aformosenmento « 
(e, hygiene, respondendo aseim, 
por “factos " incontestaveis, porque 
Sho reges, & campanha dos «empa- 
las, que, a accusum de nada gons. 
ruir é só deitar abaixo, 

* evidonje que-sem derruir a 
velha casaria, Inesthetica;—se não 
póde proceder às novas construc.| 
ções, elegantes, grandiosas, dignas 
do progresso e da importancia d'es.] 
ta Barcelona poringueza, chave é 

intensidade de trafo. 
jo porto commercial de Leixões 
Assim, juntamente qom as obras| 

central da cidade, a eq. 
mara está ajardinundo o Largo da, 
lapa: está construindo na Pr 

À ligação cos estutantes. 
Cê media: 7%; 

O que se passano 3! grupo 
companhias d$isange «o 

sr. diroelor da «6; “Ta o ho sea con Sornent um o, militar algm est dicinas. podia 435. co atumno E assi qpeicação a Tuba FO a rapa aqui Do Puro. it am. qo js dlseminas do ia lida lógica, er Belem neto adE da Ro alo ds Selencas à a Di Gflo Sadies aconsalinadda pet Pau do Almino: para o 5: dino poa ondinario, é alguns poseáinio tom Cow mais xao do Ta, não podem cer “pm es Visto ul 38 eeri 
a dis companhias do sua RETA ii ad 

ER pç 
po es retém à ro 
nados, em condicõos anuito “ifeytinrtd 4 ps sois lo dos. =xames, visto que sai obrigédos, cê ei To Mi e 
quarto alumnos do curso P, Co Nida 
nenidade de Sewneias, Edit gor dai de e di RE A pe q 

o prata ondo ingorovos 
mio, 8.º cathegória, Camipeodato 
Amadora 1916 (Pennisa, 
Em cada cathegoria havorá por cada 

Coca sonha co gemer gonndos mo copio nam 
RADIU ago le tnstícuiro do ex-mo minfétvo da gugr. Sua promoção a aspirante, domo 

[da Republica um grande pio oo retretes, subleiranto, de for] ja (o va Pramo ci 
dj referidos exames, WO posam, 64 ma a não Urar áquella grando pra. 

Como lodos sabem, a Franga fot ur. 
prenendida pela barbara . invasão . do 
-sei lerritorio.-De toda | parte, ira 

nas, Estes entraves deram em re. 
sullado haverem-se perdido tados os 
trabalhos feitos no séntido de so 

qu nião do sr. Pinto Toixeira, de que 
O Iyceu podezia servir de auxiliar x 
simplificaria à organisação da esco. 

de comaniiuinão 
a radio actividad 

sustar 0. avaniço..do invasor, appareze. 
sau os lravos soldados que estão ma- 
Zanilhando o mundo com a sua tenaz 
resistencia, 8. seus. arrancos. heroicos 
e. a sua fé inquebrantavel na victoria 

Nissa. onda do sublimes defensores 
da causa do Direilo e da Civilizaç 
foram os homens do «sport», foram os 
athletas o foram os regimentos que ha 
muilo preparavam a -sua gente com 
trabalhos gymmasticos, 
Nessa marnvilhosa avalanche havia. 

um punhado de bravos, que a Portugal 
o a portugues dedicavam amizade e 
sam elo trocavam, em. assídua corres. 
poidencia, esclnecimentos o cooper 
Sho cm trabalhos de propaganda e de 
vulgarisação da gymnastica e «sports» 
E? does aínda, que,  possados os pri; 
moiros mezes da guerra, que foram 
dum inquietante silencio, começamos, 
recebendo sdentivos esclarecimentos, re- 
atorios, livros « estatísticas, das quass 
e 005 úuoes nos aproveitaremos para doducções que Importem interesse pa- 3a..0 nossa terra, 

E, assim ficamos sabendo... 
Que os regimentos que foram ins. 

trvidos segundo o meihodo succo, 
aqueiio melhodo rigorosamento “sueca 
3o coranel Coste, tiveram serias diil. euldades. nos primeiros tempos, — que] foggm dos tmuis fsponoe da campanha, 

«ue Ih falhava a necessaria encr. giá 0, elasticidado muscular "para eg actimatarem ds exigências do “serviço. 
Assim, 08 exercicios. chamados de sro: Platão» sohro q lerreno ke os da mar. 
eba a aquatro.patase—fparmillom O 
termo, quo é explicativoj-eram. dit. elhimonte exceulados. Os movimentos 
aque oxigiam escaladas rapidas, Saziam- 
8º com menor celeridade, do “que erh, 
Pam desejar. Tão evidantos torum es 
tes prejuizos, que os antigos Instructo- 
rei de Joinvite, os que foram tão far 
núlisados pela sueca. como o seu an. 
tigo commandanei, volveram os olho 
dra. outras exercícios & começaram a 
ExeculaLos porque a nicessidade do 
momento a fal os constrangera. Um 
jelies affirmou a um seu camarada que 
havia feito a sua aprendizagem gymnas. 
da em Lovin e não em Joinvilo: 
“Vocês leem razno. À nossa gymras., 
Stem dava.nos mais elegancia e mais dorrecção de movimentos, mas a de 
vocês viritisa mais -osses” movimentos 
* dáihes melhor feição praticas, 

E. foi por isso que nos «depositos» 
Yranceres, onde se preparam os solda: 
“dos que hão de ir para a linha de fo. [graf 
MO, se iniciaram Os exercícios gyemnas. 
ticos, segundo processos que melhor: 
so adaplassem ao espírito, temperameri« 
to é condições physicas dos francezes. 
“Quer dizer, que foram as condições im- 
períosas do momento actual, que lovã- 
“ram a uma conclusão que, de resto, 6 
Antultiva, 

Qualquer gymnastica póde ser toa; 
mas póda ser má se não se ncoomodar 

vao meio, os-Índíviduos » à raça. 
1P 

- Notas do tia 
Na Amadora vae organisar-se um 

torneio de tennis 

Os Recreios Desportivos da Amado- 
ra continuar portodas as foste, fa- 
zondo à maior dnó propagandas pelos 
desportos. 

Para o moz do sotembro osti marca-| do o campoonato de tennis para à dis. nta do «Laça Amadora», o cujo rogu- lamento é o soguinte: 
2. Cumpeonato do Tennis do mône! singles para disputa da «Taça Atoado- ra». (Esta Taça sorá propricdade dofi- 

nitiva de quom a ganhar O annos con Desutivos). 
A insoripção para o dito oncontra sa dosdo já aborto D'cota séde, fecha no 

dia 24 do corrente, À meia noito e 6 de. 850 pagos no noto da insorijção, Será dividido em 3 cothegorins for. madas dopois do fechada a insoripção, e, 8a algam jogador não concordar com ua eolocição, Puma corta catia * «rio, podo, quorendo, passar para a im- moita soporior, — ES 
À 1. sorh formada por jogadores que| tonham entrado em (Emma do peido importancia. — A 

à tomando-so por base, principal | mente, a olassificação alennçaão noluir timo sorneio para cocolha do jogndo- a que roprosentaram os D. À, no acu recente encontro com o Sporting. 
A Bºidom, 

tas onthegoi Cada uma dr 
ema «poulo» ontro 

Estas «ponles» eiostuariso-bio: A da 3 om 24 do corrento, dus 10 dg os, 
Ada 34 em 9d pofda SA em 8ilo estembro, das 8 dg Pad, 
A da 4 em 1 pi toi dá em 10 do aotembro, dno-10 

“|diicetor d'um club foi precurado por 

4/98 moda, quo é o «ivater-polo». Vá pa- 

rupo do 5 jogadores, ou fracção, uma. Bdstio “o trata é cado cathigoria 
não podo funceionar com menos do dois! 
liogadoros, 
À ente campeonato oó podom concor- 

ror nocios dos Recreios Desportivos du 
[Amadof. 
Oa tonsintas da Amadora vão hojo 

no Sporting pagar a, vísita nos só 
gas do Linsiar quo lhes olfarocom 
imoço do confrntrnisação e a que 

istem “ag dirocções dos Rocreios 
Sporting —N 
Jum 

[Campeonato de lucta do Atheneu 
Enoerrou-se ontem a inscripção p 

ra. enmpeonato Individunt-do Jucia Jo 
[Alhencu Commercial de Lisboa, fican- 
ão Jsentos os grs. 

Carlos Simões, Fabiano Santos, Car' 
Lourenço, Jóst Gomes Silva, Abel Fer- 
roira, José Ribeiro Junior, Eduardo da 
Sllva, Antonio Moniez, 1686 Cortez, Ba. 
silo “a'Oliveira, Antoréo “Silva, A"thur 
"Trindade, Jost da Silva Carvalho é An- 
tonio Silva. Pelo numero dos conoarre: 
tes é do sou valor se verifica o enth 
siasmo entre os amadores do Juêta do 
Alheneu. + 
Basilio d'Oliveira o A, Montez, que 

já alguns. qnnos estavam, retirados “1 
pratéça .d'oslo asporte, cohegrreri, esto] 
amo e espera-se que bporão frade re-) 

slstencia.a08 novos." O malo co- 
bricça és 14 horas prótitas, A Com 
são de Educação Phiyeica, tem fenba- 
Ihado para que esta prova se eltackue 
com toda a regularidade. 

Para as senhoras dos socios é ronfi. | 
jaodos são reservados logares. O yáry 
é formado pelos rs. : Francisoo Cor- 
giro, Vasques Ribeiro e Alvaro “d'O! 
veira, 
Arbilra o campeão ds Portugal de 

todas as calhegorias, A. Noves, 

[Natação no Club Naval de Lisboa. 
Amanhã. realia-te 0 :saispenato do nitação do TD mattos por otaipedo 6 
Gado que benemerta é prostimoss Socioda oao of. do Goographia do 
fereceu no Clab Naval, Tita taça 6 mais tuna justa homeno: 
[com à tmemoria do fncsortal cantor da opém imaritiros, pois muitos por: Jenoram que oi devido sos des record jadoé do jpsior poeta qua 

ndea rogrensava tão born contado pala 
Foi a esta infeiativa do Clob Naval |s: Soclodade de Goographia se associam. 

osterecondo a «Taças que, pela primeira ves, o anno passado foi dlepotuda, gabi 

o Bport Algés, 
o Bemíica,o 

rtoguez 60 Clab Naval 
ipeipaos 
Ee não, 0.8 
Byrne tuto 
Por elles correr os melhores nadadores] ão Tinto dorondo à prove dor jumento 

disputeda, bavendo maito interesso da Pao do penosa asi à dão qusido: Eno Voo da nadadores ne conaeiaa ft testa quo, uia “dos gia 6 pavio do voa Grana A otido COmeça! ds 1900 horas, ha pes tt 5 dio ua do ne isepolom “once od 2a altas do Rigs O o Goo Rave 
“Presídonte do jury será como mando o cogulamenta, nos dostoe da Bociadado 

etão daquelia cash, um dos homens que ais” tom defondido a nobre 6 humanita- His cavaa da natação, 
'O "Club Naval abrirá os sons portõos a todos os socio dos Clubs de Lisboa, sendo coservado no  cues, logares para tudos os enhores o 

Pratique o «water-polo» 
Um conhecido homem de esporte à 

um seu consocio para receber um coa: 
solivo, 
—O senhor não me dirá nue exeret- 

cio hei ds praticar no verão, enquast= 
não chega a epoca de foot-ballo? 
O usportsman» olhou para o' pergun- 

tador, mal arranjado, e peior do qré 
isso, muito sujo, efarruscado» na earã fe nas mãos, 
—Olhe, meu amigo.Pratique 0 «esporte 

re a agua... O que-v. precisa é Javar- se. 

lento | talvez. mesmo só con uma des 

al ge n terrivel garra da morte, para, 

dotar a Covilhã com um 
io escolar, sem o goal jm. 

possivel-sº tona haver uma escola, 
capaz de mi 
co. 

À par das digliculdades levânto 
das pelo ministerio das finanças, 
dificuldades estas que não teem 
ustficação aguma, Pois que se re- 

[clama do ministerio. da Anstrueção) 
3.500 escudos por um terreno que, o 
Estado recebeu sem haver dispéndi- 
do um só centavo, houve -da parte! 
dos deputados ek Covilhã uma in. 
differença grande e até me parece! 
que conheotmento algum tiveram do 
assumpto. Tudo isto fez com que] 
jnada £e houvesse conseguido e a] 
escola continuar a viver mal, pes. 
simamento mesmo. 

Aqui nsfá, pois, em que derajir 05) 
compromiesos tomados. o 

Diz o-sr. Pinto Teixeira que está 
gerta que jk na proxima sessão par. 
lamentam Algum projecto de jei «o. 
rá apresentado -sobre a escola da] 
Covilhã. Faço ds mais ardentes vos 
los para que jaso seja um facto é 
folgarei hem que: o parlamento dê 
o Seu volo 6s medidas propostas e 
da enelhor vôntade me colloco 4 dis. 
posição não só dos deputados pela 

vilhã, como qualquer. ontro paria; 
mentar, “que eidenda que - 08 mens 
modestas «studos lhe podem servir] 
de utilidade... | 

Sobre 'o, Equerito feito por deter. 
miniação do sr, Ferveira de Simas, 
muito e emuilo se.teria de dizer, mas) 
límito-me à lomentar que apenas se] 
Isyndicassem dois - professores, os) 
Iquues embora, sejam culpados, não 
o são tanto como aquello que cond 
sentiu e até encobriu as-suas faltas. 
Era no antigo dirigente. da escola 
o ce devia e deve-fazor uma syn.| 
icancia rigorosa, pois é ella o uni. 

co culpado do vergonhoso estado a! 
gue, chegou um estabelecimento do 

tado, que devia ter o condãs de 
transformar a industria e infeliz. 
mente apenas tem servido para gl. 
[guem receber os ordenados e nada, 
produzir. Antigamente a escola era 
uma verdadeira conezia e hoje “es. 
tá, com a actual direcção, umal 
anarchia. 

A. Escola Industrial da Covilhál 
não necessita "só reforrhnda “sob o 
ponto de vista. pedagogico, muito € 
muilo mais tem de se fazer: é in. 
gispeneavel uma limpeza radical on 

ec. 
ão pelo vapor a alla pressão se. 
Ja “possível exterminar por, comple 
to os parasitas e miorobios antigos 
[e modernos que a infeclam e defi. 
nham de uma mancira tal que q 
jmorlo sem duvida não se fará espe- 
rar. 

Urge, pois, desviar para bem lon. 
[assim se poder evitar mais uma Ga- 
[lamidado para à Covilhã. e para q 
“ua industria, Appellemos, pois, to. 
dos que tomos um pouco de amor 
alrio, para: o sr. ministro. da ins. 

trucção, a fim de que se salvo de 
ima mórt certa a primcita esco] 
industrial que se creou cm Porto. 
ga), aquelia que está localisada em 
um centro industrial tão importante, 
que alguem lhe chamou e o vulgo 
hoje 9 conhece pela denominação 
[de «Manchester portugues: 

Um auto ponto do artigo do sr. 
Pinto Teixeira, que me merece re. 
paros, é o que so Fefere o Iyoon : Sei 

que um Iyceu não servéria só 
para à cidade, mas a ercarso um 
Iyceu na Covilhã, a eua industria, 
logo q sum unica fonte de receita, 
nada teria a lucrar com que muitá, 

nte, que não so dedica à indus. 
ria, fosse à Covilhã cursar o Iycen. 
O que a Covilhã necessita é justa. 
mente que esa muila gente» quê 
hoje não se dedica à industria, 6s-| 
peciahnente por não ler onde possi 
adquirir os elementos, indispensa. 
veis para se instruir, desvie a suq 
atenção para à industria e reconhe-| sa, quo tra pais como o noso, que izem ser, essencialmente agricola, 
tem tambem de cer profundamente! 
industrial, pois só-assim é possivel 
selorisar 'os productos que a terra rios dá. 

. Como conseguiram « sua prospe-| 
ridade à maior parto dos paizes do| universo e nomeadamente a Inglá- 
ferrs, a America do Norte, à Fran. ga « à Alemanha, senão com o des. 
envolvimento pasmaso das indus. 
frias? 
Mas como conseguiram a Fran a Belgica, a Inglslerme, a, ilhas | 

Alemanha, & America € até 0 Japão TOVAR DE LEMOS 
Doenças venereas e syphilis 

CLINICA GERAL 
RUA DA EMENDA, 111, 2º 

:fem que ad 
e à Russia, que as suas industrias, ing a gra de coeniodad 
anão aeicimento "68 em o est men! [hos esenlas technicas -s ascróDino à escolha (ty rofoasemees 

fem | erro: quando, 

dao nunstri o fato aimpicomente 
porque a axtenlação que se dá ao) 
[Ensího Ivosal é diamelralmente op: 

ta 4 que se deve seguir em uma 
boa escola tcehmia, Sob o ponto de vista pedagogicô, um Iyceu, t% cod 
mo elle é e querem que seja em Por. 
tugal, o unia escola industrial co. 
mo -nós ambicionamos e existo Já 

lteinca, é tamanha. que 
jo à comparar. Fi 

comos, porém, nisto: um Iyceu é 
um estabelecimento de insfrucção! 
preparatória é uma assola industrial 
levo ser -um. verdadeiro templo da, 

indnetrio. 
Para finalisor esto artigo, tenho 

ainda “Ge pedir licença ao sr, Pinto| 
Teixeira pára insistir em que labora 

diz existir 
ficuldado em estabelecer um rel 
imen espesial para a Escola 
industrial da Covilhã. Esteja q 

ar. Pinto Teixeita convencido de] 
que de -haver-sa seguido o sistomal 

remodelar e feorganisar o env. 
no” todo pelo mésmo molde em vez] 
de:o especialisar 'de se fazer para 
cada-escola um programma e regu- 
lamento espícial; é que tem resulta. 
do o nenhum aproveitamento que -Q 
ensino profasional. tem, ti» em O 
nosso fiz. -Vários: exemplos pode-) Facpos vilas, inês: um facão, bosta pará confirmar; o que acabamos dp dizer. —As  escolôs indunstriaes dás Caldas da Rainha e da. Covilhã re |gem-se actualmente pelô mesmo re: 
[gnlamento “é pelo mesmo horario; 
ora as industrias que predominam 
niestas.<duas «localidades não leem, 
semelhança alguron entre si, na pr 
meira 6a olafia artistica em que a 
materia “prima base é » barro, na segunda só existe n industria. dos Janifícios, que emprega a lã, produ- 
eto que em nada se pode compacar com 6 barro.-As necesidades d estás industrias são diametralmente op-| 
postes, as op 
põe o seu fabrico differcm grande. 
mente, os fins para que se destinam 
és productos manufaturados hem diversos são, como é possivel, pois, que “as escolas onde se ministra à nsirueção d'essas industrias sê re. jam pelo mósmo diplotná? 

Teto chega h ser um absurdo, mas | 
infelimente & um facto verdadeiro 
e .que triste é diztlo só no nosso, páiz se pratica, & para prova Gita. 
remos o que se fáz n'essa pequena nagloma mas hoje grande é nobre 
Belgica. 
Para não fatigar o leitor com ei. 

táções. indicarei apenas. duas o8co.| 
las—a de Charleroí e a de Vervitrs. 
[À primeira regin-se antos da guer. 
a por um programa é regulamen. 
los elaborados pelo «Conseil provin.. 
cial de Hainaut». de collaboração 
com industriaeg mineiros, metallur- 
Eicos e vidreiros; a segunda Linha 
os seus Tegulamentos e program. 
mas feitos por uma commissão em 
que entrava: E. Pelizer, grande 
industrial de Janífícios e senador, 
Joseph Lang, fabricante de lanifi. 
eios, L. Zursinassen, engenheiro 1 

ustrigl é director de uma das mais 
importantes fnbricos de tecidos de] (Verviêrs, André Simonis, doutor em 
direito e grárido industrial de lanífi. 
Fios, Fernand Hougel, engenheiro € 
dirvetor da maior fabrica de mac 
nas para industria de tecidos que 
existia em Verviêrs, Jean Jortay, contmerciante e conselheiro mun 
pal, 3. Nison, perito contabilista; isto é, techmicos das especinlidades| 
e cidadãos residentes nas localida. 
das. onde estão estabelecidas as colas, logo conhecedores das neces- 
sídadhs da induslrta que a escola 
deve beneficiar. Assim é facil obter. 
se alguma coisa de bom, porém se. 
guindo-se, o sistema poriuguez do do ser feito no Terreiro do Paço, 
os tesultados são os que Lodos nós 
estamos vendo, 

E' indispensavel mudar de procos- 
sos em tudo, mas mnilo espeeial.| 
mente essa mudança se dew: fazer| 
no que respeita & insteucção pro.) 
fissional, quando isso. se práticar. te. 
remos resolvido o grave probleina 
e feito uma conquista não inferior à 
das nossos antepassados, qÉ SEo0 0 résto fica para outro ja. 

CAMPOS MELLO. | 

df bello 

ções de que se com-|& 

tem-se constante, o-mbora oogar- 
rafada, transportada ou fervida, 
Uptimos rosultados hat moles. 

do pelio, Jesõos ni 
docnças doestamogo, eta. 
Excriptorio--Ru Augusta, 23 
50 réis olitro em garrafias 

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
* Boletim da Camara Brasileira de Com. 
Imereio e Industria-—Sabin.o n.º 1 d'es- 
[to «Bolotime, que 'vom presncher uma 
laguna iroporianto o que 6 ongto du 
ma associação destinada a cstroitar 
[cada vez, as rolações entro n4| 
duas nações irmhé. Trazendo aa pri 
[ncira pagina A ieproducção do tm 

grupo reprosentando n dirceção 
da util instituição, magaificamento ro- 
digido o orientado, com uma secção 
desenvolvida sobrb o movimento com- 
[morcial do Brazil, o «Boletim terá 
[segura uma Jariça hoceitação. 

“ommercio internacionat de Portugal 
Um brevo estudo flo sr. Arnaldo Jrn- 
zão, estudanto da |faculdado do diroito| 

los interessantes « 

rcsas, 

Ipresente, or que É problema ocononi-| 
[do úttingo à maio! k utancia, 

Doenças dos pulmõos o do apparelho 
cardioivascular 

CLINICA GERAL 
Telénhone 3391 

R. do Alecrim. $$20, EDas & ds 3 

TOURADAS 
PRAÇA D'ALGES— Resilisa.se dm: 

ohá, pias 18 hords, a festa artística do 
estaihado bandariheiro Luciano Morei 
Ta, com uma corrída à antiga portu-j 
gueza com todo 4 apparato é rigor € 

tomam parte O cawnteiiro uma) 
. Alexandro ds Masmarenhas € as, 

apreciados cavalheiros Casimiros, 
* Dadas as sympalhias do que Luciano, 
Moreira gosa, cerja é uma enchente, 
SETUBAL, 19--Realisaso amanha, 

nã praça do tonjos Carlos Reivas, a 
corrida im beneligio do hospstal da Mi soficordia do Adylo Isccgge, para po- 
res traído, O um huimatslaro a 
[que se destina é digno de que o pul 
[co setubalenso aflua cm grande gume| 
do à praça. 
A corrida. prin seguinto distribui 

nvalieiro Brun : 
Perestrello e D. (Carlos Mascanenhos; 3, Jayme Cadetele D. Antonio Mas- 

avalioiro Constantino Jo 

ja ds 1245, com al 

pa 
Jayme Cudele <| 

Jorgr Cadeia [Eduardo Perostrelio; 8º 
de, “cavaleiro, e Guilherme Thofeu: 

Constantino José; 1 
Punteret; 11.9, todos. 

Und, reunião magna, pa a qual “são convidados socios é não 
Socios, a fim da commlesã cheiia «rn É? de teversiro para tenlar do augmen 
to de vencimentos, dar conta das re 
sullados da sun; niissão e se resolver o caminho a seguir. LACTRRIO “MA PAROCHIA DE S 
S0SE = Provinemise as cre, euseripio: 
res de que, segundo 0 disposto nos cs. 
tatutos ho  capitido 5.4, netigo 72, mu. mero 1.º, 6 convocada a assmbitã ge 
ral-para' 9 din [24 do cormenie, pais 21 toras * meih. e havendo tista de menero e Segundo dispó o pamgrapho [2º do numero &* do artigo 7º, é ud. 
dinda para 0 dia 31 do corrinte, 4| mesma. hora. 
Eguamente se previne que as contas 

[da gonencia transacia estão exposias à [aprisação dos Eubserilores Nos “dias Bi, 28, 25 e 28 da corrente, das 20 ho. Venda de terrenos 
NA AMADORA 

Em boas condi , Yendem-so no Dater dar Mina dotado de ant aconidas o megnideio caos! : 
|teiro à estação do caminho de ferro. Tom | 

era Taça eta 
Hr Los ou: o 

Panoneiros Udo ES Aenç va cá dos do 39, 

SE na ASR EP CR AR SERE ron 
TUENSE.—O relatorio d'esta importante ad Bea ia geral que âmanha! 

desenvolvi 

lque lhe deu depois de a aj 

|so,—que 

[se feito obras de grande importar. 

da 
esta 
anifi 
jar 

io e, 

| garoto da rua o 0 Sonj> do ojurario, 

a 0 sumptuosidade e à elegancia 
“linar, 

[semeando-n de «squares» e cantei 
ros  arborisudos: está procedendo) 
so terraplono e halizagem do Lor. 
[xo de Santa Clara, que era uma pe. 

a felissima eim frente ao gover- 
no civil e ao Aljube; continua no ar- 
anjo dos passeios a maior parte 
as tuas, transformando lhes, o pio 

detostavel a dando. 
lis um ar de asseio e de comno-| 
idade, para que a gente os possa 
percorter sem ficar com as bolas 
rasgadas e os pés quasi em san. 
gue, Mas não só isto. Na Foz (cem. 
cia em melhoramentos de ruas, em 
tragados de avenidas, m oanalisa-| 
ção da agua e na hyjeno da linda 
praia, que é, póde dizer-se, a con. 
inuação do Porlo—alé ao mar, até 
Matlósinhos e Leça g Leixões, 
Ainda mais. Os bairros operarios, 

Prejada e do Monte Aventino 
quasi concluídos, ficando ma- 

cos, jangados de luz, ehctos de 
Fesinoso, especialmente 0 do 

Monte Aventino, que se ergue 
puma das eminencias mais hellas 

ienieas da cidade. Não se pó. 
portanto, -que a camara 

só pensa em derruir, 
Não. Tambem edifica. E edétita el trabalha,“ dispéndendo " uma ener- 

gia .como ha muitos anos se não 
Via nas oulis camaras, Porque] 
não exeree à sun sclividado sómen. 
te em obras maleriaos, mas leva 0 seu cuidado ás grandes obras. de 
educação e de assistenelo. Ainda 
nenhum. outro municipio do paiz a 
jegnala, nem se lhe approxímia, no| 
jafan com que tom trabalhado “pela islracção — popular, não eregrido 

de escolns, mas nubsi- lhos as cantinas escolares, seleccionando o professonado, erean. 
do colonias sanatorines para os 
seus alumnos pobres e doentes, 
n'um interesse e nºum carinho ve 
dadeirimente paternal e social di. 
gno do maior: aplauso. 

Investigações secretas — ittancia de pessoas, eo. Policia por. 
nar, Agoncia avo a. Ros 

ret 86. 9.º "Lisboa. 

Festas -associafivas 

Agradsendo 1 pubilcaçé B nie been do e BS d'um dos interessados, m 

Champagne de Lamegi 
CAVES DA RAPO; : Manindd ad pa e 

merceari 

DEPOSITÁRIO EM LISBOA, 
Arthur Bengrús "s 

TELEPHONE N.º lg CENTRA; L 
Poço do Borratem. 4p.e 

Jardim Zoologits 
A concorreficia no dom à poe ) esioceceic qo finda e 

O htppopolasno, fai de 12:305 vis Sao Comando bs veios é Eua 
Amanhã a concormtila dewilhar maio Poportânio pie e Fita em vt pda raros “as ones so em 
Como nos domingos have rá areias contas E Gombolos do Fogão para 

fica muito oxito Fog! 

TRAFAnIA, ID -Conlinha condo gu 
de a sílivencia de banhistas Fog praia, molando-se JA grabã coitado. 
O club abriu já as suas Sans, do ge Inseripios mlios Proxtino sabbdo “rc torso de esgrima para ne pa atri ia PO in de neta o “OS nossos These pr tas % No dia £ de setembro, por deierengla as direcção “do Cyro: CAUDA convite do Cinb, Balnoar, apa um “earan. desportivo. que cer sora Brilhante, à avallar Pelo vai seus cooperndorea Ei Nesta. praia Já. so encontenm “4 os. principios do, anee caetano muhoro de, amiias, gontanão gê gls as ogia?" Tome menta, Modrigues, Costa, Sou, Galdelra, Tais Caras . Hiei, Ciuodes, Coclho, Brazão. Beptia ta “Ribeiro, Siva, Minde "Sarmento, Alherto. Costa, Castanheira, Garda! 

m 

nui 

CLUB, RECREATIVO LUSITANO. —| 
Neste club ha Qnianhã baile, abrilhan- tado pelo pianista sr. Jaciniho laidno, 

Proceasos seguros para: 

cujas relações, yor qualquer motivo, 
que cosa 

4.º ano do 
Tilustrato com os rotratos o blo 

Mendonça de Carvalho o Uarlota Sande 
as conçonetas: Alma desorents, Panaçi 

o 08 monologos; ÀS nanda 

A'venda na 

Rua do Ouro, n.º 8 

[Dentaduras completas de ouro de lei [Obtarações (chumbagens) desdo + . + Aurificações (obtarações eim ouro) dade 
Demos actifcia vlaca doado 

Jochi) 
dade Ro a di 

Limpeza compicia de dontes desia : Dantes a pivot (dxos) desde. Corôas 
Dentes en placa de onro 

cLrxicA GrRAic spesilidades À 
ate 

[Este contnltoria abro des da manaã ds 
nteis o aos domingos da L ds 6. EM 

de 

aq Ea 
ita. do. 

62, 

into que ela ablingio. 

5 
E Rasta 

“xisiantas 6 do 086. ami 

COMO SE DOMINA 
COMO SE DOMINA O HO 

Por Octave Fardel 

rar amor é possoa amada, mantor o consariar. desterrar do coração o do ospirito o amor quo nos tanha im 
soa nos esqueça om absoluto, obs, co, 

im elegante volume 200 réis 
Almanach Theatral para, À 

a, Multas tel, Modab famininas, Ão m 
o, O gi 

noslotas, ohuca las, ato, Jeep fá 12) ph 

Livraria do João Carneiro & Cta, 
T. de S. 58. Domingos, 60--LISBOA 

Medicina dentaria | 
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TELEPHONE N.º 2194 
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KORTI 
Projuoto obimico para tomar imrompivel 6 rent 

CONTRA A 

SIPHILIS: 
DPepuratol? 

(REGISTADO BR 14 PAJZES) 

Opuriosdor do sangus por excellencia 6 o depurativo 
mais energlco o inofensivol E 

Sem diota nem resguardo! ão exiga o auxilio de outros 
tratamentos secundaros! 

O depurato! encontra-se à venda nas boas pharmacias 
e drogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
15050; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis. Pelo cor- 
eio, porte gratis para toda a parte, 

Boair 6 livro de instruções em todos,os depositos, De- 
posito gera! para Portugal é Colon.as: 

PHARMACIA J. NOBRE 
Praça de D. Fedro (Rocio), 108, 110 

ISBOA 
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dezembro da 1914; 

Eso, 790:696542 
Eneotua seguros terrestres, contra fogo easual ou prae 

É | cedido de raio, aobro prodios, estabolooimontaso mobi 

lise, 6 marítimos contra avaria grossa o parcioulas, 
Agencias em todas as-cidades € 

nos principaes villas é prorotas 
do continente. ilhas « ultramar. 

SG s & 

Garrett, SS 

Climica geral 

ONIO AURELIO 

Doenças das senhoras — Massagens 



DIARIO RSPUBLIC 

A CAPITAL. 
=» 

ANO DA NOITE » 

Direcção o proprisdado de Manuo! Guimarãos 
Editor—Camillo Sousa e Almeida Mm ES LISBOA—Domingo, 20 de Agosto de 1916 

Taleghonan.* 2293 —Enderegotalog. CAPITAL 
Co nposição —Rua do Norta, 5,1," 

Dlfioina de Inprassão —7), Rua da Bloa,M Pr Pta 

Ds olelos csoMis da rena 
+ Das citeitos economicos da guer- massa da população, sobre az clas.| 
za, qu não são certamente dos me. ses amais numerosas, tmuis. traba. 
duos dolurosos e graves, dois se es- lhadoras, mais necessitados, F' al 
tão já sontindo em Portugal, e de polveza que principalmente experi- 
form que forma necessario que a menta o rigor d'estes flagelos, 
(tiles so preste, por parte do Esta] par autro lado, é já inegavel que 
povoa no ani albino: sc começa q sentir uma especie de) 

O primeito d'esses efteitos É -O Yrogueio” f nassa importação o á que + relero & alimentação pubica. mada” º exportação, ojaiêndo ns 
E so bem o exanincemos veretno: porventura” à Gittações varatoras. 
gue filo, incido sobicludo, sobro as Este faclo alfectá O nosso Commêr- clustos da nossa sociedade que sÃo cio, inflige-nos prejuizos e limita. 
Drecisumento as mais NUMErosas € gras cujo resultado influe em toda| 
Da imp e a vida economica da nação, E' 
O atinoto, embora frugol das mais uma consequencia da gueria, classes trabalhadoras, não dispensa que” nto ven acompanhada de mer 

O caté, que é um estimulante dos (ia mas que é grave, e cuja 
suas energias, Nos lares dos open AEE A, 
rios, uns casas dos pequenos em 
pregudos, 0 calé é não só uma m nos urgento que, o Es.| 
cessidada como um habito. Quasi o lado altenda q estes assumplos, 
poderhos denominar uma. tradição, duna maneira rapida e cíficas.| 
que chega a implicar com o senti. Nós temos perante nós o probloma| 
mento do povo. A chavena do café du guerra, amas O problgna da 
é para muita gente imprescindivel, 'guérea não tem «ó o aspecto mili. 
e não 6 mesmo sera. dor de sima tar e o aspecto financeiro. À admi- 
que della se verá, privada, - Pois nistração d'um Estado não se re. 
Dem. A falta do assucar já não per.jdut à esses aspectos, mito etabo- 

illia que o homem do ra em determinados assumplos a 

A MEDICINA GAGTRENDE 
Os medicos civis e a cirurgia de guerra—Ou: 

vindo a opinião do cirurgião militar 
sr, dr. Vasconcellos Dias 

A primeira conferoncia realizado no yos medicos dirigom-ss Tasmoditamento| 
anphitheatro da Faculdade do Medici-nos postos de soccorros e ás ambujqn- 
el, Manso Rocca da sodomia co, eia sei, do o, axienviaaoa Br: ar, Ricardo Jo áxio no nos |porguo à immobilidado das formações 
ao moio militar usa” sorio do discus-|sanltacias assim o tom” pormitáido; 
cãos, provocadas por algumas das as-Jmas quando a ofensiva geral permit- 
jaorções tazativamonto formuladas po-|ta a manobra e a ruptura: da liuha om| 
lo presti fonsor. [doterminados pontos, já 0 medicos 

Tab) conferoato "começou por ne-Jaívia hão de faser contis as Sonsuques: 
gaz a utilidade do ensino da equitação cias da sua doficiento preparação mi- 
aos medicos militares, fundado emjlitar. Da falsa doutrina aprosentada us, o Automobilismo na guerra notual| polo ar. dr, Ricardo Jorgs, R'am 
[E o urico melo do condusção aprorel-|endo facilmente so ideraa opinião pó: 
tato no serviço do transporte do fri)do rosultar tum tromondo perigo : não 
dos. Ora esta afirmação. não pódo sor[os dar a devida instrução militar aos 
feita por ntaa forma absoluta, quando medicos, quo ámanht pode causra 
so tenha om vista tum  theatroido op viotimas numa. guerrá 
rações como os que do presentam om do movimento, por não aaborom orien: 
doferminadas  robítcs de Portugal 00] ar.so nom condasir as suas form 
a Sorvia, ou om qualquer outra fron-[do firma à installar-so à tempo do lo, O pequeno empre; iva importancia esteja em foco. 

da casa, as ereanças é 05 ve-[ila no governo porluguez nove pas. 
ossam beber uma chavcha de tas, todas confindas a ministros] 
E não tardará que o mal es-jcujos desejos de bem servir a s0-] 

tar que esta privação provoca selciedade portugueza não é lícito pôr] 
goneraliso e accentue, em duvida. Nas pastãs que teem 
Mas não é só o assucar que falta, jintemerenoia directa na questão da 

Falla o carvão, Todo o carviot|guerra e das despezas della resul.| 
Som quvida, Mas ng emprezas ain-|tantos, trabalha-so nolivamente, fe-| 
da conseguem, embóra por preços|brilmente mesmo, procurando-se, 
excessivos, altançar o carvão dejresolver o problema da nossa situa. 
pedra para a luboração das suas|ção militar? E exceltente; mas ha 
industrks familias maif abas.[mais ministros além dos titulares 
tadas ainda podem alcançar 
vão de coke para as suas cé 
embora o seu cuslo já esteja es. 
truordinariamente aggravado. O] 
sarvio que totalmente falta é o car. 
são vegotal, é o vulgar carvão de, 
Sobro que se queima em casas po 
bres, e essa falta aftecta a alimen. 
tação em geral, é gravissima, cho 

im anais ump 
los economicos da 
idir sobro a ftrande, 
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Devido á demora quo so ostá dan: apre cone pata venenos ed AOS “minhas, E o, bm cone nota vontade, à 
ae do dar com a devida regula! de 

“Rudo o folhetim da Historia da Gram] O qnfero herogas Roqueite 
e Carro, por não rocobarmos 2 yo Noquote rogo iii clegeao 
tempo as publicações inglozas o fean-Irolumo, edição da onga Cluimarãos & 

0.3, da rua do Mundo, os contos sezas do quo nos sorvimos para a 
nompilação d'essa obra, [ohronicas quo apparecoram Ea torm-| 

eme |pos nºÀ Capital, a 
Casa dos Espartilhos|'s prblicados o 
Bantos Matos & C.t-R. do Ouro. 123 A 

Economias brazileiras 
RIO DE JANEIRO, 20-A attitude 

do govorno, roduzindo 0,000 contos nas, 
Jespozas goraot, provocou prandbs elo 
giob da impronsa o da opinião pnbli- 
ae (Americam 
MACEIO (ESTADO DE ALAGOAS), 

20---Por motivo do coonomia, o govor- 
no do Estado do Alagõas ponin em| 
supritmir, tranoitoriamonto, cortos lo- 
“go considorados diopensnvoio, mor 
dida que eo forom dasido as vagas por 
motivo do morto ou do transforencia, 
—[ Americana) 

O assucar do Gampos 
CAMPOS (ESLADO DO RIO DE 

JANBIRO) 2.0 assucar «esta ro 
Bito é avaliado cm 2.000 contos do) 
tóis,— (Americana), 
TO NOBRAZL, 

Os maus estrangeiros 
IO -DE JANEIRO, 20.-Us  jornaos 

julgam nooessuria im qonsura belegra- 
a fim de svitar compantns dif. 
lorias. contra o Brazil, em (oral 
por correspormientes estrangeiros. 
escrupulosos, Alguns jornnes 

úléa da expulsão do certos 
esltungoiros quando se tornem indignos 
us uspitalidado brazileira—(Ancricas, 
aj 

d'essas pastas. E" d'esses que ha o 
direito a esperar um trabalho não 
Imenos. activo, não menos constan. 
te, não menos patrolico no sentido 
de aliviar as pessimas condições 
economicas da sociedade portugue- 
za 6 do garantir á nossa industria 
[e ao nosso commercio a siluação de] 
dependencia, a que u sua digni- 
jade tem jus, € de quo necessifa 

para aproveitar as/ fontes da rique- 
za nacional. ! 

m jornal, 
afa-lu a contos 'o 
ni o maior intorçã 
agora, quo molhor podom. got 
jciados em livro, osso agrado im 

tuo, E bom fez Chagas Roguótta 
em og colligir, porque o exito da odit 
qão ostá nssogurado.| : 

Dis, qualidades do ssahpi 
gonylai 

a 

necessario será falar. Graç | 
monto portugues, ostylo lovy (o fi 
rindo sompo a nota oxacta do rl 
oulo, observação justa, são qualida-| 
dos quo impõem Chagas Roquette, 
quor no livro, quor no thoatro, 

Coisas minhas 6 livro para fioar o 
nfisso está o sou melhor elogio. 

por Alvaro Moreyra 
T' am cscripior brazilóiro Alvaro 

|Moroyra, quo no livro que acubamos 
[do rocobor so revola um bom prosador” 
o um fino obsorvador, 

- Pequenos trochos, obsorvaçãos co 
tidas por vezes om meia duzia do 
nhas, inos oxactas, por vozca improgna. 
no uma lígeita” sentimontalida 
or vozes ferindo a nota orua do rom 
ísmo da vida, mos sompro justas, tor” nam «Um sorriso para tudo» um livro| 9 88 ló sem fadiga o quo hos agrada 

mamente, ? 
E o collega braziloito os noasós 

ontos pola umabilidado da, 
ronco É Ha. 

NOTEL CENTRAL E SANTOS 

Folhotim de A CAPITAL Mas o que sobrotudo ncanta 6, 
o sou infinito. Está aqui, entosca-so| 
na onda que chega, em nada 6 divor-| 
so da gotta do agua quo a aroia absor-| 
vo. EE, todavia, ondo acabu” ello, ondo 
6, quo as auas ondas so distinguem 
'outras ondas quo já dosidimos por 
toncorem a um outro mar? O immen- 
[so lençol liquido banha ag costas da, 
Europa, as da Africa, as da America, Da pequona aldoia, tão proxima do| 

ale e 

Um sorriso para tudo 3 

Bia meza é bons aposentos (Ef; 

toira do um paiz montanhoso. O modi-|empenharom 0s sons sorviços. 
co torá do aproveitar o-meio do trans-) Acerca da cirurgia do guerra sor ou 

to que lho soja facultado no oxerci-|não diteronto da cirurgia do tempo do 
Es do dm pais que possua fracos recur.| paz, ouvimos a opinikc do iliustdo ci- 
nos financoiros incompativois com ojrurgiko militar gr. dr, Vasconcellos 
cuato do avultado. momoro do viaturas) Dino quo Eegreseoa ha, pouco tompo 
nutomoveis, ou ainda nos torranos aci-|do França, ondo foí fazendo parto 
[dontados ondo osto tmoio veloz do com-|commissio do modicos enviados polo, 
Imunicação tenha do nor posto de parto, |ministario da guorra, 
Não poderá daixae” de recorrer &oon:| -=-A mediclak do guorra 6 completa 
tada, que o condasa o máis rapidamon.| monto difloronto da medicina om tom. 
to possivol ao local quo a ordom do| 
[operações lho marcou na formação oa 
Initaria. E' princípio do ha mítito as- 
Isonte, que hão ao pódo condomnar 
absolttamonto lica nºam 
dotormínado meio, nttondor ds| 
cireumstancias que mollo aotuam. , 
Não quoromos comtado dizor com 

isto, quo ao caia no ro do so) 
oxigir do-modico conhecimentos do 

loarias, como om  ponsasso ha- 
lital-os para tomarom parts n'am 

[concurso hippico, Bastam as noções 
mais olomentaros quo o hnbilítom a sa] 
dor conduzir a montada, 
Tambom o ar, dr, Ricardo Jorgo, quando tava oocasito-do so roforir no 

jnooso rogulamento do sorviço do saude fem campanha on! o quo outro jnós ostava -procoitundo, lamentando! E as E 
ox nesta riic, quo, 6, do Cenica 
polo desconhooi as. disposições! 
rogulamentaros. O rogalámento do gor. 
viço do saulo do nosso oxsroito conoti.| 
tuo um grando titulo do glória. para og| 
“sous anotorcs, pois basta dizoi-go qu 

prociso attondor a um ostado 
moral, a uma forlo improssto do cho-| 
que, quo nem sempro pormitto à inter. 

liata do oporador. 
jusstão tem aido muito doba. 

tida em França 0, à proposito, valo 
qt sm dio aditirarol do 
 elrargião civil os ta e 

vias trinarino, publicado-ao Paris Ate 
dical. Este operador confessa, quo du. 
ranto a. zoconhooon qua à cirur- 
gin já não é a mesma nos À 
—eMas quo diforonça pódo havor| 
uando so abro à barriga à um indivi- 
duo no tempo do paz ou dobaixo do 
= scioncia é ovidontomonto a mos-| 

a, tmas a qnicatão está om so conhocór 
quo so ha do hbrirc 

[ão nosso .rogulaimonto, quo trat 
6 n'osto ostá. 

titaldo, ontro nós, por uma ambulun 
ia o pór uma oolutana do hospitalia. 
ção o destina-so a goocorror 08 feridos| 
intransportavois, 1 o mesmo que ss x em França, ondo 40 empregam am 
bulancias o 08 contros hospitalaras, dos 
unos tom havido 8 na: zona de Oha.l 

Tons. todo o sorviço dostiuado À nossa| 
zona da reotaguarda 6 porfoitamento| 
fanalogo no que funcciona em França. 
“Tambem tão foi foliz um. ponto da- 

pin, gobro o quo o confeconto divagon 
om largo onthusiasmo, quando nfhz- [mou que à medicina castrenso tinha já 
oito à aua epocha o quo por isso tin 
os seus dias contados, À onthusiasti npottizoro feita é medicina civil tom 
do sofirer algumas rostricçõos. E assim 
vejamos o que tom succedido. Toda a| iturbaço vo a pelo serviço me 
Ricos militares, em Wranço, fot devido, 

'grando parto, Á falta do medicos 
militaxos, do quo rosultou tar nocossi- 
ado do lançar mão do modicos civis 
Dos 14.000 modicos ci chamados a| rsstar o atu concucao as operações 
em - Prança, so ellos não padoram a 
cnço. prostr sorviços valiosos, film 
porno à guotra em França aprosenta 
ima caracteristica de oxcopoional ím- 
inobilidado, quo não podo ser conside. 
'rada como normal om todos os thoatros 

apresentado a carao! 
çõos do aitio, 

,s. 

A 12 de agosto, a retirada do Bo- 

entre o Peipot o og Carpathos, Os ro- 

di 
ão dia 
tada, a Bukovina; linha dos Car; 

tros do profundidade 
do 400 Xilomotros. 

rcitos do Brussilot ro; 

tar com uma carta para os condazit 
jacortadamento sem quobra do prestigio 
[resultante do ordom o contra-ordens. 
Ea pratica para commandar o cop- 

auzit homons adquiro-so no tompo do 
a, nºam troino aturado do sorviço| 

uilitar. Na fronto ocoidental francoza 

doras, 838 Iny 
imenso material, A oloquencia d' 
tos algarismos 6 ainda mais oxpross 
'va, so roflootirmos que os efectivos 
quo os austro-allomães empregaram 
nfosta frente oriental não iom docor- 

lírio conturba o agita as guas paciã- 
ações sublimes, 
Eavidy—a vida que soria tão 

bos se a não convalsionassom as tem- 
pestades da alma a que damos o no- 
mo do paixõos, paixões fronoticas 
ompenhadas em brutalmente prev: 
locar, E' a vida constantemento mo- 
dificando-so o altorando-so, ondo os 
incidontes srgom como relampagos. 

qja a torra ao volatilisa o desapparece, 

« 
Yassaria toda a existencia a vêr! 

esso mar, do que Michelot tirou Ii- 
ões magnanimas o cujas, Indsinhas 
ichopin cantou com um fervor do- 

a minha alma, 

i 
Amo-o porque 6 inquieto. como| 

insatisfoito . como | 
[mou espirito, infinito como o mou 

À GRANDE GUERRA 

oa do opora-| 

da victoria russa 
thmor consumava a queda de todo o| 
systoma do dolozas  nostro-allomão 

tados goographicos d'esta primoi-| 
aso da Inota foram appareoon- 
a dio. Uma provincia conquis- 

thos abordada t'uma fronte de 200 

'Soreth e do Styr ocenpados: eis o ba-, 
lanço torritorial dum avanço cuja 

a não é do menos de 100 kilomo-| 

Do 4 de junho a 12 do agosto, 05 
(dó oporaçõos como por oxomplo na seen: «A. criminal 
Russia. O medico militar tem do aer|numero colossal de 3584 ado. german oanj eriannes ida: Deo: 
[conduetor do centenas do homons nás noiros rolas sá 10 Ada a 
formações sanitarias, tom do se orion-'maram 405 canhões, 1326 =etralha-| tre», pequenos opuscétos em que bemido por uma parelha, A” fronto, n'u- 

bombas, alóm d'um| 

TERRAS DE PORTUGAL 
— re 

to além de 1.200.000 homens. À pro-| QoS CR ILI OS Porção é Goma gadota 
Outro. aspeoto não menos si, — ane O goi cativo: oo. presos Ho guerra dis 

buom-se, com basjanto ogualdado, 
entre os difforentes exeroitos, O 
cito Kaledine figura á josbe; 
110273 prisionoiree, E das) REDONDO, 19. — A dotulhadora é 

is contér os formidaveis/um luxo do ra missão di vradores rioos, Só as 
esforços de Linsingon, a esto do Ko-|grandes herdades podem alimental-a:| 
vol. Seguo-so tobitsky  com|Só 08 lavradores opulontos poí 
102.657 olficines e soldados. Saltha-joolher o trigo nocéssurio para saciar” 
roíf, ooja entrada om linha não vaos sua voracidado. Os outros não. Os| 
lém de um mez, reivindicou 89.916/quo aponas semeiam algumas leir: 

cabeças, E Tohorbatoheff encontrou) modestas, os que só coltivam alga- 
meio, om menos de quinzo dias, do/mas conrelas com algumas goiros de| 
capturar 57.001 austro-alimãos.  |torra, toom do debulhar o sou tri 

em muito a proposito primitivos, maia 
'moros para illugirar a londa À dobalha- 
deirameoto ingonuá que so preteo- [dora, nas oiras d'ossa gonto, cuja for 
do fazor acreditar á opinião publicajtuna não vao alom do uma duzia do| 
dos imporios centtass, Quom ousa[moios do trigo, cedo o logar no (ritho.| 

ir do dorrota? Reoua-so para at-|E' o passado a impôr-so ainda e a di- 
trabir melhor o inimigo. Esporao um |2or-nos quo nem tudo o que d'ollo| 
pouco o vereis o magnífico golpe quonos vom dovo sor arromossado fóra,| 
prepara Hindenburg; « « 4 manoira de/Hla oortas coisas que ganham Tra 
Tannonho Iminhos vordadeiramonte insbalavoi 
Us retirada estiufgica quo ou [Não tontomos dostruil-os, O trilho 

ta a quarta parto do bfiootivo seria já) possue 08 sous. A debulha a saog! 
'uma despondiosa manobra, mosmo Não é, por isso, merecedora do que a| 
que go obtivossom resultados, Mas 05/08 
resultados ainda go não obtivoram o o 
corre-se o onormo, risco do quo so vidadola ainda so oncontra perfeita- 
não obtonham. monte domarcado, com as suas forta- 

Todo o talento do Hindenbrag não|lozas, as suas murilhas o, aqui 
podorá recondusir a Allomanha ao|Com um ou outro pedaço do ti 

agosto do 1914, Nonhumassir do conjunoto denogrido di 
nslogia é possivol entro a pousséeltigas dofozas. Enhia-so p 

mathomatioa do Brussilof o o raid |tiga, onde fica o hospital, por um arco] 

e e] 
dondo poisa n'um alto, A antiga 

| 

audacioso até 4 tomeridado do Ren-[com o oscudo dos condes do Redon- 
Pera ão mo foho, À povcação estndo-s 

E lom grando parto, para o poouto, 
A-attitude Sardoal, agachado ho longo, fulga- 

da R à eando do gl, desenbro-o Bom dio 
fonldado, Aquio alom, mais povoações, A ROMANA a anis nomes alguem 
o mo acompanho vao pronun- '% Juri jormalista fz 9 se. TakolSpedo e mondo a Jones as Segintosdeiaraçõe: “porado toe or eta apoio : q Gicio do momoris, a minina gym 

mstssia que a participação da o-hiia, A orla ardua da recolha do 
cto Iuvitavel o progimo. Krigo vao no sou poriodo do maior ia VA Grinião rudea hão” é muito fa. |tonsidade. Do ata bordado orguo-s0,| 
voravel & Romania é não sem al/farando lontamento o espaço, um po [guma razão. Mas Os russos osque.Jnacho osbranquiçado do fumo, E? 
(cem. ção que no; amo 3 da ue. dobalhadora quê ostá devorando| ra K ao pó, om oiras poquost: nha, “da Ausfeia-Hun d alia Havia leinta 4 um Gnhos, O8 Só modas sta, og trá 

niãg aguas da Quadrupla-dEn.) 
lente». Espéremos que no dia em| 
que à Romania entiar em acção ao 

Doixo o velho burgo.do Rodondo.| 
Volto com o mod qoimpanheico para 

Pas tudo quanto so tom foito om França ataque o dofeza do praças, 2 3 ruas po- 
bodeço às moão normas do que ou. proceituado tudo quanto. vi fazor ms adçdbs No euesdr 0 go Rabat) vas o por oute s, Estas, com 

tro nós ostá logislado, O hospital do) França, pois Gomo 80 sabe, a guerra |fam pela (ralernidade de armas 9 casaria baixa ostentando á frento as 
sanguo 6 uma formação sanitaria con-Jnctual no ocecidonte. da Earopa tom ussignida com o sangue. [chaminós quasi monstruosas, dão ao| 

«A situação actijal da Romania 
6 tal que ella deve emp sem de.: 
mora. Apenas a guérra actual póde 
[dar-lhe à unidade nacional e a poe 
sibilidade de viver como paiz livre 
|o independente. A guerra será lon- a pará nós tambei e diticil, par: 
ticularmente na Hungria. Precisa. 
mos - vencer difficuldades enormes, 
Os autro-allemãos | não alimentam 
illusões sobre a intervenção romai. 
(ca, mas confiam ainda n'uma gran.! 
[de victoria dos sous exercitos n'um 
ou” n'outro dos (heatros da guerra. 
Mas sobre asse porito enganam-se ; 
não cónheço o planb de 'guerra ro- 
maio, ias sem duvida a nossa en- Alargamos o olhar futigado polos, 
trada em campanha abr: "4 de [campos desolados do Alomtejo, Dir- 
digas E plopino da qnars ota quo em cada monte ardo uma! 
pita dercola da. Biigaria Dastaria cof o duo fato o Qua unia dio 
pára apressar a solução do confli. do e torrada, 
cto. 

«Sou de opinião que os alliados| Começamos a descor a ladeira que 
ova ás eiras. O sol ardo cada vos, devem àtacar os bulgaros com for. 

(cas -esmagadoras para os aniqui-/mais, As-médas sentom-ss estalar aob 
ção caloinanto do calor que ns lar. Signiticaria isso, entre parem 

tórra, quo as mirra, quo as sécos ao thesis, O isolamento da Turquia, à 
(queda, de Constantinopla, a roaber- macimo, Os trilhas giram, audam 4 

roda, arrastam-so com um grando| 
tura dos Dardanelos é a victoria fi- 

linido de ferro sobro a palha mac 
alo 

e quento, Cada trilho, espocio do zor- 

povoado um aspecto ao megmo tom- 
po exotico e original. Quoro vôr ao 
pó 08 trilhos trabalhando. À tardo 
vao om mio. O calor 6 espantoso, 
'ar quonto quasi não so póde respirar” 
Não corro a mogor viração. Se não 
faso o guarda-sol. protootor oom que 

a possoa quo caia] 
oriamos fatalmento 

usia do metros, 
[com um grando renque do encaly tus! 
Ipomposos a sarvir-lhos do fundo, 

Acabamos de socelr: «A criminali 

se d'monstra a posição dos fmperios 
centraes e a dos alliados, cuja victoria 
& inilludível. O resullado do gonho als] 
lomão de dominar todo 0 mundo ter? 
minará por trazer à ruina financeira 
e economica dos imperios centraos. «LA| 
uerro ilustrées é uma bella Collcoção 

de phologravuras a córes, 

ma almofada rudimontar, sonta-go um 
bomem que é quom dirigo ag mua-| 
res o as guia, o as estimula como 
chicoto do corroia, quo de vos om 
quando faz girar sobro a cabeça co-| 
dorta por um chapeirão d'abas dos- 

miçadamento om profundos abys- 
mos. Esses dragões ainda existem. uma imagom da libordade, osso mar 
Uma forocidado solvagem por vezes não é tambem uma imagem da divin- 

presento procurando servir uma|dade, So as guag bollozas são magesto-| 
intima maldade, Esso mar tão enoan- gas, 86 05 sous benefícios são patentes, 
|tador, cantado polos poetas, thoma de go a sua graça é manifesta, porventura] 
popaiss, e berço do madrigaes, esso/não são tambem reaes, o dolorosa- 

mar que é da côr da osperança quando mente reses, os sous obscuros tormen-. 

o porganto a mira mesmo so, sendo 

tambem de que)llos andam no sou giro continu 
Pg ho eram “dê preaifeantom. utum ale oo pe 

[subtraliír.so . à essá, alliança, enas/tora, inlalivol da maohion pé 
ame; dofde então, navegaram sem-) pondo mais do wra minuto. . - 

E' com esses apparelhos que se 
fazem as pequenas debulhas PE pd 

commusaos, A palk: 
prossão do trilho. E! uma musioasogr tcanha essa; constituida por ostalidém soo6os, oohtinuos, quo 'so paroceige ora com 0 teinsk “das asas do. Gortpi 
insectos, ora com o vibrar motullibos 'uma lamina d'aço, batendo do «gm. contro à outra lamina, sacudida oo: força, 

O homem quo dirigo o trilhosgo; dar por nós, faz parar o gado o tiraoge! poitosamonte o ohapou, O guor 088 lho om bios.'A posira o a moinkik-goa oobrem-lho o rosto o as mhos omg 
madas oompaotas 6 pardacontagDis, 

ser um martyrio passar assim, ge 
ras o horas, Á torroira, rospirando:pfç. bobendo sol, absorvondo até ao fandé dos pulmões toda a afliotiva pulyeel: ção das praganas, que são como cardos é arranham como afixdias, cordoiras, As muaros offegam ay 
sadomonto, Parooom suffocadas, vxtôw 
noadas, inoapazos do dar mais uma 
volta, do osborracharom, sob ng patas: olidas, mais um roloiro do trigo age: uor. O homora ri-go som quo so-veja:: o quê. Mas ri-so. Iº que para olloa- asporoza inoonosbivol da dobulky. 
quasi lho passa desaporoobida, Bibk: 
acostumado áquillo; o Doug gabtvhiá, 
quantos anos,» por esta mogma 04 
a, alo oslo trigo mto mesmas 
tio, 

N'outra oira no lado, a dobulhaçit 
torminou. ao prinoipiar a tarefa, que: 
ão 6 MOH0S avdus nota Monog vishha: 

seda, aoparação do trigo da 
Ho la, com grandos. 
dos, o caloadolro, A paliticá 
Jareymosoada no ar 6 0 vonto areagtges 
para um dos lados da oira, O: 
mais posado, fon, misturado 
oom a moinha, O ar agora 6 deroltç. arvores são do olro, 08 homem 
jandam cobertos do uma gerando quma 
da do poalha de 
toco as fórmas 
abs indianos 
ncontro no gol, quo Qomoça A 

“do vermelho, As forquil : 
ubstituidas pelas pás, E d'osto-mox: 

im denuto, a moinho, ag 
st pblvorisadas, o-trigg 

os rosto “db palha quo ainda: ogia 
jmistarados com o grão lolro, necaia» 
dos polo 

crepita moh er 

E pa o, Padojado 
o ropadojado, buldoado ama o muitas; 
vozes, 0 pão lindo lorma monto.g! 
continua à 04 rovolvido sem dem 

todas as imparosao: 
Agora, a moinha quask 

a já polo ogpaço o 0 at Il 
tormento, roadquiro-a gut 

transparencia, O trigo--oge. 
[moça a sor modido para 08 aa008--de 
linhagom. O ooleiro ospora-o, como re; 

poram 08 cylindros lundios dy 
moagom, quo hão do transformele 
om farinha, o da qual, por sua vem 

fino, 
igo cao: Gomo “8, 

agua límpida da larga bica d'uma. 
íouto. Na dobulha a trilho, o gelo soe 

ra-50 Jontamonto da palha o rópoim 
sobro o pavimento da olra, om “cam 

mada mais ou monos donsa, oonfope: 
mo o rendimento do calcadoiro, À doe 
buliadôra 6 a rapidor, 6 a voctigon, 
O trilho é a plnsides quo não conhego- 
ans o quo 6ó teitora om 

doiro quo ponco maig: 
pode dar q! io de trigo, À: 
primoira ó, seguramente, mais protie 
oa. Mas o sogundo tom um pittorogoa: 
quo a machina do dobulhar não pose 

E! mais conographico, faz mais 
isa, com uma oxoborama 

oloa, a mais oxtraordilias. 
quo podo disponsaresa: 

É 

ao trigo novo. 
Quando o ultimo alqueiro do trigo. 
somo no ultimo aa90. hor, 

são divina, um razão gobronaturak, 
uma rarão superior Á propria rasidu 
Tontos do oroal-a para quo ossa resiig: 
humana ou não eabarro na mogi 
da Spbingo oa não cogus com cs Malk 

O mar? Mystorios. 
gores do Sinay, 

Tudo mystorig, não é da oôr do luta, 0sse mar é sol- coifa continua do vidas, om quo 
vagem, 6 foror, é traiçoeiro. E não o [so não distinguo a maldade da ini 

espirito o é tamboma 
Tudo qualquer coisa de vago | ES Lisboa, é quo todavia tão distanto 6 continontos, é un-lago idoal; amo-o porque astá n'elle a glo-[que erazam o espaço, ondo o impro- sará a vida tambom? A par das bol-|ooncis, a força da fraqueza, a gloria 'croto, sujoito a todas as contingeme. della a diriamos, 20 observar o| comtudo a brovo distan-ria da minha patria; amo-o porque visto é a lai, o desconheoido a nor-[lozas mais admiráveis, das inspira-|da homildado? Tambem a noção do oias, a todos os improvistos, danda- cunho ageosto dos Seus aspectos, po 

quono ponto da terra om que a natu- 
reza domina e om que algumos horas 
mo ó dado aspirar uma lufada do af] 
puro o unia eluridado dosassombrada | 
& forte, ou gosto gobrotudo do titar o amor 6 binto quo o mou maior enlovo 
soria comtomplalo sempre. Vejo 
n'ello ema imagom da vida, na sua 
luz, na cbr das suma vagas, na tran- 
auilidado com quo so osprais, no de- 

quo co dobato, na faina 
em que otornamonto soobstins, Vejo-o] 
constantomonto o mesmo o constar 
tomonto divorso; admiro-o, amo-o 6 
tomo-o, Gomo é bollo o como ô tarri-] 
vel, Erha poryontura coisa mais bol. 

. Ja 6 mais torrivol do quo à vida? 

-hia que confando a côr de] 
osmoralda das suas aguas com os tons, 
(do opala da aboboda colosto, Fecha 
se a cupola assombrosa. Encorra-so 
n'uma rodoma. Divido a esphora. E é) 
tudo vida, movimento, imurmurio o| 
cantico, rugido o proce, Jim torno da| 
sua suporfcio ha um mundo vivo, por| 
oima d'ossa suporÃcio ha um mundo, 
vivo, debaixo d'essa superficie ha um| 
imundo vivo, Não conhoço nada mais| 
formidavolmento palpitanto, A cada 
mollconta correspondo um sor. A 
cada “gotta correspondo um fromito,| 
(O dodo d'uma oroança rasga a gua, 
joouraça. À ponta d'uma ars trospas- 

JE não ha major força do que 4| 
sa acua transparente quo mal bei 

ostá n'ollo o sogrado das perfeições, 'ma. Enganam-so os que falam na mo- 
liumanas. So não fosso o mar, o gonio 
(do homom oncontrar-so-hia singular- 
monto diminuido, Amo-o porque ello, 
ereou costumos puros 6 virtudos for-| 
tes. Amo-o porque é bravo o porque é 
piodoso, porquo dosfoz a Invencivol 

fespoita o poquenino baroo 
fem quoo pescadorvao ganharo humilde, 

motonia da vida. A vida no quo 6 mo-, 
notoua. Não ha um dia que seja idon- 
tiop a outro dia, Que digo ou? Não ha 
'uma hora, não ha um minuto, O dia 
(quo amanheceu com uma promessa 
'de segurança mais firme, 6 por vo, 
os preoisamento aquello quo acaba 
na maior incortoza va alílioção. Raiou 

pio do sou lar. Amo-o porque é bel-| ra sobre um idyllio; quom sa-| 
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aspmponhar as tropas, mas tamboio Ioasariy bizarramente colorida, com | sa erguera-se do Jeito e fóra or Socios domo 40 da sua vida.|do voto gresso. altitude ólcia da prisão do deputado Mehring, taum” simas Dai q ama subseripção  recolheremio arco gracioso do seu, caes, Jem | ibrir e logo viu à revolver que lhe/O ar.. Moreira Pinto clamou, hontem | conhecida. Ac jo não pódo soriredactor em chefe da nGazela Po. mento, DEemetni ' Satídos dostinados a cobrir as despo-lbrando a, entrada de um templo Fipontava. Calçula rapidamente o) dado da atuado mar de Leipzigo. O deputado vas io Simarães, D. Sonia Canta Sora us IRavia ido q Nictheroy apenas um | mrigo e recua sempre perseguida [ser internado em nomo da seguran- mênio o es es rosião Solo Egas + Liberdade o ontros pariodizonfvez: para entrevistar o dr, Nil | iclo assassino, até chegar áquelie de Anleiaado e oa ovo o Nasclmanto, Aeoundarão ou esforços da Ordem” Peçanha, ex.Presidento da Rápubl | anto da eai de onde hão pode penas [PA prisão: do Meliring “causou aim ads aaa Om casa lie al ago sd Si Nm A) E mp mo a RA Ep E Dt a E Pp jovimonto, embora se inioia/SSPectaculo que gasára então fôr: qual fóra o motivo, d'essel gares s, “o atirar q ellesjor Jow à de jo do) 7 so na parochial exrela de 8. Dômbigos. «quo o movimento, mouito difforente, monstruoso crime? com furia , Pouco se impor-jactual governo, n União licana socialistas, muitos dos quaes con. cassmento da sr*D, Mara DAGMA AM muito tardo, domonstrará, no entan-| Tm estremecimento brusco, un Eu sahi dali com 09. nervos] tando com os intereisos vilaes da na-jnão tem duvida algdma em assumi oltinuam a ser presos em toda a AL 4º Sa Curi h Saya onormo vitalidado da fé entho-Imovimento desusado... é a bar | cagoados, cançados, profundamen.ição, Nessa conformidade, entende que] poder, mas só, N'essa hora não Procu-jamanha.—(Americana), Seixas fact Cine ve o tludasso na lar. a, 

Jual será o ter [ue reclama a si.) usb deal NAS o Temos Rs é 
de. Presumir que os aliados necessilam 
E para que se modi-| 
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(Por baixo do Franciort Hotel) 

dh FT dr 

Empreza Nacional 
1 de Navegação | 

Para New-York 

ia Naoional do Navegação 

Rj) 

Dumonstear-vos.hel por] 

“CAIDAS SANTAS”, 
DE CARVALHELHOS 

es Coxdnas 6 Impuresas que ho 
“Altameato diaretioa- Tataltva! cm todas ao docoças da poltãs 

PEDIR O zaVRO DRsomPIIVO 

O DB LIMA NEPTO | DOmAD 

aa a mo nn sd o coa 

DEPOSITARI OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

L.de 8 Julião, 19, 1º 
Telophone 246 Central 

Tambem so vondo a 007 
lia pharmaoias 6 restaurantos, 

NOVA COMPANHIA MAGIONAL DE MOAGEM 
Soclodade anonyma de respansablildado Umitadr 

Fabricas à vapor do moagom do telg: ot vohas 6 bisooltos om Llaboa, 

rt 

o garrafas 0 prato, nas boas casas "aguas 

H, SANGUINETTI 
3 a prinolpiof com 10 osgudos a tacolht gm aro 230) ascudor em dolrappos duo togocis do corduns polo corrulon: alte "vos. hi múito dopresasto” votado 

Freitas Esmeraldo 
Doençasdas creanças BEER MS gaba inda 

bo COSTA SANTOS 

rroz dosoascado —Masuinhas de A 

a ad cremes | Apoios se Tolographo: FARINHA S--Telopho: pra açãO 4224; Expodionto 4222; Er DDD LAO 

DR so é AZULEJOS $ 
E e 5.º edições e Ribelro 

Rua do Jardim do Tabaco, 82— LISBOA 

“ASSIS DE BRITO. 
Modico dosHospitaos o Facultativo da 

Contraroubo e contra incendio 
economia--Seguro de mobiliario cada 100800. de valo aigava: 86, pelo risco de fogo A MUNDIAL segura. n'unia 66 apolio os 

FO UBO como o do FOGO, | 

A WE IIEDIAEL., 
COMPANHIA DE-SEGUROS 

Capifal: 500.000$000 
Reserva em 1915; 102,007847,1 

SEDE EM LISBOA 
95, Ema pSarrott, 95 

ol: 4084 
Telographo. MUNDIAL 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Binto da Fonseca & leméto 
| Praça da Liberdade, 18 

Pomada do dr. Queiroz 
Experimentada ha maisda 40 annos, para curar 

empigenão otras duenças de ella 
Vonde-so nas Prinolpaos Phargaoi 
Pharmacia ROSA & VIEGAS 

B.de S. Vicente, at e 33-LISBOA 
Cuidado com os falsificadores! Só é vordadoir a que tiver a nossa muroarogistada, 

CASA TRIUM 
Ria Mugusta 2, 14, (iranta ao Banco Gródit) 

phone n,º 1244—Lisboa 

Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 

campainhas, 
telephones;  do- 
mesticos e a dis 
tancia, avisos, fo- 
chaduras e si- 
gnaes electrico; 

A" CAPITAL 

ibrico manual só nos Gratdlos Armazens do Caloado, R, da Palma, 290.8, T. do Somformoso, 4 n 18 (om frento do Colison do Lia: | boa) —Botas para homem a 38400! 
Um colossal sortimento em todos Ú Seneros 

para homem senhora e creança 
Telephone: No to 1280-— 3. A. Candeias 

A sola do c: 
Endar o Im per 

forta er s 

Baprinio as galo! 

FARINHA 
LACTEA 

NESTLÉ 
com base ao excellente leite Suisso, 

Gynecolo; 
é "Das ás 8 horas 

Travessa do Carmo, 1. 1º 

sa santos | (IIS DOENÇAS DE OLHOS 

as do apparalho rospiratorio o do Comonitos das 10 às 17 há Hondo a Adu 
(ONE 419 (Nortol 

si-Rua Intonteria 19-11 

e ROUBO, E tão necea- 

| | 
Virgilio Ribeiro & Goncalves, db!” 

Xl! Sapatos para sonora a 1$400!! 

Produoto chimioo para tornar imrompivel e | impormaavel 
algado 

Não projudica o mataria! uam incolminoda o andar, Elo melãor presrvatiro do dotnoa Polias * ul, pratlõo, hygionico, nonesmatio o ooonomisd, 8 am galoohas om dias do olavo 
Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis 

Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito ge 
at DESCONTO AOS REVENDEDORES. 

vVeronymo. Martins & Filho 
Chiado, 13 a 19 -Lisboa 

A RECEITA 
4 «nais simples e facil 

para ter nenés robustos|e de 

perfeita saude é dar-lhes|a 

EXPLORAÇÃO DO PORTO 
De LISBOA 

lorias por 
nocostarlos par dondo, portant rooponisabili pelo integral ro possam “or did foda a convonio em fuzerom 

las. — Deposito Garal: |5o faz roforoncis 
Lisbos, 18 do agosto do 1916. 

Casa dos Espar- 
lhos 

TO. — BR Santos Mattos & c* 
(à do Ouro, 138 

Josê Antones 
[Medico dos hosgitas Dogiças do ortoma 

Rectosoopia 
Esophagosoopia 

nyma deres- 
ponsabilidade limitada 

CAPITAL: E. 600:000800 
SÉDE-RUA DO COMMERCIO, 991." 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, Lisboa. 
NUMERO TELEPHONICO: 1995 

USA-SE O COD, TELEG: RIBEIRO | 
Fundos de reserva Esc, 105:000$00, 

Projuizos torrostros o maritimos pagos atá dl da! 
dezombro do 1914: 

Esc. 790:696g42 
Efeotuasoguros torrostreo, contra fogo oasaal ou pras 

cedido do raio, nobro prodios, ostabolocimantogo moble 
Jiae, e maritimos cuntra avaria grossa o particulas, 

Agencias em todas as cidades o. 
nas principaes villas o povoações 
do continente, ilhas e ultramar. 

o 

Clinica geral 

Doenças das senhoras — Massagens 

Dos 14 ds 1G-Ru Garrett, 
2, sobreioja, direito 

CONSULTAS: 
ANTONIO A' 

& Tão effivazes como as moho- 
- tos aguas minerans hobidas 

na origem 

o, 00 qual dá um anboragradadilisalho, À 

Lithinés do dr. Gustin 

Rins, Bexiga, figado, Estoma- 
go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 litros de agua'ml- 
neral por 500 rêis 

At vanda om todos as pbnrmacins, Arogórias, morcoarios bons o nos dopositos pornos; Lisboa, Jorônymo Martins & Pilho, aa Garra 18 a 19, Porto: Januario Duasto d'Acovado, ua do Santa 

| arena ra 
& melhor tintura instentanea 

SLBINA | 
Á marca franceza, para o cabelo ou barba. Ed 

unica que não suja a roupa nem a pel. 
ficando o cabelo macio e formoso. Preço 15800, Ag 
melhores tinturas para 0 cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 
Bina do Norte, 34, 1.º 

ED tr RI ZA VR E E RE 
“ Explosivos da Fabrica da Trafarla 

CAPSULAS Diversas, caixas do 100, 

OS AViOS Em josô Rodiiguos o Pinho, rua do Alma: 

linistração do porto do| 
fazor oxtopolonalmunta! 

[2 Brancos e com desenho nacionaes 
je e estrangeiros 

Grando quantdnde em meposito 
GOARMON & €.4 

Travessa do Corpo: Santo, 17--- Telephone 1244 

BODGDDHDVD000O 
rogaroo», com indion: 

az0D9, NÃ 
ota parto das dosporas 

foitas pola Exploração do 

De Companhia de Seguros A NACIONAL 
Sé na sua propriodarde: Avenida da Liberdado, (4 — LISBOA 

oa am TOsp lim, PUNDADA, 

em 17-4-nà 

vale ai por CAPITAL RESERVAS 

ia G00,0004 3805108 
o ni, escudos escudos 

O engenheiro iirootor da Exploração 
do porto de Lisboa es 

mos Coolho 

candieiros, placas, pendent 
plafoniérs, ete. 

5 Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 
tretes,lavatorios, etc 

UNIGOS DEPOSITARIOS 
dos filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 
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Tolephos 
Co aposigão —Rua do Nº 

Olnstna da inprassão 71, Rua da Bloa Ml 

2293 —Endereçotalog. CAPITAL 
bra, 5,14 Prom Anos 

dio! 
-, 

E aniação em Portugal 
(Atravessaram hojê a cidade, pi. 

aotando 03 seus -apparelhos, - dois] 
uviadores porluguezas; São dois of 
ficines que form enviados pelo, mi. 
nisterio da guerra, alcançar o seu 
abrevetr “em escolas de aviação es- 

| 
sejo “do um distorço por causa do Soh. 
lóswig, que, dadas Outras condições, 
correspondo é é Lorona dina: 
|marquezas? À 

Picarão neutraos os estados amert! 
canos, am foco.do perigo da-dominação 
| germantoa, vísto que alguns estados do 

relativamente brevo de, tempo, offi./ Ext Galho ambnçádos, o nos do norte 
Iciaes portugueres se habilitasser,) pr possivel que, portanto, em breve 
nas melhores escolas estrangeiras, [todo & anundo 6 esteja batendo, nha. 
a dirigirem os seus aparelhos, em|gusera medonha de aniquilamento, 
condições. de poderem rivalisar, no/ -Pouoo. imporla. isso, visão que sooit 
uso d'ossa arma, com Os seus ca-ja hora lragica dh liquidação. Não póde 

trangeiras. Outros oflíciaes se en. 
contram nas mesmas condições, “lá 
tára, o tão auenntados nos Suas c5- 
periências que podemos: contar co- 
imo, corto que em Drovo o “exoreito| 
portigner disporá! dum numero 
anfiicionto de asroplanos e de avia- 

maradaa lá de fóra. 
O que ó agora necessario 6 con 

limiar csse impulso, A quinta arma] 
tem hoje nos - exercitos. modernos] 
qema importancia excepoional. To. 
dos os dias os boletins da guerral 

É assígnalam feitos dos aviadores.| dores nacignaes para constituir a Exercito qua 03 indo possulsse, se] 
quinta aorta do nosso exercito. Jr agora um exercito destinado à, 

Adnda” não :gp pensava no guerra, safrrar as nais | Culnuinantes sur: 5, dá mos propiighavarhos, oi 1o-"proça, ! 
récirs asa 

os ioniavo mol artagão a ogia. Grantidose ima escola de avi. nos facullava, “pela creação da avid- 
cão militar em Portugal, uston-'cão em Portugal, como suppômos 
fando n'esso sênlido - verdadeiras que se creará, e admittindo à essal 
enmpanhas quê, limontavel é di. escola todos os que so sintam im- 
vald, esbarravam ou na rotina” de pellidos á conquista do ar, tanto! 
selos costumes 01 ilitares como civis, essa. escola;| 

orientada num sentido — pratico -& 
nt em rodas em-| 

porradas d'uma engrenagem — que 
soverla- facilitar 

g (eri" breve fórnecerá um numero] 
exocução d'esso 

designio, i 
Estiveram duranto anos - encaixo. /avullado de aviadores, é * Portugal 

tados apparolhos ique mercê do ocupará, sob esse ponto' de vista, 
patriotismo - de -cidadãos portugue- como sob outros pontos de vista! 
tes haviam sido facultados ao Es-/vac oceupar tambem, o logar que 
tado para O início a'essa innovação pode é dové ter na civilisação a que 
tão nécessaria o urgento, Pessoal Pertence. 
não faltava, o agora se demonstra] Não fallam homens, como não] 
quo nho era essa falla que podia faltam para o óxercito, nem para a 
im o Inicio 4 o progresso da marinha. O essencial é saber apro.) 
aviação em, EE O que faltava veital.os, animando as suas aspira 
era o estimulo qhe os dirigentes'ções pntrioticas e favorecendo o| 
deviam dar para (que se chegasse nobre designio que tem de salien-| 
vipidimento “ao. jesideratumo de-liar a sua destreza o a sua bravura. 
sojado. da O povo portugues verá, com pra-| 

'O sr, ministro da guerra alcaçou'zer, sulcarem os ares os aviadoros| 
uma victoria, A aviação militar vae'portuguezes, e com o legitimo or. 
só? um fuclo, e Dastou quo uma gulho que as faculdados da raça! 
woniad» -decididn | so empenhasse lhe despertarão, torá a Impressão] 
em creal.a, para fque num lapso de mais uma garantia da patria. 

(O QUE SE ESCREVE E O, QUE SE L$| 

“O conflicto interna 
clonal, 
por José de Macedo, 

Constituindo um grosso volumo do 
[440 paginas, acaba do publicar José do| 
Bneeão erudito pros “o bgeri 
tor, um entrido político  ooonomíso 
intitulado O “conflcto internacional g0b | 

|ponto de vista portugues, 
Divídia José do Maoodo osso sou cs. 

ndo om cinco porto cuja onnnciação 
dará uma ideia approximada do alto! 
valor do cou livro, Bão olias: <O conf 
to das nações»; «A politica economica] 
(do Portugal o a sua oriontaçãos; <O| 
robloma; colonial o as influoncias fr 
macionaca»; «As dospezas militares 

BA PAZ O nQ (uorra O as circumetancins 
fnancoira do Portugal»; «Portugal o 

laçõos intornacionaoz», Cada 
o partos 6 dividida om ou 

m quo o auctor ostuda mí. 
Auciosamonto o com vordadoiro aabor 
as condições em quo so oncontravai 
as nações hojo onvolvidas no grande! 
[conflicto. No final da primeira parto, 
iopoia do cotuda: aa eondioõos om quo 
a Turquia foi arrastada para à guorea 
o quo na opinito do José,do Maoodo 
foi um orro dos Imporios centraos e) 
mais uma partida ganha para os allia- 
dos-—o roforindo-so à ontrada do Porta. 
gnt na graudo locta quo so está deri- 
míndo, diz: 

Para. nós, portuguezes, esto cxempio| 
ão Turquia tem raros “ensinamentos. 
Como n vortigom da loucura arrasta os 
povos para os prociploios onde desap- 
parecom para sempre. 
Não ha duvida d> que, na hora que 

ocorrer, ha npenas duas condições de 
vida honrosa e de perfeito acoordo com| 
ós inioresses nacionaes: ou uma ne 
iraidario prudente ou uma belligeran. 
ciu declarada ao lado das nações que 
uctam pola civilização oceidentai 
A neutralidndo prudente, todavia, só] 

a póde manter (quem lenha recursos 
suliciontes para isso e saiba. impór 
no instante trágico em que o inimigo 
dissimulado lho fórma o, salto para O 
asmngar. O quê vale à neutralidade pa- 
ra uma nação que não tem escrupi 
las Drova.o à invasão do, Luxemburgo 
o da Bolgia. Uma, submbilendo-s, 

Minhas senhoras, 
meus senhores; 

Participo a|V. Ex.” que o 
primeiro: volume das minhas 
memorias, compiladas com o| 

lo «Praxédes, imulher e fi-| 
os» pelo abalisado escriptor 

“da nossa praça e meu parti- 
cularamigo Kadré Brun, será! 

!'ereando uma generosa emulação, | Sem 

ficar ninguem indiferente, o 08 sy 
critinios inauditos que so ostão fazenda 
nºesta altura, de uma lucia sem exem- 
Plos precedentes que de longo 5? pos- 
[5sm comparíar, hão de ser campensa-| 
dos, no futuro, para que uma paz, du- 
Fados sé lime e para que 05 povos 

cias quo dorivam dos factos, todos osf 
italianos apoiariar à obra do governo] 
nacional, lorpícas ontro às agen- 
cias Wolff o Stoiant teora um relaéivo 

or. À Italia toio-3o mostrado som. 
ro éom a imaxinia (pridoncia desejan 
ão evitar tado nquilio que pela soá 
[parto podoria tornar mais complicada, 
situação; sto, porém não dava diroi. 
to a pinguem para abubos da tal lon- 

imidndo, Naturalmente a questão, 
lomabica o militar andam juntas, 6 
podomos opinar quo as palavras 

gsaoral Cadoraa --somprô agual 
monto ciroumapeoto, quor falando em 

blico quor er. partioúlar —só aloais- 
im o Blatu quo rias relações 

liomis o provem) tambem em goral, 
jancecda 6 quo-ai o trinimpho| 
corto. da- justa. chusa com a vioforis| 
plena dio armas olfindas—(Ifavas). 

À grade uam 
Hlovo combato 

no mar do Hortg 
Perda do dos oruzadoras ligeiros in 
gléxos o de dois submarinos alle; 

mães 
LONDRES, 21--Official. —O inl.| 

migo mostrou grande actividade] 
rogems Mrmalmianho,, O dus “mo mar do Norte no dia 19 do cor-| exigido labidação protcua, ds tê cuzão altamente imisora |rênte, À esquadra allomd sabio) Og crime, dog aliomães 
É Não * agory que se deve olhar para glezas estavam em grande fórçã;| Pelo. governo -lrâncer: acaba do 
traz, Todos lesm o seu logar marcado regressou ao porto, Iser publicado “um volprue “ibran:! 
na juola quê se astá travando, Nenhu- “Eroesrando, o Juimigo, perde-|gendo o terceiro & o quarto relato. 
ma parosla do asforço ao Qpvs rejear: [mos dois cruzadores ligeiros, o rios dá. commissãp.qua foi nomeada” 
nenhuma: individualidade deré aroger-| Nottingham» e o «Falmonth».|Bsra averiguar oh acios commeltiy 
o rca puedes atado, dados Desappareceram 05 marinheiros| dos Belo inimigo atlentaforios do 

"E rua pão sr as do -Notginane. À ipaação do ESG? q, ciatição. cola 
obceoados pela política de retrocesso, | * a rima raticados Ss ale. 
anão serom alguns choramingos, qus|, Fol destruido um submarino os Cimo DEU prego. do 

medo do papão, tudo está conveni 
de que é. prefetível. morreé. n'im 

bato” grandidso, em prol” da evil 
|sação o da justiça, “a (ermôs de (soar 
e nlo estravos, vis escravos da, 
horila foutontca, que- vem Impér “a cul. 
tyrd allemá peia bóoca dos seus col. 
lossaos canhõos de 42, 
Oh! Mos a vida digráficada pela 

berdads conquistada valo fais do que 
a abjecção suprema de uma existencia 
de humilhações. 

Niesta complicada politloa internacio. 
nat Portugal teve à ua funcção a 
cumprir. Feciencondo a um grupo de 
nações as mais progressivas, tando dos. 
ámpenhado na ltstoria uma - missão 
tolvidavel, Portugal foi o paiz que com 
os seus descobrimentos e colonisação| 
maior amplitudo deu 4 olvilisação ocei- 
[donta!, pela quin! lucla no presente, 

À propaganda de géneros por- 
tuguezes . 

RIO DE JANEIRO, 21—A Cam 
a Portuguera do Commercio. Ta- 
anatria distribuiu oieoolares, cónvi-] 
dando os industries o commorolas 
tos portuguezos a concorrorom pa 
propaganda dos gonoros do so. pai 
om a distribalção do amosttas de r- 
tigos do facil consumo nos morcados| 
raziloiros:-—( Americana); 

Una carta do André Drum” 
Meu coro Manual Guimordos:—Os 

cional», “do, Lisboa, «Jirnar” do Not. 
class, do Porto, aste ultimo nos. suas 
nolícias politicas da capital, referem-so 
sm mais ou menos graça, com mais 
ou amonós Insídia, nó facho do eu ter 
sido transterido, para olisitos de mobl.| 
lação, de inentcia &, de Listoa, a 
que, pentencia, para, infantaria 32, de Pentiol, O  correspondento Iisbóota da 
gazita. portuense acerascenta mais 0) osolarooimento - verdadoiramente sensa- 
cional que “o regimento de Penafiel 
anunens mobilisafá 
Dovo “esclnrecor dois. pontos 
12-Não 56 não tive a menor inter 

ferencia na. minha. transferencia, mas, 
contra ella protesto! junto (o alguns 
offlciaas do gabineto quando elia me 
ol annuncinda. 
* 220 Inelo do estar mobilisavet nes. 
ée Penalic! que «nunca» mobikisará na 
opinião acima citada, não me impedirá 
do tomar o logar que julgo pertencer. 
me nas fileiras dos soldados. portugue-| 
|2es, que vão combater na frente occi- 
dental. 

Nada mais —Seu, André Brun. 
| HOTEL CENTRAL E SANTOS 
Bia meza e-bons aposentos) 

Bangos Agricolas no: Brazl 
BELLO HORISONTE (ESTADO 

DE MINAS GERAES), 21-—Um eyn-| 
dicato de Bancos Norte-Americanos 
[apresentou um projecto do coroação de| 
Banoos Agricoles om todos os Esta- 
dos do Brasil, oxigindo, porém, qua 
os productos das propivdadade 

|trovistado:por uy reduotor. do Matín| 

jornaes «Ultima Mora» o «Diario Na-|w 

posto é venda depois de dma- 
nhã em todas as livrarias do 
continente e ilhas adjacentes. 

José da Silva Pravedes. 
Vuneeionario publico e homem de bem 

Por ser verdade, 0 confirmo. 
ANDRE BRUN, 

——— io ee | 

À “istuia da Grando Grarra, 
Dovido à demora que go ostá dan- 

do ma consura postal, rito nos for. 
dos, bem contea nossa vontade, o 

« Joixar do dar com a devida regulari 
“ado o folhetim da Historia da Gran 
de (iuerra, por [nho rocobermos a 
tompo as publicações inglozas o fean. 
sezas do que nós servimos para a 
aompilação d'essa obra, 

impoteme, & força brutal dos exorcitos 
[germanicos; outra, resistindo, de uma 
maneira quo não Será Jlumais sufficion- 
tsmente glorificada, à força. traiçoeira 
do aiser. 
O que valo essa noultalidade pruden- 

to prova-o o intuilo do imperador e: 
devassar a Suissá nas suas fronteiras 
ullomã o franceza; prova-o do mesmo| 
modo a Hollanda, quo, pelos proprias| 
palavras do secnetario dos negocios es. 
lrangoiros teulotico, está seriamente 
mmoagada na sun independoncia.. Elle 
din: 

“Está claro que não poderiamos pro- 
veilósamento anbexar o território bel. 
ga sem ao mesmo lompo fazermos] 
nosições custa da Hollanda. (Cor- 
[espondencia do governo  britannico- pag. 90. 
O que significa que, se a Hoilanda 

não livesso em pé do gudrra os sus 
300.000 homens e se não fosso o ex 
plo isemendo da Belgica, o lerrilorio 
dos Paizos Baixos Já teria sido invadido, 
pelo memos para o dividir em dois, 
apoderando-s: da foz do Escalda para, 

corridas por esses bancos sejam von- 
didos nos divorsos paizos da Ameri- 
(cn —( Americana). 
Ouerem lnnchar Dem E Cear inclhor? 
Vôo à Argentina. R. 1.º de Dezembro, 75 

A 

dr noticiario 
Meo 

na terceira pagina 
Unecina contra q febre 

- os 

é |sabmarinos, o rapto 
x, 

jo aproveilamonto de Antuerpia. 
A propria noutrolidado da Halia, que, 

fai mantida 4 custa do senios dasgostos| 
para o governo de Victor Mannol, foi 
rompida em face da atlitude da Tor-| 
núia o ds necessidade da rivanche, À 

iludo dos nações balianioas, Greca 
e Bulgaria, toi ludo quarto ha de máis| 

— coin de aulomoNil 
RIO Di JANEIRO, 21--Hontom, 

do noito, quando | o st. Carlos Mu. 
timiliano, ministro do intarior, xo- aroscava” eua [casa-nu praia do Plamongo, o auto jnoval voltou-se, em 

RIO DE JANEIRO, 21—0 grando 
lorsador argontino Raul Eohovorry 
'communioou á Sociodado do Agricul-| 
tara do Rio de Janoiro quo tinha des- 
(coberto uma vaceina contra a febre 
aphtosa, tendo colhido “excallontês 
resultados nas iprimeiás experign-| 
oius. —(Ameriêand) 

contradicirio ojm os interosses. pro-| 
prios. 

Ficarão neutros os “escandinavos? 
Polo menos a Dinamarca não torá 

virtudo do uma: iânobra arrada do clianfour, foandd o ministro levo 
mento ferido;—(Amerisanol 

Casa dos Espartilhos| 

inimigo e outro esporoado, pre- 
[sumivelmente afundado. 

O relatorio allemão annuncian- 
(do que um destroyer inglez foll 
mettido no fundo e um couraçado| 
avariado, é destituido de funda- 
mento. —(Havas). 

À alfitude da Hal 
pode 

08 impenios cenroes 
A nas gu 

ROMA, 19.0 gonoral Cadorna in- 

isioneitos civis e militares força- 
Bos aravançárem em tfento das 470. 
pas - ollemi arh "assim se cobri.| 
rem; o uso-de armas o projecteis) 
rohibidos “polas | convenções intor- 

Racionaes; Og massacres de prísio.. 
105 attentados! neiros e de: feridos 

[Contra o pessoal danlíario o os bom- 
bardeamentos de, ambulancias; . 0] 
[primeiro empregô pelos allomãos 
do gures asfixiontes, como meio de 
[combate e, finalinente, os attenta. 
(dos comméttidos | por” feridos alle. 
mães contra (rantezos que os esta- 
[vam sopeorten a 
A documentação é coplosa é 

suspeita. vindo é Yolúmo acompa- 
Inhado de numerósas gravuras, Te- 
proqucções,photographicas, não só 
Jo documentos apprehendidos. a pri-| 

sioneiros allemães, como das balas 
explosivas por estes empregadas e 
jãos ferimentos por elias causados. 
À barberle dos, allemães fica berm 

[demonstrada n'ogses curiosos e clu. 
cidativos, relátori we 

NA DINAMARCA 

À questão das Antas 
[Uma grave crise —A nova lei 
eleitoral e o suffragio das" 
mulheres —Os americanos 

ea ideihrdo força 
A quostão da vouda das Antilhas 
amarquozas cólloos om singular! 

rolovo uma orlso óuja importasota al- 
tr muito todas 18 consegui 
iss possivols da moda do um minis-| 
tório dinamarquor, 
A opinito poblia dinamorqueza 

oncontroa-so om presonça do um pro- 
foot ação| das colonias de um 
modo absolutamonto inosperado. Pro- 
tostou" Segundo nhmerosos preooden-| 
tes, o quo havia à fazor ora suspon-| 
der o negocio. 
Em voz do adoptor ostá soloção, o 

Zablo-Sçaventas. obstin 
ão lovanta o véu do mystorio, 

tobro ou eontimontos quo lho diaparta 
passado “o As eoporanças quo no ou| 

ospirito perspícas so copcontram para, 
o futaro, reipondeui—<A fé immata- 
ol, a naidado dos exforvos, 0 a oom-| 
pldado 

ví 
im do, ampiito, do” ootífeio 
otívam a lo teiummplho ds. 
da seno or “eaitudo da vigtosia 
das atm alitados». ia 
 OMatia. pão a sagute eato coro gta. 
rlo:—A guarra com quo à Itália eubju 
gg nos ias fronteir do um tl. 
o do fustrincos, 6 a góoira imals 

peido que “pódo Amaginanao, não é 
ra oim quo: tó momónto 46 ln. 

itos, mas tanibom ia aguia” os 
[contra a paturóga.. ao trabalho 
portinha dos alllados, 
momónto ém quo 08 italianos podorão| atacar o ialrlgô cota armas ogunes a alão às novas ofensivas. langad 
[contra à Ansteia polo sul, juatarho fe 
viotorins rnssas nr. Impolão quo mar- 
cará o extermínio dos Absburgos. O! 
illustro chofo do estado maior Ítaliano 
[e pois basoando-so no valor que tão| 

rm conhoco “dos. soldados itallanos o! 
no trabalho do pair, dizor com con! 
eimonto do causo, qua contempla o 
turo com inteira confiança. Tal con- 
fiança é além  d'isso commnura á todos| 
oo tt nos. São concordes om affirma:| 
o viii nl poda cordas mas 

m quo nt aró. É observa-so! 5 quo disse foi bastante para deixar] 

iascia. Quesdo E Tia ente a aberÕe quo a naiidasisão não iba er ve 
ua queria DO doa ca oa e “No méio do espanto d'assa adv mitor o confiloto á ohamada «nosta| No ) tra», 30 inimigo tradicional, a Aus. toncia, à maioria [radical da camara 
ia baixa, o Folkothihg, votou a venda, 

mas sob a condifão do confirmaçã 
por um plosbicita. 
A camara alta, [o Landethio; 

os elomontos da diroita dom 
ousou a ratificação, a dospoito da 
jamonça do uma dissolução. Grave 

d Alemanha, apparocia então nt 
ms gituação mais afroga. So ella tivos- 
so declarado guorra á Italia por moti- 
'vo do solidariodado com o imporio| 
dos Absburgos, o 09 italfanos aohado| 
que tudo isto era natural o ostavá pro-| 
visto; mao faltando esa declar wi da parto da Allom: Jamoaça, no omtanto, para os Gonsor- 
Fafianos. crtôm que o governo tom |vadores, porque A dissolução siguif- 
feito bom portando-se como se tom |ca a entrada em [vigor do uma nova 
portado, oi oloitoral domderatica, com todo o É A Allomanha ostava docahindo na 
ostima popular, polo martyrio 'do que 

via oito viotima a horoica Bolgica; 
isto, porém, não justificava a. grando| 

eira contra Vionna e contra Ber 
o, 
E: 

impravisto da inbroduoção do sufira- 
gio das mulheres, 
E eis que, é beira do fos; 

q gabinoto Zablo não 
dissolvo mas dá a domissão. Fal 
na nocossidado jo, as coisas yaritram muito, Ho-| 

jo tê 'o mais conheco que olo do fazer rogular o conflito por 
grande conflicto fôra abertamento de-)meio do ur gabiheto do união sagra- 
sojado em Berlim; que a tmonarchia da, Que sigadica tudo isto? danubian não é inaís do quo um 49:| Slgnifios, naitb simplosmente, que ita Almtnho e no iiho vioto-os americanos querem uma solução, 
cia 68 não to tambem vencido 0] Ds faco pgsconiam ideia ão tautanico, eetegeto  )Os american misam pideia d "Estos modos do vêr à politica, que força Leiam-so bs discursos oleito- 

raes do ar, Haghós. 
camaca amoricana 

scaba-do votar nãa oredito de 1,600) 
[milhõos para a ponstrucção, em tres 

por parto da Austria, o assassínio do annos, do oito |supordreadnoughts,| 
capitão Pryatt o de miss Cavol porlslóm d'um importante numero de 
parto da Allemanho, a piratariá 005] porsadeiros 6 submarinos. Estranho. las donsellas do 
Lállo o do Roubaix, tom contribuido osforço no momento om quo so fala [do insugarar 0 rdinado da paz, para tornar immansamonto impopular” 
a Aliomanho na-Ttalir. N'esto momon-| Contra quem dão essos amamon-, to os ilbporios centraes — Austria o tos? Contra a Allemanha, doolaram 
|Allomanha-—são justamonto condem-los que proclamaia om alta voz quo a| 

o lguorra assigualafá o anniquilamento| 'nados na Italia, no contrario do 
ia'do poderio allowão, Nom contra a AL saccodia ba um anno, quando al 

Jetlisar as suas lomanho, nom contra'os allindos, nom vinha a cam) teiolaes. No demonsiram, nsplesções macio : astra | contra ninguem. Em vordade, appl 
k seo enilolentaante dai e go striotamante Jogisa dos” ontiaa ue créom que a déolaração| +. 1 (do guerra É Aliomanha seria Impopus [mentos “do crisg ouropeis, Os amori- 
lar na Htalia, Nada mais orronco, [canos que ienbqvam, cordados, com 
Não sei so 0 governo nacional ita-|u fraternisação, descobriram que os 

liano tardorá em passar 6 Robicon confiiotos de interesses podem aoa-| 
om relação 4 Allorâah; isto dopen-lhor “a tiro de fanhto e que o unico 

mstah- meio de evitar 0 peor 6 ostar propa-| gia, que podem Fetardas 6 goo paeeéo fado pera tudo. Oonhisto existe 
oe que 85| por toda a parts em germen. Cumprs,| 

o st. Sonino, ajudado por todos os seus | então, estar propatado para olles, Um 
companheiros. do ministerio nacional, Gibraltar o uma osa! — Saint 

[nãô admittom discussão, oncontram 
plonó assontimonto popular, por razões] 
de elovada moralidade quo excedem a. 
política. À execução do Cosar Battlati 

mães, 

cada vez mais inevitavel, 
uma coisa quo é indisontivol o é quo 85 

GRANDOLA, 20-De regrosso de 8 
nes, fioo uma alle em S. Thiago. Tor- 
no à ver às «Momeirinhos», mergulha. 
dás na doce penumbra do escurecer. 
Os velhos eucatyptos que bordam o 
passeio, erguendo para O espaço azul 
escuro "as braçadas quas! drerépilas,| 
dão-mo à tm; de monibundos su- 
plieapdo ntilicivomente mais umas ho- 
ras de vida. Polo velho Castalio dir.sez 
lia qua criem! phantasmos. Certa som- 

ra. mais forte; que 8e eacda Jeniamento! 
junto Atum baluarte — desnianteindo, 
trazimo é lembrança um lendario frade] 
secularisado, que. à força da faze to-] 
dos 08 dias, milhares de vezas, o giro 
da, explanada, deixou cavado no chão 
quê seus pés delltam um suico do mais 
(do melo 'melro de profundidade... Em 
S. Thiago faz-se uma intenen vida de 
jotud, 
olub, que está -inslalndo n'um prlacio, 
com um grando terraço a-dar sobre à, 
vilia,- tendo es cumfadus, vom os seus, 
moinhos da vento, por panno de fun- 
do, reune-se toda à geuto do cathegoria. 
A politica não Iranspõe os humbracs 
dtass» oampo neutro, onde todas às opi- 
nídes sa dão bom e &s homens parwcem 
mais afaveis o mais folorantas. Fuí ab 
club o passei lá nlgumas loras, que 
foram, ne'sta entuha longa peregrina. 
(ção pelo sul, das que mais tmo encan. 
lara. E” all, nessa cathedral da m 
Itor gento de S. Thiago, que s» avaliam 
bom a riqueza e o caracter dos habi.| 
tantes da região. À corlica é a grande 
someadora d'optitenoia. Quasi não 8» 
cuida d'outra Goim. E como a cortiça 
cresce som exigir cuncoiras, esta gente 
tem um ar feliz que sxduz (quem choga 
o que não: permílio que o forasteiro 
abandone S, Thiago sem saulades. 
Manhã codo, partimos. O sr. Baplísta 

Limpo, que é a pessoa mais cerena. 
[mente atmável d'esto mundo, conduzame 
no sou automovel para esta villn. Su. 
dimos, com o Sol a dluminar-nos de 
chaps, a. mumpa ingrame que conduz 
até 4s Cúimiadas. S. Thiago, em baixo, 
Fesostada. na colina quo Um o cas- 
Leio e a coroal-a, dorme aínda o pri- 
meiro: somno. “A luz da manhã prattia 
éxhuberantamente foda a vila. &. Thla- 
80 nejuvenesco., Às guns paridos bran- 
ons dorms a” eensação da, Cegueira. Volloy Análnolivamênte, o oliur: faliga- 
do e 'dorido pará a terrai occidentada 
que começa a dossnrolar-se d'um é ou 
tro lado da ostrada,Os monticulos echis. 
losos, que 14 ao long* se allelam em 
sorra. abrupta o em montanha escalva. 
da, «sto cobertos ide estova, que fór. 
[ma espessos e esguías malagães. A so- 
bretra cobre- as valeiras, fixa-se pelas 
com 9 pinheiro, cria uma paisagem de 
do, denegrido e a verde avelludado 6. 
fino das ramarias novas se confundem 
para eslendsrem. deante do meus olhos maravilhudos, um. lapele interminavel 
ao qual a esmeralda o o carbunculo 
fornecem as principoes Unias, 
E é bssiny até" Grindoln.- Florestas do, 

sobreiros, descortiçados da fresco uns, 
ervando, Jentomento a contiça outros. À 
estrada corro «os 2ig-2ags por, esta ré. 
gího em que schislo predomina, Mas 
a paisagom é monolona e pesada, Se 
não fosse o Sol que a aqiixa e lhe 
amorteoe 08 tonsfsnccos e rigidos, nen 
eu sel se alguem poderia olhala com 
prazer. A 

Mais. uns, Kiloroetros. transpostos 
Granola Burgo m'urna. esplanada: cm. 
que a gtvreo entses- exuberantemento, Grandoia é o “dr. Jacinlo Nunos, que ha mais de cincoenia annos al fundou à sua poquenina. Andorra, a por eila em vivido e combatido, para a. fazer progredir, para fazer «feia um emunio 
cipio modelo: You direito a casa der 
se grand: é admiratel portuguez. A 
sua velhy nmisade espera-me la us] 
pocos de dias. À ella me acolho, Tu. 
da a casa; deste à primeira hora, me 
fica pertencendo, A haspilalidnde, nvc5- 
te pole, não foi nunca. levada” mais iohge, Irraquieto, falodor, sempre, es- 
iranho, compre moço e pampas pila. 
risco, tenha a ilusão de que o dr. Ja- 
Cinto. Nunes. quer que cm sua rasas luta o que lá existe fiquo sutendo da minho ebegoda. O 1 

ras 
nos 

fazer companhia no almoço, Os netos 
tambem saam fóra da camp, e den- 
ro em poco O velho solar, com o seu 
aspeelo lão sevors, tão nobre o 10 
portuguez, não é mais do quo uma 

de estudantes, onde cada um 
que € fala 6 mais all quo. 

a que as suas palavras não! 
se percam nó rúilo alegos que as aco- 
lhe, para as anagar. 

Depois do almoço, eu e «O Gorgem, 
saimos, Damos uma rapida volta pet 
povoação. que é grande, mas sem in. 
tarasse: V algumas quintos dos 
arredor:s. Convorsamos de auil e uma 
coisa diff deixamo-nãs, a por 

poNea, penetrar pela magestosa 
a da arvore, É” quo em pare 

a terra. traristagona, em. 
que o montada cobra leguos 6 leg 
à vi crescor ainda com tanta exuberan. 
cin. A sabretra vive por toda a parte. 
Cobre as planicios e reveste toda 
entosts?, Quasi cresce pelos Jardins, 
vã vasia campina cultivada, am que à 

vinha, o mijho e as hortas fazem lem-| 
brar certas regides minhotus, a sobrei- 
ra é ainda € sempre a;arvoro qro so 
estima e s5 respeita como'se alla fosse, 
afinsio a. molhor -de' fodas as arvones 
Esqui aômiro tssrifidasdt fquo se saiba 

ue é em Grandola quie'do cria a mais| 
fina cortiça de Portugal e que, das 
6eus sobreiçues, rerche toxló o concelho. 
em onda anno, mais de conto e cin. 

'mantos Mattos & €.*-R. do Ouro, 122º Inlgãsso opvórtuno tirar as conseguen-| Brice, e: 
conta côntos? A sobreira 6 a riqueza, 
que sa oflertoe. como" eo viandante que 

TERRAS DE PORTUGAL 

GRANDOLA 
soe 

E'n'esta região que se cria a mais fina "| 
cortiça portugueza ee 

xhotamenta como em Elvas. Nr 

ldas. E! corpulento e é forte, E! nyjlrl- 

ancoêlas e misturando.se, aqui e aid) 
tons bizarros o severos, em que o ver-| 

como eita 

Ho) ta 

possa, em certos paizes lendariosdo” [Orionie, so otferesem os mais capitoP ass fUlas. O homem pauto mate tgrh rue fazer do que alongnr os braços por 
ra a colher. Eis porque a sobreira, poi 
bstes sitios, é a intangível arvora sé? grado, tão" aprseiada Como “ag minas 

Entiolanto, os grandes produotores? ão cortiça queixam-se, Faso” produelo, ue começou a industeiarse ha dê ba Vet cincoenta annos, está agorr sm má. nftesta decadancia, por causa da 4Jérte) JA. Allemanha, grande importadama Cortiça em prancha, tito rocobe dgorá, mem um nico quadrado, Ds: autos paizcs consumidores tambem eduzlram as suas “importações, E a celas "qua Go javisinha?. Por ora não, Será, pofém, convenionta impedir que essa: riso, se desenha 0 longo chegue a progu- ir resultados que não podiam deisar do ser funastos, mat 

Depois da corliça, Grandola lem ros 
cereaes, no azeito, "no gado bovino. é 
no gado sulno as 'suns principaba fon- 
tes de riqueza agricola. Os cereges che 
gm para 0 concelho é crosoam, O-ga- do bovino é o melhor dé Portugal; 
nito-o admirado por toda a parto, Ger 
trabalhando, quer pastando, quer tios. isando” pachorrentamento pplos estral 
do, é bem proporcionado. “A p8rrdo 
seu pollo é quest deslumbradora, O giro” mistuna-se com o rubl € produz os quentos “e admiraveis tons. Quand Sot Ihos dá de chapa, die-sola quitos 
dorsos se incendiam e que dos costálios umplos cabem pequeninas “o rubpas brazas, E! fulva a pollngem fida-idos dois de" 5, Thiago e Grandola. fem reliexos que acarielam e ha não mana- das que pastam pelos campos quo 
ram trigo e pelus charneoas onde à relva não ecccou ainda do todo, color exemplares dignos do pinegl dum ge- nial pintor de anmaos. Depois do-Bo, 
o porco. E! outra grande riqueza, Bósni 
porém, tam a devastal-s doenças é Gp! demias que om certos annos q redi 
cruotmente, Grandois, quando. o fal rubro, que so evita com - vagina 
de Lescianche, e a pneumo-entarilaiou 
pesta porcina, para-a qual não ha rejno- 
dio conhecido, não dovnstam es quad varas de porcos, arreonda am “cada 
ano, da venda do gado sutno, iulvo 
E aut espherico, para cima. fi contos, Mas. quando a péste liroihpk a dowasiar as varas que engordamipã. los montados, à Iavrador tremo- cómo 
se sobre elle cahisso o mais espanl 
dos flagollos. E! que muilas .ve 

zonlos e quatrocentos porcos & Yena 
gorda choga a não oscapar, quanhá a 
Peste surge, nem um só, 

Grandoia, em pleno sul, emoldurada 
em montados de sobro, com o pinhef. ro crescendo; em” tufos' completos, pal 
ta Cr rara que Fo) desenrola; perder da visla para o Nagoente é Tra "Sal tambem "em à qeu rabo po, 
morama tentador. Fica lá em cima, no; alto da Senhora da Penha, onde “ma capellinha triste ospara resignada a Vi 
[sita dos fios, no dia da romaria, ria vez. por anno. O sr, Jorge Nules; qua 
fot om Grandola o meu amablibolino Jugiceronio, levacmo a poisar, no lo desse monto, que domina a palstigem, 
uma admiravol tarde de domingo. Che- 
amos & Penha por volta das quatro 
boms.! O Sol inunda, prodigo e sorri. 
dente, com a sua luz ao mesmio tampo enternecida e crua, todo o campo O 
todas as serranias. As cupulas rodop- 
das das sobreiras parooem de prala 
tosca. Nas depressões do lerreno, nos espaços “sguios que flanf entré og 
nionlas de schisto, qua parecem osphos 
ras cnfindas umas nos ouiras, cresea 
o Castanheiro. A poisagom olegra-s:s0 voltarmos o olhar das ssrranios do 
Poonte, nfogadas em sombra c em nei 
blina, para a campina que so olábga 
para Leste, direita ao Torrão, a thais 
rãoa freguezia do Portugal, e na qual 
pequeninos casacs de agricultores, mos 
destos, broncos de neve, parecem engr. 
mes cegonhas dispostas a levantar vôo, 
Adivinha.se o Sado, cortando q Lazt 
Fin, o a curia distancia uma immensa 
meincha nega faz recordar um inoen. 
dio recente, que por pouco não «gal. 
lou para 06 montados “e podia causar 
incnlculaveis prejuizos. A Arrabida; lá 

jtonge, traçando no espaço nzut oobal. 
plo uma facho dencgrido, Irazimo & 
lembrança o mar e leme recordar q 
Paraiso que é a Lahia fulgurante de 
Setubal, quando a incendeia tum ol 
como sto que esta cnhindo, à sesta 
ihora adormecida, sobre cste podaçõ' de 
erra translagana. Grundola, em baixo, parecosne mais pequena. mais altrahen: 

mais feliz, Quasi concluída, a sua 
tação “lo caminho de ferro aguarda 

que, lá para o fim do mez, chegue 9 primeiro comboto. A avenida que hô 
(de Jignta com a villa sorá, dentro em 
lpausos annos, à mais Bella da. pofoa, Edo, 

Quando A tarde declina, descomos da 
Penha e voltamos a Grundolm. O cam 
nho pareocanc agora mais pilloresõo, como as velhas arvores que-o hordem 

we parecem mais moças « mais Unça6 
que a luz que as envolve perdeu to. 

da q crueza d'oquella que, quando o 
Sol vas a pino, queima e devasi, as 
paisagens qua fitnm da handa de ck do 
Tejo. O dr. Jueinlho Nun:s espera 
faninio, para 0 jantor, À dua cf 
alegria llinta de novo no ver-nos. 
pois são nlgumas horas de viv 
prazer ouvindo esse velho. rapaz 
setenta e cinco annos falar pas 
ue Já vão é quo Urozem Indolovalibite 
te manoado o cunhó, pésstoliseimp, 
le que ds Vivos Bem corto É qi 
a polílica nem sempro consoiê 
grande devoradora de coraçõos. n. 

ADELINO MENDES, 



4 e ei ESC 

À deanisação as lorças Em PA 
— ae 

Porque é necessaric. cercar 
2randes stocks de madeira 
as 

Soria diffoil calcular o formidavol 
jonsumo de madeira que oustará 
guerra. E som «duvida alguma phor: 
Jastioo. Em França osto assumpto 
Peocoupa, porquo o dospovonmento| 
restal nunca foi tamanho como 
wjo o pódo ter consequencias gra- 

w 
rviços da ongonharia, pelo 

que respeita á madoira de obro, 
abeorveram a maior parto dos produ- 
»tog florestaos necessarios á constro- 
ação das pontos, abrigos, galorias, 
abarracamentos, — travussas, oto, 6] 
ainda á proteoção das trinchoi 

Essas nogossidados são constantes, 
Jorquo, a par o passo quo a frente so| 
leslooa, novos rabalhos se impõem, 
juo exigem um novo fornocimonto| 
Eomodisto do ua 

Veoin, uida, oo. minas de 
trio o do forro, quo para assogu- 
eae a exploração do sou sub-solo o 

ondor assim ao ospantoso oon- 
gumo industrial o partioular, dovem 

avois de ma- 

coiipanhias 
ios, do cami-| 

ónol 

do qualidados divors 
Compro, ao 

abras publicas, 
o tolopl 

umidorós, do p 
asfobrio, 

onicos, grandos con- 
tos do transmissão; 

fios para trangporto) 
amadas, essencia do) 

fabricas-do pasta para 
09 quo devoram 

Fivalmento, a intondoncia consomo 
nautidados enoEmes para cosimênto| 

" do pão dos oxoroitos; as padarias oi-| 
vih o todos as populações dus cidados 
9 campos para ap nocensidados de co- 
ando, aquocimohto, oto. Nºesta enu 

ação não por úxomplo, na, 
game do mm 
Nesto momor pelo] 

o ma juo respeita ao 
Moita, foram tojuadas. providencias 

nas pá en 08 fornaci- 
santos indisponsavois no exorcito e 
jnroaram-so pará isso dotorminados 
Sontros dirigidos pela engenharia o 
ja intendoncis vom o concorgo de] 

ahofas forostuos| do exploração. Mau 
abustocimênto, prativado por 

ções looues o do no 
om 08 produotores, 
[fm o forneoimento 

à- classificar 

seu 
prohendo o, no menos importan-| 
te, da marinho, da artilharia, dos) 
ostabolecimontos industriaes que tra-| 
balham para o exercito, das gran- 
os companhias do caminhos do ferro 
e do construoção, das minas, dos ser-| 
viços telographicos é tolophonicos e, 
om goral, dos estabelecimentos e 
administrações que , concorrom para 
as nocessidados da dofeza nasional. 

Ors, aonio a quasi totalidado das 
madeiras exploradas ás 
administrações da engônharia o da 
intendencio, resultam d'abi, para. to- 
dos os outros «oliontos», graves difi- 
culdades, Como romedial-as? 
Eis o quo so porgunta om França 

o, ao mesmo tompo, so não con! 
primeiro centralisar, om cada dístri- 
oto florestal da engenharia, todos 08] 

sim reunir, sob uma direcção. unica, 
os produtos florestaes do toda a na- 
tnresa, a fim do so Fopartirom polos 

ados, depois 
agrupar, por intermodio das inton- 
doncias, toda a madeira do aque: 
mento, im ensavel no congumo 
partioulor, 

São 
[tamanh 
oontrar a 

xplorações. E? mi 
to do obra n 

pooios, proparar, oor- 
tar as madoiras d'um modo especial 
o apropriado, eto, 

ra trata-s0, 0 mosmo tempo, do) 
acudir ds prompto ds roguisições o 

em prasos presori- 

doiras pata obra o para forno são o 
sorão indispongavois, À constituição 
dos grandes tok impõo-o, pois, 
a fim do so attondor 48 oxigoncias 

modiatas o proximas, bem como 
ainda um rocousoamento goral das, 

ibilidades de produoção, um j 
ntario dos mostuos atoke, a faoili- 

tação dos transportes - forro-isrios, 
oto. 

em França qu 
pormittiriam 

que assim conger variam o 
tonas do milhõos do oiro do que pº 

Jndosivo dos, gxeveino o não som |olsam agora como nuno 

“Olsina,, 
in 

ia — hyglonions — snes furados por Madi 
rotor (Eoglona). 1 

pese OA aid Portogal 

: digo 0 Ji 
Quajido,, êm fevereiro diasta an. 
Rn 

) 
cademico hespanhol; membro do] 

Patrogato do Museu do Prado, 
& Mio aqui velu, a convite dos) 
aASigos do” Museo fazer tros 

forencias sobro Goya, pintor do 
tratos, foi-lhe, como hoticiou a] 
rensa, olferecido um. Danqueto| 

Sete mesmos vhmigos do Mosen 
“Nosso Danquéto - discursaram 0] 

orificado e o) sr. dr, José do F3.| 
eiredo, omininto director do 
Juseu de Arte Antiga. Os dois dis.| 

purtos foram lagora publicados PA atenda «plaquetas 
rocedidos destas palavras de Af. anso apos Vieira? 
rola sabio pelas ca ão pa A E a para dO vç, E eba a ea, e ma ár NE oa! aa pro ei ap e pi Dora fas Poda a e a uia al inda E a a Va ita CO po qo pa Eri 

ninguem do parece dos outros Primiti- 
os da beira do Atamico, E' esto facto| 
magnífico, retonhegido o declarado por 
um” dos mato eruditos críticos do arte 
Nespanhoes, que os «Amigos do Museus 
avollyam ivestas paginas, o  fazencno 
com a calnia o poderosa satisfação de 
verem tambem atíirmada a «ua Patria 
nO belleza e no caracter da pintura que 
os mestres do Portugal produnram, in Huenciahos pelos «últose da Raça 0 pela 
tuz amoravel d'esto ceu 

A Prestamista 
Baptista &o 

Dinheiro sobre penhores 
Juro desde [0/0 

ua do Jardim do Regodor, 18, 1.º 

De toda a parte 
O grande explorador Divulafoy, viu- 

fo da nossa conhecida aseriplora do! 
masmo oppelído, que trajava do ho- 
men, requereu qub 0 mandassem para. 
à tinha do fogo. Diculatoy tem o pos-, 
fo do coronel & colta 78 anos. 
Chegaram a Lypn uns com japone- 

vão alistor-se ha legião es. 

Masseiha acaba ás ser designada co- mo Dase para a nova anorinha mercan- 
te teiga. 
O parlamento |servio vae reunirse 

vo theatro E de Cortu, 

O colebra Gharlot em Lisboa 
Dopols do Amanhã, quorta-foira, no] 

thsatro da Republioa o oolobro o nuth 
tico Chario, o fambro, comi 

iomatographica «Studio Film» com à 
us tropo do a quo com  ollo 
[costumam figurar nas fitas animatoga 
phicas o que por cias já 
|nhocidos, Uhas| 

bos, fuzendo raso 
na astução do Rocio, no Rocio 010 Qhiar 
ão, at no thoatro Hopnblico, it quo do po ão Chariot estreiamo no angraçado «Bat, on, intitolado Olariot onsmora “Raprevanta- eo, tumba, à vista” <Oumtlios no ata, que tona Bolo oxcopeoma onto did 

Candeias 
A cam 

rm Lad que mais barato vondo colçado| 

& loancoiras inuteis, 

ses 

“O problema da navegação 

Às viagens 
“dos  exrallemães 

De vagar se vae ao longe conti- 
nú à ser a norma official 

allomãos 
imo, não havendo| 

mineira do fazor com “que elles cum 
[pram à missão para quo foram requi- 
fitados o dopois approbendidos, À oriso do subs tinta cada 
voz mois aggr ia 
perioros não ne dão pressa e) 
mar este caso, do qual ha a certeza de) 
que semelhante orise seria attenvada,| 
Mas, para que ha do havor prossa, 86, 
[como dis o diotado, Roma o Pavia não| 
se fizeram no mesmo dia! 

Os commandantes dos baroos que, 
estavam sendo, roparados, é modida| 
quo ossos trabalhos vão terminando, 
vacm-so om embaraços para quo ag 
oargas sejam rotiradas do bordo. São| 

otd-so dias em| <demarobes», om promossas vogas, 
continuando tudo na mesma, E) ag” 
sim quo o «Gaya», cominandado pelo 
capitão Vicente Aguiar, não cons 
* [gue var-so livro da importanto carga 

(que traz e com a qual não póde rea-| 
lisar ns necessarias experién 
Outro tanto aconteon no ox:«Bullow»| 

m, 
ia das installações do Lasaroto, 

mag baldadamente, E assim andam 
àjos commandantos do Hosodos paro) 

(Pilatos, som que 08 barcos que comi 
mandam possam. prestar-para qual- 
quer coisa, O govorno tambem ooden, 

de» a. uma emprega al- 
vio, a qual, por falta do carga) 

aínda esso navio amarrado. 
EB são ou não muitos 08 barcos, quo, 

ostão navogando já? Poriguntamos a| 
alguem que conhoco ihtimamento 
o 480, RA 
São bastantes, rosponde-nos, som, 

tar, À companhia nooional do na- 
|vogação foi contomplada com 16 bar 

Dr 7 

[rospootivas oquipagens. A compa-| 
bia, porém, tom eli o fr 
mais lho convem o 6 cortar por 
isso quo deixo pelos portos colo- 
niaos o asgucar, pouco só importando 
quo ello eugassoasso oh, não por cf, 

E? à firma Pinto Busto quo tom ba 
ido 6 «rocord» da utilização dos 
baroo quo lho foram confindos,, São 
quatro: o «Vianna: iguéira», O 

o «Cavado», O primoiro 
foz a qua primeira viagom, tondo 
concluido a 

lgom quo 
nhoiro para Cardiff 6 doyendo tiazor| 

ajdo lá oarvio, 
O «Sotubal», do 

danto o ar, No6 Dominguo 
sua primoira viogotm, dom dostino 
Genova, para ondo condiiziá carga 

lovando toros de pir 

no é comman-| 
effantaa 

ivoran, Já Já chogou, depois de tor] 
onoalhado á ontrada do Moditerranso 
por motivo do grando corsação Pe 
lismonto congogulu gofar-so nom no-| 
[nbum projuito matorial. O-«Cavado» 
vao tambom a caminho, tendo sabido 
aguia 6 do corrente, 
À ousa Mascaronhas angaria frotos| 

para troz barcos, o «Sogres», quo bon-| 
tom entrou no Tojo, vindo do Cardiff, 
com 4.800 tonoladas do carvho 
os caminhos de forro do Estado, 
[do lovado vinho para Bordou o] 
Rouen; ó «Ponta Dolgada«, que saho| 
pola terocira voz. para Gaga Blanco» 
o 0 «Caminhae, quo dogno 6 inosmo 

om finissimo onlf do côr o ca)f de cos o ca- nos do phantaofo, lquidum-o. 

Custavam 5$800 
agora 4$500 

[Enviasa-so encomnlendas para a provincia 

Ria da Pala, 9 
Em frente do Colyseu de Lisboa 

d A. CANDEIAS 

Pelo Salão Foz 
(Uma estreia sensacional) 

Rosine e o seu Carlitos 
E" hojo que so offvotus no Salão Foz] 

a estreia da celobro «pareja» do bailes 
intornadlonncs Rosino 6 o sou Carli 
tos, | 

O que é este nutnero? 
ma maravilhá, dizem os quo já 0 

viram “trabalhar. (tosino é ua adm 
ravol bailarina «donblés do cançon 
tisto, mas do grando valor nos dois 
trabalhos; todas as suas danças afn| 
executadas com elogancia com rythme 

do admiravolmonto acompanhada, r Carlitos, elle jtambom um bello] ailarino, 
E portanto um numero magnifico 

para sor hojo estroiado em recita dodi. 
nda é nossa sociodado ologanto, 

Stella Margarita o coprano ligeiro | quo tanto tem agradado, catá dando 08] !seus ultimos espectaculos o bojo liro Fomos com as Suns melhores car 
ções, 

Bola Lopes 6 o sou oxcentrico são 
nastico como 
o sabem trabalhikr, 
Carmem Vitanteiquo tom sido cpm» 

eo, Sabem fogor viz 
dois gymuástas com tanto valor gyme| 184 

rumo, outros oom carga dive 
Hontom tambem chogou “a Lisbon 

o «Sines», que está confiado ( ficma| 
[Burasy, 

Volta do Rouen, ondo foi levas 
nho, o traz cascaria, Sabiu do Lisboa, 
em 18 de julho, Soube-so, pola sua] 
tripulação, quo o gorviço do descarga! 
n'aquolio porto frances, ostá gondo| 
desompenhado pelos prigionciros 
llomies, Ao serviço da mosma flrmia 
[oncontea-so o «Horta», que, tondo o 
octvado à sua primeira vingom, ch 
[gou hontom a Rouen, oom um impor 
tanto carregamento do vinho, 

Eatos são os barcos quo and) 
[sorviço, não tendo sido entrogu 
mo moita gonto suppõe, 08 navios 

jaidos à Pelra Vianao, Norton & 
Gama & Marinho, porque 08 

quo lhos oram destinados nho so con- 
oluiram ainda o fambom porquo so 
sentou quo outro doveria 

tios 
Quando vão oá navios para Tagla- 

torra? 
Como ao fará u aduinisfração ou 

quo dostino vão ter 08 quo ficam na| 
posso do governo? 
Ei |, Sonclus o nosso amigo, 

âvas porguntas quo toda a gento faz 6 
que o govêrno não mostra prossa al-| 
lguma em responder, convencido do 
quo dovagar tambom so vao longo. 

PEQUENAS NOTICIAS, 
—Foi enviado para Juizo Anastução| Angusto “Lucas, fesidento na Tua duel Fatinbno, 19, be, qocusado do” furtar dies biedbiolss à Arthur Rodrigues, mor 

Eudos na ut do £ol à Santa Calha nº di. 

T. Moreira “do Ô & Cf! 
Comissões Exportação 

[Conservas alimenticlas de sardinhas o 
ohloharros em azolto o tomato 

linhas em salmoura a prensadas. 
Vinhos do Alto Douro 

A questão é 
das ii aaa 

| - Chega ad Tejó um impor- 
tante carregamer* d'assu- 

car coloutal À eram euerTa 
O Brazil e as indus- 

trias dos alliados 
CURITYBA (ESTADO DO PA- 

RANA',21— Apesar dos osforços em- 
a progados pelos negociantes allomãos 

stavolocidos no Paraná, a industria 
do 6 alliádos fas grandos pro-| 

Jgressos n'osto |Estado.—(.Americana). 

10s allemães de 17 an- 
1 | nos recrutados 

gundo informam de) 
os allomães de 17 annas de- 

vem, inscrever-se nos, postos do recru- 
tamento. —(Americana). 
“As operações nos Bal-| 

kang 
PARIS, 21.-Na frente de Salonica, os 

servios occupam uma linha de dez Ii+ 
Jometros na vanguarda dos francosn-| 
glezes, 
O govemo grego auclorisou a eva 

evação do 18 tlovonções na regito do 
*4Florina, o podido do commando ser. 
avo, I 

A Talia coorlera nas operações da 
ltrente sorental | enviando “importantes 
contingentes — (Americana). 

INOTAS [DIVERSAS DI 
é, Como notioiámos, o ar, prosidonto 
*da Ropublios, | acompanhado do gr, 
siiniateo de justiça, dr. Germano Mor 
Itins, dr. Affonso do Mello Gastar o 
[Vasco do Vasodnoellos, foi hoje, pelas 
16 horas, a Oihtra visitar a Colonia 

+ |Ponal Agricola, por motivo do pr- 
meiro annivorsário do sou funooio 
mento, 

2 prio do ga do ao vindoros do Porto solloitga providos ias do iminfstorio “do trabalho Acerca da [7 Oôm um” impórtanto oorrogamebto| 
00€ 809, A pon: COnsorvAmM do assucar 6 outros generos colonias eleição pára ibatitaição dos membros | dos; O «Congo: Porta Alenlohogou hojo po Tojo, procedente dos| do m Ssibanal o do ragolar andamen- 
[xandro», om Loanda, o «Fornho Vols)portos do Africa, o paquoto eMogaim-| tás 
ovos, o «Mogambiguéi, o «Loiranço)hiquem da impgena Nasional do Na-| rg gommiaidho polidos o fouto do Marques», o «Inhambano» o. 4Quili-|Vogação. Partido" Ropuviano Pertaguos do AL 
pinos o Posto do Tebarenço Mai Boo amava ss ie ca aondo dovorm ostar chogando ag) oo “continha. como aduiinistrador do con- ho o sr, Euricg do Campos, 

Fgentes da policia burídes 
Sobro 0 caso da burla do 1000 

do ane foi viotimh o negocanto do Al- deia Gallogs ar, Antonto Muximo Beguol- |ra 0 lovada a affolto polos vigaristas Jogó| Rodrigues, Olivéiro “o «Bscurlaho», o o “Santluhos da Fupada» o om quo do (Sontram aavolvídos os agontos Aonibal Picos a Antonio dos Santos Oliveira, tar 
mos a accroscanthr o nogulnte: 
O dfreotor, da policia do investigação! terminou hojo as jonas diligencios, apu- ando quo os dois agentos ostão oftoctiva. nto envolvidos “no ongo, motiva por| O proconto e já enviado 

O Congresso: da Uno 
Republica joudos 

Congresso da União Republicana, o ur. dr, Brito Oomuoho largas cói 
9809. aobra o problema da guotra  ocou- 
[pavdo-so, tambom domoradamento das, [condições om, que o nou partido appoion 
árno da dictadar: 
ongresto votou variua conoluados 

gu, Fopróvontam 's orlontação nuiont 
útro da politica portugaoãs, No ari. 

tanto, não voton a conolasto quo mafo|4 
utilidade ongorrava para os congroasiatas: 

todos 80. Compromotterom à Coin: 
ta do 
290,90" B. 

Agua da Fonte 
de Sula 

Bussaco 
ORfimma para convalencuntes,anormicos 

B oontavos (50 ra) o litro 
"venda em toda a parte 

Sonmandanto da polícia, rocanso que diz raspoito à borla foi hojo para a Boa Horo, fof onvindo 0 « 

Reclamações operaias 
Timo commfsnho dologada da As 

qto do, insso dom, Descarrognd r 0 Terra volto hojo à confaronciar [com o ohofo do dintricto podindo que 09] contratos do onjsjamonto do postos! sejam foitos nas praças do Cuoa do Sodrá, rofro do Trigo o Hantos, O ar. Chagos Franco, prometeu. tratar do cavo o para isso poda ao 
chat, icomo opesaánta de 
marítimas, para tér com 
[rencia. Bibotivanjonto, 

a ondo tambem. 
urinho». 

E 

o proras ho ama oonfo: hor o À tardo no govirno Civil conforencinm do gom o ar. govofundor civil a Uma gombiaão do da o nexo feminino, do carv bia do Gu acotpanh Eleco do oollogae,rooura bofo o ee mi nisi do testa 
Castelos nO ar --- GUIDIzas |Soacos ao genído, go ho e garinio Fontoto da Campana, io qo os errogadaro chaudos dicoshotanos qua sado foi a ultima grêro ebanlontc trabalho, 
espeto de Nita Fatzon 

opala: da “olóbio no Pevamieo nO mblica. da colobro «ohantons Fistodeo úNita Euttono ta lada toys xOusteios no ara, nrma artiata fa, de rara 
ai stdo um grando oxito, 

ntão chamadas uu ma» tituir, protondom apo. 
mak o trabalho. 

HWL rocobida polo ar, Tor: 
crbtario do iministro, quo q dttde o assumpto 6 dar ua OR a A Pina ROS do non: | na resposta no proxima quinta foira, 

po joça Sadi do Betel Uma gorig do. degastros aotria Judith do 
igmã Raohol farão ama ont; 

Na ontermuria( do hosj 
sé doram entradá Antoni 

parodia ao popular dhetto doa 

annos, morador pin Ah 
ul do 8, Jo- SO lhos au “Antão, do 14 

ee ei iquer e tj of- pratido com facada nas costas; Simões Bayão [fi tai, ide aim quo ci “Laureado pela Bscota dê Parts) cando com fractira do cranco; Doniel ooBsgBSat Ho DSéoo, clroraia Drothosa a | LM gg plo orador a Da “TELEPHONE 3078 
LARGO DE S, PAULO, 191,9 

Sinistro no Tejo 
Homiem que se afoga, por se ter] 
voltado O barco em que seguia. 
Na noite do ante-hontem deu-se 

no Tejo um sinistro, do que resul. 
tou'a tuorte de um homem solvan. 
do-se outro a muito custo, 

Ão escurecer melteram.so n'um pequeno boto 0 seu proprictario, de 
hoino Luiz, morador com sua iny- 
her o fres' filhos na rua do Olival, 
o Joaquim Dias, residente na tra 
vessa, da Amoreira, 1, onde vive] 
(com uma mulher. Os dois seguiram 

te Salta da fun carro oleetio tica: 
com a perna esquerda fraeturada, 

Carlos Carvalho, de Pandas, Aleoche- to, ondo foi: colhido por unia prensa mi lhe esmagoh o pé direi No banco foi pensado o seguiu piu casa Luiz Rodrigues. morador na cal. gado da Boa Hora, 38, quo bateu com é cabeça n'um poste electrico, fazendo | um pequeno forimento, 
assess ECHOS + 46 
presssss & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES| — COMUNICADOS. 

CANcIoNEmO. 
Soneto 

para Cacilhas, afim de ahi compra) Ando já ou fu pentes pdecculdoso, Fem carvão, 8 gado é ego Cerca das 2º horas embarcaram, do Tegresso a Lisboa, não trazendo 
jo pequeno barco luz alguma. À 
meio do rio avançava um dos vapo- 
res da Parceria ém direcção é Tra- 
faria, onde la atraoar, o qual apa. 
nhendo o barco, O fez volfar, 
A muito custo o Joguim Dias pou- 

de salvar-so nado, não acontecen. ão o mesmo ao Luiz, que não sabia 
nadar. O Dias ainda tentou cal. 

ou como num” goso, 
Demais sei cu abo estdu muito amoroso Evo alia não der Ver ines Soldado, as “eixo mo lóvar Bempro embalado Nessa “visão do Sonho. Vaparoso. 
Se não posso nem sequer retrear Elo amor en, us É figo o mou et 
E que deixa do for 6 meu findar, "E" 
Vivo, pois no dote erro de viver Pe ud gia Sem alo, mas, fofos 08 seus, estorços Resta dito do a O ic foram Baldados, conseguindo to. 

mento apanhar o chapeu de palha asio Teixeira Bacias todo partido, o que 9 eva a acredi. 

Figos, Amendoss, Chocolates, eto, re muito applavidida faz hojo'a gua |espodida do publico oia quer tão giaa| 
des sympathiãs oreou, 

E? portanto um cspectnculo do festa 
hojo no Baloz Foz ondo as noites so 
passam alegremente, 

Exportadores para Africa, estrangolro| 
o Brazil: 

78,2, Rua Augusta-—Lisboa 
Toitlogantim Osgasvolra-Liohoa 

juc o Lulz foi apanhado pelas| | CASAMENTOS] 
pas deparo á Po glismao no progina quarto feira] O cadaver não apareceu aindi odio, quarta, a 
Mario Duarte 

filho “do “er Antonlo do uma flbo do ar, 

Doenças da bocoa e dentes 
Be do Carmo, 69, 1,º—Tel. 2260 

“Arcanquo. 
BAPTISADOS| 

pa 
lenes o baptiendo 

jaroobial ogrej e 
da fibinho da er D. 

a dos pax quanto Pp, como uuzil do tratamento 

IMA HOR 
CALDAS DA FELGUEIRA (Canmas- 
Beira Alta) a mais pittoresca é admiravel estação de cura no 
Portngal quo ações completas de tratamonto—Hotel confortavel, 
/As thermas da Felgueira eram as 

so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na 
rosa clinica Indicações: No rhcumatismo. nas affeeções do pollo, artritiamo, nas door, do figado, do catomago, do" intestino, 

recommendadas pelo saudos 
sua nume- | 

bronohitos, mn) morou 

Todos os dias nos chegam novas 
informações sobre o que se está 
passando, com a compra do ol 
tram, todas elias  concordes na 
demonstração de que os indys. 
trines e commerciantes porta. 
Igueres - não podem — continuar 
Sujeitos no ucontrólen que os syn- 
dicalos estrangeiros lhes pretendem impor. 

À Unino da Agricultura Comer. 
cio e Industria e a Associação Com. 
mereial de Lisboa vão occupar.so 
(do caso tencionando interferir jun.| 
to do governo para que desappare| 
a a fiscalisação dos laes delegados 
ão se encontram no nosso Meio. 
O, pretêxto invocado para que es- 

sa fiscalisação se exerça é 0 da ne. 
oessidade de se impedir que se faça. 
[contrabando do wolfram o de todos! 
08 outros artigos é productos nacio.| 
noes de que cnrecem os paizes all 
lindos, E" indispensavel, de facto, Jevitar: aquele contrabando, mas tor 

pelo ministerio 
ngeiros e pelo, 

ços, não. se Jus. 
tificando a cxistonci 
Jorganisação estrangeira com aquel.| 
e fim. 
Or. + 0 delegado da lol 

iados, é socio da! 
casa Mak Allens, com stde em Lon. 
úres, um dos mais importantes es. 
iabelecimentos inglezes que se des 
linam 4 compra de minorios, E) 
curioso notar que, para a pesagem 
do minerio de wolftam que adquire! 
fno nosso paiz, o sr, Ahlers não acel- 
ta nem as balanças das alfandegas nem as dos caminhos de ferro, re. [gulando-se apenas pelas que possus 
hos seus depositos. 
Tambm não ncoeita as analyses 

feitas pelo sr. Charles Lepierre, O 
minerio 6 enviado para Londres 
afim de ser analysado por um tê 
etmico de noma Benedick Ktto, | 

Parece que os. pagamentos 
guentidades que à sr.Áhlers adquire levinm ser feitos em libras ou em francos, visto que ellns seguem pa- 

das] 

Não aconteco assim, O) 
paga em moeda portuguez 
Não 6 ménos  curjoso. dizar-se que em todas as minas do woltram estão, sujeitas, para a fixação do preço, à tal organisação financeira que O 6, Ahlers popresenta. As da .Borralho, francesas, as da Panasqusira, inglezas, o 06 de Vizou, amorioanas, " fornecem “direcla. monto o minerio ás fabricas lransforma- dorag, a pretexto de que já Unham contractos antenioms a preço mais ele-| vado. No emtanto, essa mesma. razão, que “olhe para franeezes, inglezos é americanos, não é admilida Dejo sr Ablers sompro. que so trata de port guczas, porque 0 sr, Alvaro Augusto Dios, Proprietario d'uma mina da Arou- 

r. Ahlers| 

»|ca, tumbem Linha contmetos antera: res, à preço muito muts clevado, e isso 43 mada lhe serviu porqua o governo 

aberto, Sorviram do 1Badioheo di, Gertrudes Ribeiro da Conta o do agir nho o ar, dr, Antonio Nogueli A Vad 

IVERSARIOS tontoras 
az do Mofes o dos Cavaliiros Baldanha da Gama do Manda Vasconcellos, D, flies qu Lolto Sa. ão, D. Maria Vic at imo, Brig tra Vara nt! tdo Onabito Bone” o: ara D. Touis Maria. do Brito de Corpo sado] a ôr;. Antonio Candido Correia dá Og José Luis Peroira Mactacvo so ro, Ântonlo Reynolds, Art 

a Pri Cup Haneiques, —Retirou do Pago A'Artos para Cintra o tr Condo do Cabo a o pers partia do Bom Jesus do Monte para Formudo a ar* D, Maria Alorandrisa Matta Dias, E: —Partia da Curia para a os ge Alfzedo Alca Fignoira da| ortin 

g Albiqueranes é 
Motya Cnbral é Macio Cardos 

PELO DERMOGENOL 
PHARMACIA OUERRA 

Rua Andrade, 36 

Ver noticiario 

diverso 

na 4.º pagina 

Milho 
colonial 

pOSTEAS 6 pre. a 

das as medidas n'esse sentido de-/fg 

de qualquer 

ra a Inglaterra ou para a Prança.)l 

AINDA O WOLFRAM | 

À organisação estrangeir 
que pretende influir nas transacções 

do nosso mercado com a fixação de preços. 

não lhe consentiu à exportação e commendou.lhe que se entendesso o se. Alilers, 
Devemos esclarecer que em Aro 

ha varias minas, de diversos poem 
res, e não apenas uma. 
O woltram tanto é explorado em jd; jsfos emo, apanhado cm arrenop Gg alluvito. Nos províncias do norto bl Seutro do paiz, Minho, Douro, Tri Montas, Baira Alta e "Berg, Baixa Dregam-so hoje mais do 80,000 po na apanho do wolfram, 

nte 
Tecebomos Mojo as seguintes sm ções, que demonstram Dem como ad, avaliados os lucros dos ompradon do woltram, vem vantagem alguma pa Pa 05" governos das naçõos allados: Quando o wolfram valia antes dp. guerra 36 ohillinggs a unfdade; o pj go do aço especial contendo é à 1 do, tumgstenio valia 4 a O francos ilo. 
Agora que o woliram se vende oe 00 enilingo a umidade, 6 a especial vale 18 a 30 francos o Ji, 
Pode-se portanto estabejecer dy mancira “abaixo mencionada o do custo do fabricante, tendo-se conta que à 45 amilimgi à unidade b lungsenio fica por o kilo e que a 0) enitiny francos 1,60 0 kilo, 6 O preço ora: antes da gueras 90 por cénto aço, 1 franco por kijo 4 10 por cento tungstenio, BO centhe mos por kilo; despezas de transfor, mação, 50 centimos por kilo; dogpel as peraos o venda, 1 franco fo tal, 8 francos, Breço de. venda, pencio minimo 2 o 

centim 
fica por 

4a 6 trancos;! francos por kit 
Actualmente : 90 por cento. as O, ) francos e 50 centimos 10 por cen lungstenio, 1 franco q BO centimobZ. despezas de transformação, 1 fran con Total, 6 francos, Preço de venda, 1b a 30 francos, Benefício minimo, O francos por lt 

O beneficio do transformador ly 5º tornado onorme 6 o produckor da wolíram 6 que 60 sagriflcado. + Que Portugal venda a 85, 00 qu. a shillings, não 600 os allindos que ganham “com” são “unicamente” os” tarde syndicados n escanidalosamente os seui eneficioa o Porlugal augmentar a sua pres queção do. wolfram presta um neri 9º consideravel aog aliados, So diminuir o preço do woltr não faz mais que augmentar o Des nofício, escandaloso d'alguns trané: formadores syndicados. Não se pode augmentar a pro. ducção do woltram sem elevar” 08, preços d'este minerio duranto corto espaço de tempo sufficien! mento longo, —*- 

Conselho de miniskros 
O conselho do mánistvos reunia esto) tarda no ministerio das  colondas, de morando a meunito das 16 ds 18 h o meia. No fim do conselho veu Jem canterencia os srs. presidento múmistario, ministro das finanças, ml nfstro dos estrangeiros, ministro de trabalho e sub.secretario das colonias, 

Situação « da praça 
SAMBIOS. O morsado fochon ode. gnfntos cotações: gut. atos alisido da Silva co amsoira da Silva, dire, ohoqu merambem fazem amanha anios o ar |Pondees hem E À fondo tanto io, rt omáram ds Los 

ta Gomes Nunes, esposa: do “%. Jeaquis Hollanda, ho rg sé Res, Conimerta nt da bcé Ss | Mada, ha o as uso Choqde . «1 
Elo uibmndto * bro RAY PARTIDAS E CHEGADAS | fio atom RR p Regressou do Caneças a art D. Antonto-|Agiodo óuio: 1 3) dh 

BOLSA— As 

sera CE E RR 
Obrigações do tado: 400 1890, comp 616; 4 112 nt DB -| Et TÉS o DA Togo, « Acções: A guna 98850, Ilha do Princi 250860; Norte o Losto 02840; Agricultura) Colonial 129850, = Sogrenson do Entra-os-Rios o oucon. [CUL IHBSO ssa Ão Estoril er? D Pala Bout q; ob SION Agar cons S1860, Pra Rolollo Alves, — |pais 09 Districtaga 500 GÓSi, Nora a 

[A cura das Bioogom 08; Gr to Fórco do Bo Doenças de pelle [ng 

BOLSA DE SBIA 
À. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transacyõos om fundos paálloo apelo do Grodito o dinhótês do thesouro ass. 
Rua Augusta, 24. 

Tolophs 5IU—End. toi; Corvetorivo 

pra o pego 
vii, idos eres 
ps Frog 

Casa dos Espartilhos 

Bantos Maitos acen do Qure, 18º 



Officina de reparações 

Mais do 3.000 Installa- 
ções feitas por esto antigo o, 
conceituado estabolocimento 
aeabor 

L 
agua, gaz, acetile- 
ne, 
tele 

tancia, avisos, fe- 
chaduras e si. 
gua 

SPORT & EDUCAÇÃO PENSICA 
O general Cordonier no Oriente 
A rapida e gloriosa carreira 
deguerra d'um militar sportivo 

- Um, das comunicados ofticiaes fran. 
Gena dava a seguinte informação: 

O general Sorrall, estândo én- oarragudo de coordenar. as ope- rações. de oonjuncio das forças, allíados na regito de Satonica, O deneral Cordonnier foi nome do seu adjuncto, a sau pedido, Peba comandar “diractamentê ds divisões franoezas, O general Conlonnter já pariu a tomar 6 sau posto. 
Esta noticia deve ser agradaveimen. to meosbida por todos 08 hameng. de “aport». E! que o general trancez Cor-[n tonntar 6 um Ianalico pelo albleusmo é a «Capitulo, com frequencia, so tem oterido à ato, 
O gencral Coidonnies 6 um propa- * gemista da «velha guardas, E um das quo apecgoava ns exceliencias dog “exercícios physicos nos tempos em qua & gymnastioa era lida como coisa de eallimbancos. 
Quando em França comeiandava o 149º da Intantaria que no guerra aotual 80 lem oobarto de gloria, dava 00 spérl 4 consagração oltcial, sindo ele o pro. pro organisador da provas. sportivas entro 08 seus toldados. Regulamentava asfiscalisava. Dava premulos nos vence- dores, quo comprava ram dinheiro peu. “O “asporte—izia ella, Com frequen cla-ha de dor 4 França aduravels soldados», Esto progmostico confirmone se 
Quando rebentaram as hosulidados, Cordonnter toi para a guerra como oo. Tonel. Par feitos múlilares o provas da capacidado fo, Immedintamente, nomaa- do commandante dum exercilo, Ago. zo, "a nomeação para o Onente, con- sogra o seu valor, 
No principio da campanha, Condon- nier affirmou-se logo o a sua primeira citação na ordem do exercito fot a soguinto: 

pb 

r 

«No combato de Margidunas, em 10 d'agosto, Jançou, com muita oportunidade, um) “con- 
taalaquo no qual o inimigo abandonou, no terreno, quatro metralhadoras, 

« Dislingiiu-so - parliculamento “ias “oouibales travados de 4 à 10 -dogosto.m 
LER AMANHÃ MA “QAPTAL, 

mais um artigo sobra o palpt- tanta assumplo da 

Preparação milltar da mocidade 
om que se informa que, em 

Espectagulos 
Cartaz de ámanhã 

a 
o 

ay 
ul 

REPUBLICA — Ato 24494 
CABOT. ano e 2280 E ex o) rolo Roviaao 
ANIMATOGRAPEOS, CON- CERTOS E VARIBDADES — 

Poe Cleusa Bosiuo” ora, or, Oinoma Condes," Olyra Ohiado Terrasso a Polythoama. 
o 

tas. so Mo porto, poder aber ae au por: " Ô quo fala ajnda reativar é vom Esteriormento Ba muito que uu duo ovião quasi concluídas: Apeudo van do grddos des sacadas quê Tontemant a vor coliocadas A porém, Intariormento quo as do tibairo males Gesennodn fo ido. À ala doeepontaonto cabina der” à. ultima demão do pint perto infarior, visto quo ma 
so acha prompta, 

A dacoração dovrado, do um bello bei. do sobro olla incili 
a Camarotos de 2% 03 

a volta FR, 

padas elociicas. quo crntm | anel da cupula tambor so aohasa phons, Dias a foncdionar. ato do Paio achas eguslimento oito adoantado, trabalhando 08 opora” los nos ascessorida do” nachinicaca mito. Os camarica Da muito que estão 
PP Reticipas rip Tostá 

O grando, | ostenta toda à gua decora 
A tambor já toora grades, | ão 80 acabainonto dos esta! 

ros 
dopendontos dos pavimen: 

tos que aerão faltos em witimo loi 
rinores de vostibalos, ostentark 9 novo Abentro a sua finol decoração, 

Entro nós 
A primeira operella quo q ommpa- nha Italiana que se estreia, Drsvurnante 
Ee 1a 

à bai Tabárino, Aqui deixano, com pp dt ee cosa 
O. primeiro acto passa-se na «cabines. 

esporte 
trncção" Militar Proparatoria m, 
a de festa do Club Naval, Disputou-se 

neio do «tennis 
lennistas dos Reisvios Desportiv 
Amadora pagarem visi 
nham feito os lennístas do Sporing 
Club do Portugal, 

O "08, eis Encontra aberia, 
que hão de represent 
ximo cam 
apocha 19181917, 

R A. Guerreiro 

central dos telephones, do Pari 

hos Ber a venho» central galante ar. Octavio de Chantal, 

lanteios à Jevi Por quem Chantal mutra vu mas veprichoso amor Sensual, 

Dende.sa a sia Joviandada, a mania bohamia. 
grante contra 
Froprio — espa 
duzir-se na existam tídade, durant mal havia começado ainde à decorrer esio prazo, 

no mesmo a a rota dança do espacios. 
| ncaso Jresatadamênio “aq nechur ita: O QN estava. corlafao 

pre: seu 
jbras' TA ei 
sua Jhor. 

ada Dosa, por su is ie de 
1 a o dp RAR a sa ES 

mente dua: 
ras 
Ricioal e a do Vitata, 

gados da capital do Brazil á aa; to ho fatia Gith de Mello, na. co (da pelo actor Alexan 

COMPRA. 

ga), aprovada polo Obi 
rior de Il yaiena, 

França, o projéco Cheron.Be- 
ranger” está sendo vivamente, 
atacado, pelos 
pelos. hygienist: 

Um cai «sport» 
A mola mais palpitante do dia del 

hontam, que, entre outras provas de] 
nha s da Socindndo do ins. 

2; foi 

rlâmentores é) 

swaler-polo» é a importante corrida de 
natação por vequipes» para a «Taça 
Luis de Camõesr, Esta fol- ganha pela «equipes do Club, Naval da. Lisboa, 6o- 
do 
ros foram 
[mognílicos, principalmerite por Bessone 
Bastos « Gurlos Sobral, que foram d'al- 
guns segundos a mais de oito minutos! 

ida da do Sport Algés a Dáfundo é! 
Sport" Lishoa e- Bemíica, 05:50 me- 

percorridos em «tempos» 

No Limiar houve um pequeno b, 
que serviu para os| 

quo 

Os grandes records 
O «record» dos aeroplanos alle- 

mães abatidos 
Vamos dando e contormemento às tn- formações que formos eecobendo, as nb torações da dista dos «tocondmeni, te. to é, dos aviadorvs francezes que mor numero de aviões allemites tiverem der. ubudo, 
Nessa lista, o ajudanto Lenotr figu- 

rava com 6 reroplanos. Agora O bravo aviador entra para q lista com mais outro avião derrubado, perto de Gul- 
orey, no Mosa, 

Noticias 
(Communicados e informações) 

Entro nó 
Sport Lisboa o Bomfica. 
iCommunicado . official A. direeção| 

Jogadores de. quo “sa 
desde jd, na, sede, | insaripção para à fdrmação dos” «teams» 

Pº0 olub no pro- 
de ofootballx da 

Da so E E petio 
0 Clíbica. RR ra 2 

onde ss felsphonistas s» ciconinam firmes Junto aos seus aparelhos do comuni ação, que depofs abandonam, para mem é conversarem alegremenito, O minístro dos Corre os 6 Telegra- s, duque da Ponfares y, Vem a perce.| 160 Joven e 
jue ama ixcandamento . à, ilephorisa Hi ensa nas horas vagas 08 seus go.” lana duqueza da Pontarcy, 

um, violenig 
A duel jueza dá Pontarey Já fora a «Frou- frou» do «Bal Tabárinsm 6. compre: 

sua quasi 

dep 

À ANqucra, “surprehendida em - fla- ando conjugal por seu so, ielté-lhe, — para uma Ampla amnistia, “con. com q maior cas. o 6 emezes, Mas quando 

br. 

abandonn-so do novo go natural impulso do sou temperamento| O tepantos no «Bai Tabarina, nrido var encontral-a por acaso| Bal», precisamento quando] ua tômava parto em uma E enconira-a: por ie do Ponlaroy ja| logar à» crgia 
sta “Edi, quel 
2 qual por uno, tinha o maior desej lesesperar”o seu umorulo Octavis pa” assim O castigar da sua volubilidade doem, o aczonroda pelo me 

q ps Venta 
phia» (none fe. 

ais completos ty. comp 1 jmpoeto, tendo a gra Sur do à dear Seo sp nc 

ue O du 
Som à alephon 

do 

ESTRANGEIRO 
lê Janeiro estão -actnal.| s Companhias estrangei.| de Guilry, no ihcatro Mu. 

o héntre, RE A companhia Adelina e “Aura 

Ko Rio do 
a 

Abranches 4 data dás ultimas noti.| cias recebidas do Brazil, achava. se no Recife, 
ne. theatro di 
exito, 

y 
ro uma companhia Israelita. 

pemambudo, dando! lo Parque, |com' grande 
“A garota. | é ag estrejar.se no Rio do Janei.| 

Os jornses recentemenia che. 
noticiam roxima estreia ali da actriz Tr 

anhia dirigi. 
o, 
pe 

Trapo e Iypo usado 
NA R. DO NORTE, 5 

Mota dos Podrgãos 
Purissima, a mais loyo de Portu- 

Jd Iegislação ei 

re de Azeve.| Si 

ho Bapé-|); 

uz electrica, 

campainhas, 
hones do- 

cos e a dis- 

es electricos. 

Às escolas moveis officiaes 
A situação dos pro! 
nistro da Instrucção está no proposito 

de lhe 

O professorado das Escolas Mo. 
veis compge.e, como de todos é 5 
bido, de professores o de protesa 
ras. Desde a fundação d'aquellas| 
Jescolas que as professoras teem si. 
[do perfeitamente equiparadas em 
| vencimentos aos professores. Per. 
lfeitamente não é bem exacio, nós, 
lexplícamos porquê. O diploma ur 
[ganico das Fecolas Muveis, ame já 
nos temas referido por varias ve.| 
es, não collocou no mesmo pla. 
no, quanto 4 remuneração, . pro. 
fessores e professoras, mas co. 
mo a Jei se não cumpriu, 5º 
[gue-se quo havia professotos ga fihando inenos, umas, é outras mois 
que os protessares. 

Foi: uma novidade pouco amavel, 
mesmo perigosa, mas, . novidade 
lewnfim, esen desegualdade dentro da 
uistoia do “vino portugusz. O pr 
meiro tamo hovo de ensino areado 
pela Republica ficou . assignalado 
[d'esse modo. A monarvhia. que nós 
|saibamos, por uma estranh 
tradição, nho ousou desvalorisar o 
trabalho das professoras em relação 
jaos professores, Hoje, paré 
[so dignificou a mui 

), nºum assumpl 
fem que a superioridade da muther| 
é Já hoje incontestada, — inferiosa- 
ranma? 

As Escolas Moveis dirigindo-se 
nos seus cursos diurnos a creanças 
fem edade escolar, obleem, o nem 
[admira que obtenhara, vantagens in. 
[erntestadas utilisando as mulheres, 
para esses cursos. O ensino das pi 
[meiras letras é do conjuncto dos 
diversos graus do ensino q mais dif- 

it de ministrar. De todo o syste- 
[ma pedagogico é esse o ramo: que 
[mais qualidades. nativas exige. Dif. 
ficilmente se adquirem. A erudição, 
Jo saber, a -systemalisação dos co- 
nheçimêntos, a exposição mais ou 
jmeifos lucida e clara pode obter. 
paia continuidade e pelá discipl 
Imental, mas q que difticilmento ou 
nunca “se conseguirá é transforma 
uni Lemperamento norvbso, irrequie. 
lo, na crealura | amava), “simples, 
plêna de sympatia intelieetival e de 
ternura que em regra são as mulhe. 
es, 
Os casos, de hoimens como. João 

de Dous, Froebel e Pestalozi-so nola- 
bilisarem precisamente no ensino 
infantil, são exospções que só pro. 
jvam a regra. 
João de Deus era um. santo e um 

posta, Talvez poela porque era um 
anto. Froebel é Pestalozi são phe- 

nomcnos de virilidade maternal, 
«Para educar q infancia, dizia 

[Paulo Janet, é mister comprehen. 
dela o amal-o. Mas para lho que. rer” muito, cumpre saber o que ha 
reta de  verdadeiramento — bello 
| de verdadeiramente — amavel», 
Essa afinidade entre a mulher o à 
loreança por todos reconhecida tor. 
na-a insubstituível no ensino infau. 
ti Dizia D. Antonio da Costa: 
mulher nasceu para ensinar, e 0 e) 
sino é n'ella a segunda funeção da 
maternidade. Eu quizera quo nas 
fescolas elementares não houvesse 
professores: só, professoras. O ho.| 
mem, cansa enfado Às cresnças 
[conheco pouco a natureza dfeilas. 
[9 ensino? passando pelos labios da 
mulher tornaso quasi maternal 

Colyseu dos Recreios 
Hoje no Côlyseu não fica um bilhete 

por vender, pois é o ultimo especlaculo em que o júico péde apreciar o san 
Saetmal “elilma com os exercicios de 
Tancos e à Parada de Montalv 

“A'manhã, roalisa-so ajuda uma apre- 
sentação desta pelicula mas gratuita) 

apenas para o elemento militar de 
terra o mir, 
À companhia ue opera.comica o 

rotta Caraccioio-Scognamíglio. fará 
sua “estreia, definitivamento no dia 26, 
com a lindissima opereita do Leon 
Bard «A Duqueza do Bol Tabariers, 
absolutamente nova para Portugal. 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

Em bone condisões;vendemao terrenos 
no Mula da Nino, dotado já de 

ro à estação do, caminho de fer, Tom 
us ponta da Mc rd a ações 6 tata. na Amadora [Eira cena 

Wanqueiros, 156,2.º, 

PEQUENAS NOTÍCIAS . 
Os gatunos entraram por meio de nrsombamento cm casa go gr. Manvel 

Assumpção, na rua de S. Paulo, 194, é uni praticaram am importante soúbo, Suja importancia ainda não pó- 
de, see “avaliada. Por egual, processo) entraram em cosa do Amlanio Moniz, 
Ramos, na úvenida Almirante Reis, 85, 1º" A “polia ficou de guarda à Casa] [sendo expedido um lejegramma para, 

Podro do Sit, onde squelle senhor “encontra. Da casa de Adelino Gomes, more 
ger 2 Asinhaga da Cobolara, Via A 
tunes, 2, desappareosu um, Tiomem lodede: bastanio avanseda chamado jo. Sê Bento Rosa, que af vivia por car 

“casa “do Maria da! inoradora no largo 
& Sesoppareeu a Nano, do 18 an 

paradeiro. À 

juizo de investigação criminal fof rar “dos, Saio, morador na "via Sant'Anna, léttro Je 

Investiguções secretas 
de Etta tr 

“CA 
Rua Augusta, 72, 14, (frente -ao Banco Crádit) 

mplas | 
nificas canalizações, fron- | 

Runa do 32 
eso nBod o comidastconhectdo pai 

A URPITAD 

e 

———s 

fessores— O sr. mi- 

accudir 

Escolas Moveis, pois, asseguram. 
se de uma imporlante; vantagem einpregendo as aaiineo? nas fis eso E estoo taconitota o. Jagiidador essas vantagens? Subaliernisan- 
'do-a em relação ao homem! Pelo, organtento: para. 1916-1014 08 múisé, [es 30 esculos que as. professor! 
janhavam foram reduzidos us. modo que enquanto. 08 piofes. 

sores recebem 30$ por dois cursos 
-—um di outro nocturno-el.| 
las recebem menos 68 pelos mes.| 
mos dois cursos, Mas não é tudo, a proteesoras “as Eeoolas florais 6 "oem Sa testnos vencimentos Do Jrsitastooa" fesondo “a mena Rodo é quantiitio do trabsinos as que emlapenas os taes vimta é 
quatro escudos! Alguem é capaz dej Derceber islot Dizem vos. prófesso. 
res das Escolas Moveis que se 9] autor do, orçamento souibese que Navas prefinceras Ler qa nona [encargos que. as auras “nto” teria 
[commettido essa desegugldade. O 
auctor do orçamento pensou “ pela 
designação de «femininas» de cer. 
tas missões que estas eram desti. 
nadas só & creaturas do sexo femi.| nino, quando a verdade É que vão] 
Imixtas. Ori havendo tambem pre oesirto nas (ano Rodadas qua are 
camento designa por rixias segue-| 
se d'ahi que ha professoras Bi Inhando 308 e ha-cs ganhando $48 150 porque: 0 orçamento chama «fe. cipa as sa metida A “explicação dos Pisiéssoros à verosini, Mas o que! nesse caso é Eensugavel e graudemente censura 
vel à que se não tenha evitado esse] Erro! 
De resto engano ou proposito as] 

responsabilidades nem por isso são 
lntenvadas. Então só porque as mis. ses femininas, dado “que - estas 
existissem, são regidas por mulhe. 
res estas hão-de ganhar menos? Rapugna-nos esse eritero 
ariha, desde 1883 (lei de 6 de ju- io), que níveloo. dé. vencimentos 08" pibfessores” dos” dis "sexos, [SBB que teia em todos às paizéa 

da Europa isso acontece na pratica embora em vprinciplos todos” rec 
nheçam, que assim deve ser. E a 
razão dal-a-iamos nós se ndo. nos vaso Tito Tom Comtudo, “pratktam esse principio 
certos estados da Allemanha como] 
o de Saxe, o de Wurlemberg (quan- 
to às professoras. provisorias) em 
“Baden, Saxe-Atlenbour, ele. Prald. 
ca-o à Suecia e « Austria em certás| 
regiões—Bohemia, Praga,  Bukovi-| 
na, Galicia, Carniola, Moravia, 
Viena, ete, Pratica-o a democrati| ea Suissa hos seus cantões mais ei 
vilisados como Zurich e Soleure e 
[pratica-o tambem o nosso paiz com, 
os professores primarios das Esco- 
las fixas. 
E é precisamente essa tradição já 

forte em Portugal que se não res. peitou agora que mis avoluma e Ea desejtnldado que assumo o 667 
racter de offensa. Ainda bem, ques sr; ministro de instrueção está 
no proposito de apresentar ao Con| 
gressos as medidas E reputa ne.| 
cessarias para remediar todos es.| 
ses males. A sun resolução é digna, 
de todos os applausos, Bem haja, 
por isso. 

Internato Infantil 
Dr. Affonso Gosta 

A comissão promotora da funda. 
ão d'esto internato tom recebido nos 
ultimos dias mais alguns donativos do 
diferentes oidadãos o colloctividades, 
A commissão yae novamente ofliciar 

a todos os que toom em seu poder 
|tas o bolatins da subscripção, para lhes, 
pedir que os romottam, com à possivel 
urgencia, para a sído da cominiseão, 
na da Lapa, B4, rea-do.ohão, visto des 

sofar dar começo à claboração do rela. 
torio, quo será presento na sessão ingu- 
gural do internato, em que se mencio. 
narão os nomes do todos os subacri 
ptorea. 

Vão bastanto adiantadas as obras de| 
reparnção da casa da Parede, ondo sorá 
ináugorado no proximo dia 5 do outa- 

|bro o internato infantil para creanças 
do sexo masculino com a idado de 48] 
mezos aos 7 aunos incomplotos, 

o 
e 

Director do Dispensario da Aseistoncia sos Taberenfosos- Medico dos Hosp é do Posto da Mizericordia. Doenças dos pulmões o do agparelho 
cardio-vascutar 
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lia, agia conta co do pro po E oia 0s prejuizos qu [Enitadreço. Par exenpie Tasca a Zee quo Do astdgo sia ato do vi. 
Estucadors, 
occasiões ha em quo todos os quê tá teem do tir ta cheiro Qu palha. 
Para a delegação de sando já fai parti cipado o facio ha qm mes, más não foram onda dadas providoncias, Porque 86 Dão tomam tamento, como O caso Iregnerh 

E 

rações militares britânnicas reali “ue somana terminada em 18 do corren- to, compilado por ue escriptor militar muito conhecido: 
gasta prin nossa linha desdo Pobieres para o lado, vo oriente, onde conseguimos todos 031 [objobtivos locaes, 

tomo” mo porto dios 
om 16, 
oheires. allonãs da, herdado da Mob. 
'quet, uma; milha a noroesto de Pozio-| Fes 0 a cerca da mesma distancia de Thiepval, 

omquanto os franco 
aropas, nós f- 
linka à ocoto o rediid ao sul do Guillomort, gadhando 3.0] motros num 

Alto, 

ão infantas 
ul 

A Hes.|º! 

doduzida da. to 
ido é escripi pon 
co: 
rendição foi incrivel, 
partimos pera esso oi 
campo, descoborto, A/ nossa 
os 

nosta companhia ia aé, 
talhão coropleto, apezar do nos torem dito que iamos ronder fuma companhia, 
do 50 homens, ef 
(das. Os homons quo fojnos rendor ão 
inimigo, nom a 
cava, ou ne na 
|gumas trop 

distancia, n'um moin] 
[so encontra numa sb Não (ini 

(Como alimento o bebi 
recebeu bontom trez sá 
o troz rações frlas, 
nos até sermos rondid (cossante des canhões, ênlonquocia-nos| 
o muitos dos nossos 

ericonteam-so já pres: 
fsoldadas alguns sncerddies cujo nume- 
da q 

[as providencias tomada: 
froniano quanto aos 
nos exercitos em conpénha astendem.| 
se tamben 

samos a resumitas 

sem os exereitós, é 
competente, podem guví 
os militares s os 
fabisolver por uma 
'ebecivição oomemum, sem 

SA TRIUMPH 

“Virgilio Ribeiro & Gonçalves, £º | 
QUESTÕES DE 145: 

Uia semana 

operações brlannitas 
Na Europa e na Africa 
LONDRES, 21. —Summerio das judas 

Na linha ocidental a bemana foi nlrentd om consolidar a| 

fouvo- uma serio do decididos con- tra-ataqueo allomães, sendo o inim repellido “om todos gllos com grandês, as | Estes contra-ataques foram mais vio- lentos nas proximidades de Pozieres, ido, combudo, ngmplinmos considera” elmo nossa linha para noronste, 
de domingo, 18, o intmf 

lficanto do, 
tuas foi-Jho fotomadá por n' ensa noito ontrúmos mas trin-| 

Na noito 

ponto njcoste do bosque 
No dia 17 os allemata atacaram vio. lentamento Pogjeres com seia linha 

não obtiveram ro. 

sta. bolecemos saliontes, do maneira que cates pontos estão sob o nosso fogo por treg lados. 
Estamos a 2.000 mobros do Thlopyal o Conrecletto, na osquerda; a 1.600 me. tros do Martinpuich, no contr, o um diraita a 1,000 metros do Guineby o) das extremidades do Guillomont, 

a o do terreno] À tomula do Pozi 
do quo fica no mort dc 

situação do lado gliomto poda ser| 
ta. approbon-| 

oficial do 19. 
Ts a rs 

mi 

o Courcelotto 
foito atravez do| 

ro allomió:— «IL 

ra, 
pta. À] 

render um ba: 

ubcida peles per. 
ham a menor noção da situação do| mo distancia so oncon- to dallos havia 

foi somente ás! 
oto horas fa tardo qub soubemos que 

inglezos ostavam n [400 motros de 
o do vento que, 

nossas, 

[mos trincheiras nem abrigos; pudemos 
apenas occultar-nos 
irgduzidas pelas Cstavações fadas onde nos rheumatismo, sado homem rafas do ogua 

lo devia chegar. 
O trour in] 

leitámos o apanh 

mons estavam 
incapazes para à ueção». 
Na Africa Oriental foi occupada po- as nossas forças navaes, no dia 15, a 

importanto ostação mílitar do Baga-| 
moyo. 86 milhas ao norto do Dar-gs. 
Sala, O general Yam D e 
foporando ao longo da linha central, do 
Blamisho do ferro, o as principnes for- 

lo ento Ti 
Northey está actuando ao sul o góroa, 

ronter está 

neral Smath 6stão proxim 
inha. Entretanto, o general 

infmigo ontre 08 suas columnas e 0| 
xeroito principal.--(Fávas). 

pa E 
(As faculdades concedidas aos 

padres mobilisadis 
E god portuguez 

o serviço como 
Como se sabe, no 

ro irá naturalmente 
a mobilisação 

Muio embora se náb restabeleçam 
com o earacier official sis capellãos cas 
isenses, jroblema ainda não resolvido, 

pelo pontífice 

o é medi. 
generalisar. 

aos portuguees. O as. arcebispo de Braga, recente. avadeu 008 vários gacendoles 
clhlioceso m as fo] 

cuhlades excepeionaes aiistorisadas por 

Á titulo d» informação curiosa, pas. 
Os sacerdotes, emquarito acompanha] 

do para isso 
je eoplesiastica| 
de contissão 

jurialieção da guetari 
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confissão pre- 

a posio AGUA go, era uma dao mais dificeis opera A ões da batalha: ora/ um pento vital para os allemktes, que 6 julgavam incx. pognavol, 

tes alistados | De 

Sortido moderno em Lustres [candieiros, placas, pendentes, plafoniérs, ete. 
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tinas esmaltadas, re- 
tretes, lavatorios, ete, 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
dos filiros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

; jos 
frictos, “quando não possum cer ouvi 
dos um a um. Qualquer sacerdote pó- 
de absolver todo o soldado em csiado| [de mobftisação, pois é como so estives. 
so fe de Laeio cstã) em perigo de morie, Os sacerdotes que andam com arvius, nas nãos podem ocebrar missa aos domingos e dius de preveito, a não ser que sr opponha outro impedimento ca. 
monsco. Os que faem capellães do exercito .ou da armeuda podem bmar, [serto necessario, ist é, dizer duas [missas por dia, e, dunute a guerra, aínda que não estejam em jejum, Os soldados podem receber a com. munhão -por modo de vigtico. > Os gaserdotes podem ser dispensados, de testar o Brevinrio, subststuindo-se essa obrigação pela do terço, pc cc 
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Arthur Benaris 
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Valentim de Carvalho 
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O methodo mais pratico eva- 
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- emj 

mantor 
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as cançonetas: Alma desorente, Pasaça, Mult 
mar... 0 08 monologos; As mandadelras, Qu. 
garoto da rua e o Sonha do oparario, am 
"venda na 

Medicina den 
Rua do Quro, n.º 87, 

Dentadnras complotas 
Obtarações (cuia bsgont) são, Rurificações (olvtaradies dm ouro) des [Dentes artiicias eu placa desde. eco 
Extracção de dentes e raizes SEM DOR (ac aca 
Estrxcção de 

Linmpéra cometa e datos es Dentes à ivo (Bos) desde rôas em ouro desde . . (1, [Dentes em placa de ouro do Is! dosdo 

Modificação de antigos dentaduras E romptas à mas tiros 
la 

a esposo 
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Este consultorio abro das 9 da menus ás 7 
Btéis e aos domingos da 1 ds 6 de tarde 

nº 87, 2.º Rua do Quro, 
Em frente do Banco Lisboa 

Ma álrica Oriental alomã 

iogo 

ns tropas bejquo lo do lago pr ot isvastão e omtargo 

actual do governo belga, 

jeues, a 0) 
nos dará mais froquent 
noção Cas tropas portuguegas na Aly: oa Oriontal? 

Ostock de cereaes 

os allindos é muito umperior no do ame o anterior, Possuem elle, com of 
to, no Reino-Unido, 1 

auno passado, Em via; a/gulntãos contra 3 milhõos, Aqham 
pimalmenta a caminho poro À ita untado Sorte Borama into. um “total do” AEQU4 
quintaes contra 4.800:000, 

Inlolarho om 1 do sotombro ro hofo Am [no de carones com 6.420/000 io 
mois quo no apno anterior, R/. etroinar qual asj, por au Ind 

as não ha duvida do que 8 torn 
da vor poor. 

dammosti» 1 

rá, tum proximo futuro, 0 Panto 
partida de toda a política zussa, 
esses rUSSO-Juponizos, Comp «fi 
do todas us garantias quanho nos ob, . 
os, direitos e possessões na. Anh 
nezes uma parto do osminho de oriente-chinez entro Kgnondehen Sungari, assn como o dinaiha-do nay [gnção eobaa essa rio, 
aos incstiniaveis serviços que op 
tou durante a guerra, fornependo- 
cas ao tr 
precisávamos, 
teressa cada vez mais pela Mylenatuva, pola ario o pela eolentia rugas 6 d'aqui o termos fundas razões pora eg- perar que as sympothias rogo) as em transformem dentro em) 

a 3. M, Por 
vera Alvaros & C% para 
ao 

COMO SE DOMINA A MULHER 
CONO SE DOMINA O HOMEM 

to o amor quo nos-tenha fnopirado alguem zelaçõos, por qualquer motivo, nºs 8oj j que essa possóa nos esqueça em a 
Um elegante volume 200 réi 

Almanach Theatral para i916 
4.º amno de publicação 

loira! 

lotas, chara las, ato, Drogas 199 páis, 

Livraria do João Carneiro & Cta. 
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TELEPHONE N.º 2194 
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cos o caixao, tolas ns 

m obter o afumado| 
tom o sou nomo, 0 

abgistado om todos 00 

boorto a imitar outro 

important nt.) spModico à 
o doposito go- 
ativo, Dina 
não pola ger 

harmacia. Além «o, 

jicativo. Dias Amado, 
1, quo radicalmento 

varizos, lopra, be 
Thou 

lulas, on tumoros, us 

ro Ft prato, gana. sâncaro é aoonomvo, Su pricib ne quioobi ur dias do chave, 
Latinha para preparar 2 pares de calgado 359 réis 

todos os estabelecimentos e no deposito ge | 

DESCONTO AOS REVENDEDORES 
Joronymo Martins & Filho 

Chiado, 18 a 19 --Lisboa 

LAVAGEM, DE FATOS 

CONTRA A 

SIPHILIS: 
Bepuratol! 

(BEGISTADO EM 14 PAIZES) 

il O puriicador do sangua por excelencia 6 o dopurativo 
mais onorglco 6 inofensivo! 

Som diota nam resguardo! ilão oxiga o ausilo de ontros 
1 o RM] trotementos secundarios! 

O depurato! encontra-se á venda nas boas pharmacias 
e drogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 

| 15050;6 tubos (tratamento regular), 58300 reis. Polo cor- 
orte gratis para toda a parte. 
Pedir o livro de instruvções em todos os depositos. De- 

posito geral para Portugal e Colonias: 

| | PHARMACIA d. NOBRE 
Praça de D. Fedro (Rocio), 108, O 

LIBBOA 
(Por baixo do Franctort Hotel) 

pita dar 16-08 17 ora 
ONE UO (Norton 

iua Infanteria 16--11 

Antonio Balbino Rego 
Cirurgião dos hospitaos 

CLINICA GHIAL 
Doenças dos rins é vias urinarias 
Doenças das senhoras e partos 

E SANGUINETII 
Gynecólogia—Partos 

Das iá 4s 15 horas 
Freitas Esmeraldo 

Dostipeitios crosnças 
s 16 às 18 horas 

avesga 2 Bene 

dotes de Guerra 
npenhia Tltenmarina faz 

torrostruá do AuLrta 0 moritio 
se Fi 
«A Capital» 

a Ventdoso nês Recrólos Desportivos dj, 

“ Josó Pontos 
e MEDICO-CHHUNGIAO — a Massagem tmandal — 

+ linea Infantil Olnastica 
RUA DO CARMO, 09.3:0.-Teloph. 33% 

rando  variedndo do 
E o domais eousadas angus vende. 
(GERALI Casa do 

Consultas das 16 às 18 horas 
TELEPHONE 2990 

8. do Fundo, 81, 1º 
Papel de embrulho 

Vende-se em pequenas tquartte 
dades na rua do Norte, 5. macia Luso-Brasi- 

] 

armaria Almeida 
formosa, 327. 

Ramos 
prtertonata e ta As 

“ia uriuátias 

COSTA SANTOS 

NOVA CONPINHA 

Casino 5. José de Ribamar 
(ALGÉS) 

Todos os dias janfares-contortas 

CIONAL DE HOJGEM 

DEPOSITARI OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos 

Bites concertos pelo notavel sex- 

E] Santo Ferry. 

hlhotes deidentidade, 

MEDICO ESPECIALISTA 
Doenças de bocca e dentes 

Dentes artificiaes 
nÓCIO. 74, 2.º-TEI. 2106 

portama. 
a Importantlasima casa 
Es, Pinaud de Paris 

Agintesengleaivos q e AI 
Silvas & Gita 

“Rua dou ic Mrais 

Grande Casino 
Internacional 

Mont Estoril 
Epoca de verão 

Está Taberto, Todas” as not. 

tetto dirigido pelo distincto maes- 
tro Conrado dei Campo. 
Apresentação dos dueitistas 

Pede-se aos ex.º* socios a fi- 
neza-de requisitarem os seus bi- 

Tn 
nôs domingos e quititas. 

9) [irteos putrido ou 
rados digestivas deva dns douta 

Frasco 200 reis 

Mott, Matividado d (4º 
Mada Jardim do Regeta, 4 
TOVAR DE DE “LEMOS 

Doenças venereas e syphilis 
CLINICA GERAL 

RUA DA EMENDA, 0, 2.º 

Água dos Pedrógaog|Pê 
faltivol nas doenças do ostomaigo, 

notavol para rins, figado, boxiga, ar 
thritismo e albuminuria. 

como mierobicam 
= (ae 

CLINICA GERAL Di 

Cortã apreso 
traga ntô hojo td 
? oraprogada b 

nas Dlabotos—D) 
parasita 

Infecolos 
gravas não ato 
ticos, tuboroulosoR 
gastriolomo dos 
ou privações, otou lota. 

Mostra a anal 
2 Aqua Fo da Corão 

o colibacillo, no! 
cios pathogoneaf 
em aguas, 
certa aoção mioobicída, 
tempo n'el 
dado, outros mic o 
róm, resistencia. 
A Agua da Foz 

livros, é limpi 
pura, quer 

iuecio, al 
Bus 

ET Foz di Tori À 
ua minoro-modicinal da .For 

gotados polós 30 Gu08 
iso baoturiologica quo 

tal como do oncon- 
dovo nor considornda, 
nte pura; não 

B. Tipi, 
Diphteri e Vibhio clero em pousa 

lia. porilem tóda a sua vital? 
a apresentam 

Carla ato tom gazos 
do sabor lovomonta 

muito agradavol quor 
minho, 

Bal MT De Casino) 
Santo E — Oeiras 

8 de outubro 
adob, quentes, átimplo 

Iustalinções do primeiro ordem. 

- Socisiado anonyma de responsabilidade límitadi 
apor de moagom do te olhas o biscoitos om Elsbos von do Si io o Baixal 

Farinha. espia para o ortação, em Darrivas, oxixas ou sao00s—f 
rinhas Am 
o grossi 
Massas do Lt, 

, dasenaque do avrog, mas 
oimbra, WEndrogas, Bacavom, 

pus Sxportação - Coreno o logamas 
Preços sem competend 

Telegraph: FANINHAS- Teloos; Agninfhração 4224; Expedlont 4222; 
hesouraria 4: 

Codigos A. B. Care êie edições é Ribeiro 
ORIPIORIO 

Rua do ávidos do Tabaco, Pães PIsnOa: : 

Pomada ada do dr. ! Queiroz 
empigens e outras doenças de pell 

Vendo-se nas Principaos Pharsaolas, — sita foral 

Pharmacia ROSA & VIEGAS 
Ha Ade S. Vicente, 31 e 33-LISBON 

Soy tivor é nota marcarogistada, 

Mozaicos Azulejos 
» Sl CON o Luzo 

ARMHON fd O. 
à CóiDo Santo, 1,19 21 Telephone n.º 124: 

«MEDALHA A HONRA 
NA ns 

xposição Penais Pacífico 
mais importante fabrica do, gener 

UTITE A. 
Prefiram esta maroa 

CHOCOLATE, CACÁUS, BOMBONS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 
€<» MEDALHA DE OURO 

a Sociedade de Geoiireliia de -Lish 
em Portugal 

Experimentada a mais de 46 anmos, para curas) 

Cnidado com os falsificadores! A vordado à 



DIARIO REPUBLICANO DA NOITE 

Proco à contaroa 
MAGOS, BRUXOS, NIGROMANTES 

sil 

Direeção e propriedade do Manusl Guimarães 
Editor—Camillo Sousa o Almeida ERA em 

Um .dever 
—— o 

O Sceuto publica hojo uma 
nosícia. Essa noticia é do que o pi 

Tolophonen.º 2298 —Enderagotolog. CAPITAL 
Composição —Rua da Nata, 5,1,º 

Olfcina do imprassão —71, Rua da Bloa,l 
LISBOA-—Terça-feira, 22 de Agosto de 916 

A GRANDE GUERRA | 

EM VOLTA DA MEDICINA BASTRESE oram pro 
dovidamonto rolreado pela Iegisiação 

o um tostomunho de gratidão, o uma 
prova de que 03 ous gonerosos can-| 

tor Ciyrão, o distinctissimo animalis. 
ta quo croou um gónoro na arto por 
tuguoza, do oncontea ná mais absolutá 
misoriay proolsamento quando já en- 
trou na oztroma volhico. Não ha pão 

casa d'um desvonturado aetista, 
os sous ultimos trabalhos, porque 
contintia trabalhando intropidamento, 
não tiveram comprador, 

Sorá, porquo como disso outro 
sgrando aetiata, colorista “da palavra 
somo o velho pintor é um colorista 
da-tola, quo «a míseria affugonta tu- 
do?» O corto é quo o pintor Gyrao 
moreo ao dogomparo, na capital do 
sou paiz, o 80 goria já ostranhavol quo 
do não procurasso sabor da gua sorto, 
muito mais o norá quo, rovolada (alla, 
“onhocida a sua misoria, quo o pun| 
“so om plona Lisboa, a dois pasabs dá 
nós, não lho soja estendida: mão. va- 
lodora, k 
O posta a quo nos reforimos, come 

panhoito na dosgraça do Gyrão, 6 
Comos Loul, porvoatura o ospirito 
pootico do maior envergadura que, no 
sou'tompo, resplandocou na Panin- 
sulo, Tambom ollo so encontra a bra- 
qos com a misoria, o para maior dos-| 
vontura o soffvimento, 08 clarões do 
sou gonio eingular, 8 doros moraos| 
que tom soffrido, morgulharam em 
tivoros orpusoularos a gua ratio, 
E já tambem um volho, que uma 

'andida omoção pola belloza ninda 
nos faz suppor moço o radiante, E! 
vá um volho, o aão tom família, o não 
tom pão! Bllo, o glorioso Iyrico da 
Historia de Jesus: olle, o rovoluciona-| 

da Traição! Bostaria sor um ar- 
tista do tão alto morito para quo to- 
dos carinhosmonto o admitagsomos; 
mas 6 incomprohonsivol que, foita a 
Ropublioa, a Ropublioa quo ollo an 
muncioa. com a tuba sonora dos goui 
cantos, ainda ossa Ropubliou não  ti- 
vosso ido dopor no limiar da sua por- 
ta, como um proito, uma homonngor 

tos não foram somontos pordidas, O 
pão do onda dia, dizando como Vi 
otor Hugo a croanças pobres do 
Ciuornosoy: «sto não 6 osmola: 6] 
fratornidado 
Quem poderia oppôr um protosto a] 

esta resolução da Ropublioa? Não 
riam aquellos quo hojo o roivindicam 
como um dos sous, polo camiah 
quo 'o lovaram as incartor 
ospirito, enfraquooido polos maioros| 
o mais'ros peltavois ei Não 
o dovem gor tambom os republiconos| 
porque a obra do Gomos Loal, a obra 
gloriosa, a obra forte, a obra 08,—6) 
nossa, E olla conteibuia podorosa- 
monto para formar a logião do cort- 
batontos quo rodimia esta nação im- 
plantando a Ropablio: 

So og ropublioanos ponsassom om| 
abandonar osto volho pootu, quo tan-| 
tas vezos for ostromacor os 8ous corá- 
ços, quo em ostroplos doiradais 
apontou as sondas asporas da rogol 
[rodomptoro, ossos republicanos do 
jmontoriam “mais 08 sous principios, 
om plona intogridado montal, do quo, 
o auctor do Herepe so contrudisso, 
no oropusculo da aum razão, Si 
ingratidao no que olla tom do mais 
anitipathico, a falta do gonorosidado 
no quo olla tom do mais arido o ro: 
pognanto, a vingança no sou aspoctó 
imais odioso, porquo 8o exorcoria so» 
bro à fraqueza, gobro à miseria 09 60 
bro a doógeuça, 

Esto ô o asposto politico do cago. O) 
sou aspocto nacional não 6 monos im 
ortanto, porque um pais que Morar À omo 08 artistas que “o hon- 

raram com o sou talonto, a sua omo-| 
ção o o seu brilho, não só so doshon-, 
varia, como marcaria a sua propria 
docadonoi: 

Não soroditamós quo o paiz 
Ropublica deixem mortor Á migua 
(iomos Loul o Gyrão, 

SOUSA 
NUMA SEMANA! 

E bico on cabeça? 
Os monarohicos a guarrá, ou 
de como ellos já se não en 
toniem dentro to «Diario 

Navional» 

No sou primoiro numero, que voiu 
alumo om 15 do corrente, o Diario 
Nacional, o orgão monarolico diri 
“do polo ar, Ayres do Ornollas, tormi 
maya as aficmações. do sou artigo do 
“fundo com estas solomuos palavras; 
Contra o quo rapresenta mosto mondo) a estoncia do nós memo copia avi as nascida dá Bgrojolovad Asúvão com o homo. barbaro do kultum al “gti Cotia ainda mala barbara, Uia Taca Joteira torgada, uma raga do presa. NÃo Totava om mira nioata guacta fortnida- vol estabolocar a Rogomodia llomá aodro U mando intoiro divlsado, mas aniquilar polo tarror ati, à. propela cuidado do “oraando aos ossos soro dave. 

aptos à recobar o cual bratal do germantâmo, Pensar que. uma macio. molidado como à nossa Podoria dubsiatir depois da victoria nlomá é quarar propo: aithdamonto cortar ou olbao À ovidensia docementado. Poranto à donteina aliam 
o direito dusspparooou: nó a força 00) ça 6 0 nttrilnto osson- 

“Allomanha, à vontado 
' uarda. do Intoros 

nal, no que oflo tom do moral, Foligioso « 
tortitorisl quo colloca , forzosaimonte| 
Portugal ao lado dos ailiados. B' unia at- 
titado imposta polo futuro da naciónai. 
dado: porque quevemos viver! f 

Volvidos aoto dias, o mosmishimo 
Diario Nacional, eggualmente om jarti- 
go do fundo, osoreve: 

So oxistisao 'a, Monorchia 
ão tuito por alto as 

uegociações  diplormaticas . olfgctradas,| 
xnas, polo poaco quo so sabo, estamos, 
profundamento convencidos do que à po: 
“ítica da Monarohia, teria ido outra, om. 

o sompro folmonte subordinada à ação pontual 
a com a Inglatorea, 

stisso a monarohia om Portugal 
chogado ao mesmo fira a no te] avido com o Ropublios? Estamos lamento convoncidos de que não. 

o à monarohia, Por- 
“ugal não pogava om armas para lu- 
«tar ao lado dos alliados? | 
Mas como salvar a nacionalilade 

do um perigo, segundo a própria 
confissto do sr. Ayros do Ornéilas, 
som chegar a esto «im» quo à k co- 
pirticipação na guorra auropoia? 

As opiniõos dividom-se, som duvi 
da, dontro do Diario Nacional, bujos. 
artionlistas nem todos ponsam, ovi-! 
dentemento, tomo o sr. Áyves dá Or-| 
nolius, 

Suppor possivel a «satisiução pon- 
tual dos compromissos da callian- 
qa» 0 0 cumprimonto do todos os 
nossos dovoros perante o parigo alle 
mão com outra «politica da guere: 
divorsa da quo adoptou a Ropubli 
seria fugir É guorra, oóstrarial-s, des- 
servir os ulliados, doshonrando-nos o 
prejudicando a nossa -propria causa: 
“om rigoo, j 

Não afinam, pois, dentro do Diario Nacional, As corrontes adversas en-| 36 nionarchicos sobro a quorra gstão 

por assim dizor, roprosontadas nas 
suns columnas. Ou o gr, Ayros do Or- 
nollas orô tambem quo, som nocodor- 
mos ao convito da Inglatorva, podt 
(riomos cooporar dignamonto com 
allindos contra a Allomanha? 

Bsperomos que o Diario Nacional 
ça a nossa curiosidade dizondo 

como é quo a motarohia, om conjun-| 
jotura. nomolhanto, procodoria oom 
honra e brio, O sr, Ayros de Ornol-| 
lag, quo firma os gous artigos, ostará, 
do plono acordo com o articulista de 
hojo, ou não? No caso nogativo, quem 
6 quo orienta o dirijo o novo. orgão| 
monarohioo? Bis outras tantas po 
[guntas quo é pona ficarom som ros- 
posta, Para dos! 
Ver noticiario 

diverso 

na 8.º pagina | 

Migalhas; 
nf 

Emboscádo| 
AM! Seu culila! diziaems hojo Pra 

xodes ameaçando.me o umbigo com 
ponteira do guarda-so), Com que então” 
emboscado em Penafiel! E não dizia ná- 
dn à gente... 

E! verdade, meu amigo: Dosman-| 
[charam-me a egrejinhh. Você) compre- 
hendo bom 0 enso. Ponha-o em sl Br 
auanto ns cousas: estavam duvidosas, 
toca do armar cin papelão, de escrever” 
urigos. intorvencionistas c cantar do 
galo. Assim que a partida do tropas 
foi um assumplo resolvido, pernas pa. 
ra que vos quero... Tratol de procurar 
o, buraco onde me havia do esconder. 
Hesiloi entr Foixo do espada à cinta, 
Molmenta da Serra o Acabidechy, 

invtmento optei por Penafol, Como 
sabe agora pela Iudiscreção do miste- 

iaso carrospondente do «Jornal de N9- 
licins», Ponatiol é o unico ponto do un 
verso, “cuja guarnição não mobilisa, 

Sério? Então devo astar à cu 
nhat. 

Qual historia! Ninguem o sabia se 
não eu e q bruxa que m'o revolou ds 
[escondidas do Hermano Neves, As tro. 
pas partiam «ou conlinunva em Lisboa 
dando arranjo 4 vida e permancoendo 
invisivel, porque, outra. qualidada dos 
mobilisavais de. Penaficl é serem invisi 
veis a lho nu em tampo do guerra. 
Afinal todo esto plano dosfêlo o olho 
argulo e sngaz dos gazotoiras lsbonen. 
ss, Eu linha sido tranferido fia mezes, 
quando só cu o a bruxa sabíamos sé 
ja tropa para a França e quas as un 
dados que mobilisavam. Noto que aínda, 
oje es não sabe definitiva e official 
mento se parlirá a primeira divisão, de 
Lisboa, 5º q bsreeira, do “Porto, à que pertence o meu Penatiol, se a quinta, 
se a oitavo, se relalhos (de lodas, cto. 
Entrelanto cu sabia, que, refugiando-ma n'aquellos paragens, estava Seguro." À 

distância e pe'o meu poder hypnotico, slincei entto a repartição do ga: bincts e fiz com que me Iransfereisse Dea eceno algumas Guias de olfíciaes, 
E quando et estava Uescançadissimo, egtefintin om lerra, Desembosoarara-me. Não éoi 9 que hei-de fazor agara é mi. 

nha vida. 
—Se quer lem uma carvocira 4s “suas 

“ordens em minha casa, na mia de S. 
João"dos Bemcasados. 
—Oh! que ideia! Vou pedie para ser nombudo  addido amlilar para Tá, 

Que a minha conforenia provooas-| 
o <no ndsso imoio militar uma sorio| 

do disougsõos», honra é osga não os- 
gerada plo conforonto; so porém 

ausabos são do thoor dá quo og 
rogont, doolinaria Goãa honta de 
om tado, som offonsa nos disouti- 

doros, Melhor fôra até que a lingua, 
ão mo tivosso paralysado, porquo so 
aloi pura sor asgim entendido o aon- 
tostado, muito bom toria andado ro- 
mottendo-mo no siloncio, O quo é po- 
no, & quo já não ostoja à tompo de| 
mandar cosez a booga a pesponto. 

Não noguoi a «utilidade do onsino 
da equitação a medicos militaros» 
noni 9 não auilitaros, quando mais não| 
fósso” porque o'saber não ocupa lo: 
gar; uoho-atô que a montada assenta 
bom nos jovons ropresontantos dos 
[velhos phisicos do mula do gualdra- 
pa, o ajudo-os por signal a oguontar, 
o obanfalho. Não, o que ou diaso 6 
quo o corcol das batalhas, dosdo o bu 
oofalo d'Aloxandro ao cavalo branco 
ão Napoleão, passara a figura do ro- 
thorioa—quo o automovol impri 
a gun acção na guerra actual, quer 
domo arma do combato, quor como] 
arma do socorro—quo toda a as 
tonoia modica do campanha ora do- 
minada, não polo cavallo, mas polo 
Horso Power. ontrotanto n 
trucção consagrada para modicos mi- 
litoros, o não soi so para offcisos, 
proforia-so a velha orto da ginôta É 
mova arto do volanto, Bis o quo nor 
toi a bom da onsínança militar; tal 
como notei, a bom do porto milita 
Josta obsólota praxo d'um oficial, 0 
poor ainda d'am medico, andar amar 
rado à um ospadagão—trasto quo não, 
divisoi Lá fbra, mas quo-passoia, fa 
oa o tilinta ás duzias rum do Oito nei- 
ma. 

Não doprocioi tal o rogulamonto, 
ão serviço do iaudo om campanho,| 
alo contrario. roteri-mo com pola 

|vras do nproço ao esforço posto polos, 
[sous coordonadoros. Mal faz o gr, 
8: om  insinnar o meu «donconho 
monto das disposiçõos rogalumonta-| 
res»; suppunha à minha probidado 
intellootual a coberto do tal saspoita, 
quo mo faraponas oncolhor philoso- 
phioamonto os hombroa, 
Ao vera rolativa simplioidado do 

osquema tastioo-modioo inglor, fallo 
da. comploxidado do nosso, o obsor- 

Dovido á domora ostá dan 
do na consura postal, vomo-nos for- 
'qudos, bom contra nossa vontade, a 
doixar do dar com a dovida regala 
dado o folhetim da Historia da Gran- 
(do Guerra, por não rocobormos a| 
lompo as pablicaçõos inglozas o fran- 
soens de gue nos servimos para mn 
Bompilação d'essa obra, 

À ofensiva 
italiana 

Gorízia, 0 “Verdun 
austriaco, 

ROMA, 22.—Toda a Ttalin do xoj 
[ja com a "ontrada das tropas italianas 
jom Gorízia. À cidado sonhada quo sor: 
ridento apparecia encorrada num cir- 
culo do fono como contro da rosistons| 
cin inimiga, o Vorlun austríaco, está, 
joocupnda pólos italianos. O local ondo| 
ostá ostabolocida a cidade, dofondido| 
por uma poderog corôa do montas, es 
tá protogida antes seo polo ro rapi 
do o profundo, para alêm do qual so 
oxteudo uma solida barreira do alturas 
quo so unom por salionto Jatoracs, Oa 
austrincos tinham cetaboleoido a gua 
resistoncia nestas curmíoitas para além 
do rio appoiando-a dos lados nas altu- 
ras do Cnrso que olham ao sul, o no 
lxinngnlo: Sabotino-Ieule-Monto Eanto, 
tó no ponto.» 
Uma situação dofonoiva, portanto, 

ão grandissimo valor, que 
umas investidas mothodicas, ordona- 
das o prudontos como o foram as roalie 

contr 
om do rio, condneind 

ínnas á rapida conqui: as, 
votino o do Mon 

triacos foram surproondidos pela ra- 
pipa o fulminanto offonsiva dos itali 

jmontalidado'do ínfriigo para p 
austríacos com a illsão do quo haviam 

valysndo no “Trentino di 
italiana, 

ES to demonstra quo não só o 
ANDRE BRUN. 

À “Historia da Grando Quem, 

requeria| 

sndas por Luiz Cadormo. Do princípio| 
foi o nsanlto dirigido. especinlmonto| 

gilarco laleraco, protogendo 
a do Sa. 

S, Miguel, Os au. 

os no Isonzo, Tom toda à razão o cor-| 
rospondoato do Times em Milão quando, 
diz que Cádorna ao approveitou dos| 
scus profundos conhecimentos sobro a 
io a” dortota o não hs duvida que os 

iva 
so doixaram apanhor do sur 

Imperios contraes perdorâm a iniciati- d 
va, mas tambom quo não dispõeu (által do riom 

laborador J. S. 
goria entro nós apol 
do gangao» tinha d 

[sappareoido, Tal como em Teança on 
do (8 omatara orrospondente dos 
«hospitanx do cempaigno» já nãô, taum itonoia romano ta = Agi Gi 
singolamonto o que ou disso, o quo 
assim é. O ar. J. 8. vom-mo com 9 
Jomprogo francos «das, ambulancias q 
dos oontros  hospitalsros- dos quaos 
tem havido 8 om Oblong», mas não 
tivo à fortuna do onxorgar direita» 
monto o quo nfosto passo quorcria ae- 
Igamontar sus 0x4, 

“Tenho o espirito por naturóra avos. 
so ao oxcosso do formalismos 
ha ramo publico que mi 
essa. pooha do que a goronoia o a pra 
gmatica militaros. Ásporas campá- 
nhas so lhos toom movido om Prança, 
ondo os protocolos imporavam tirani- 

alvom-so 08 dogmas rogu 
lamontares, orro-s6, muito ombo 
com” tanto quo os artigos codificados, 
56 oumpram estroitamonto com tod 

lottras o ritos. À (guorra passou 
como um cylindro d'ostrada gol 

o rimas “do papolada, Tom o 
J. 8, a candura do imaginar quo os 
rogulumontos vigontos rosistiram ou 
rovistião a soa prova? Às normas, 
turgidas do pupol ostoiram como bi 
Ihus do sabto, Não são ogsar afinal as 

domundam correcção; 
os. preceitos do ordem toohnioa, ar! 
oulados como mandumontos prot 
nãos, Essos aim, quo podom influir na! 
pratioa, o ha-os com vicio tal do fando| 
(6 fórma quo ostão a clamar omonda, 

Os mous disoros sobro à evolução 
actual da modicina castrenso apparo- 
com transformados, mas mais tran 
formados sabem os dizoros do joou 
contradiotor quo mais uma voz traz 
aúduçõos a que não oncontro con 
gruonoia logica, Não porcobo porque, 
ó quo os 14 mil modicos civis ohama-| 
dos om Praça nhó pudorara prostar 
logo sorviços Validãos, oni virtudo da 
guscra aprosontar coma onruotoristica 
oxoopoional immobilidado», E logo a 

iz quo por catia da tal im- 
mobilidade, “os modicos vio diroitos! 

as ambulanciag «som 

A módicina ontrou nas armas do] 
“guorra som mudar do Analidado, som- 
pro substancinlmonto a mosma;—| 
ourar o proyonis doonças. Tudo o 

dos adequados moios para a dofonsiva, 
gu do tontam dorondorso a losto 
offror uma dorrota, a ocuto o quo 
onvinm tropas para 6 norto são vonci- 
dos no sul, Nas margons do Isonzo dos 
yanecoram-so-lhos ns illusõos à roapol- 
to do osgotamento italino no Tronti- 
no, nsaim como nas da. Sommo go des- 
fizoram ns allomks do hnvorom oxte 
nuudo 08 francezos om Vordun, 

E importancia da viotorta 
Os criticos italianos põom, dobrotu- 

(ão, em. rolovo a abolição da fronteira, 
injusta, Dosdo o Stolvio assim como 
ão Tonalo, deado. o vallo do Lagarina 
como dos” planaltos, desdo o Bronta, 
como desdo o Piave, da passagom do] 
|Monto Croce como desdo Collo do Vol.) 
la, assim como desdo o caminho do) 
[Corona como dosdo o do Corvignano, 

S, Grogorio do Nogaro, o austriacos| 
[estavam proparando nas amais favora-, 
vois condições para a invasão do tor-| 
itorio italiano, Portanto impunha-so! 
á Tóntia uma arqlua tarofa quando o 
ttou na guorra: a maís gravo do quan) 
tas haja tido qualquer: estado ouropou' 
a resolver ao tomar parto no conflioto. | 
lta dovia  dofonder-so - contra, ama 
loventual o facil invasão, polo caminho 
da frontoira oriontal, a famosa ftontoi-| 
ra do oporotta, aberta atravor do um. 
[campo do prados o adornada por um. 
innocontissimo pauno mgchanico, 

E so quizesso tomar a dofensiva do. 
(via roalisal.a sobro o Isonzo contra] 
fortissimas posições quo muitas 
o ostado maior inimigo havia decla. 
irado inexpugnavois, Goritzia não ostá 
na frontoira, está dentro do corpo do 
imporio o sobro n artoriu direota quo 
conduz a Lubiana o a Girat, o a Vien- 

Gorizin 6 o appoio da dofoga do Izon- 
zo: a linha dotensiva do Isonzo não 
tom, não pódo ter eficacia quando, | 
uma vos tomada Gorizia, o vallo do, 
Vipacco estoja Livro ao invasor, 

A obra de Luiz Cadorna 
Eis aqui porquo a vista ponotranto 

do Lujs Ondorna não sa dosviou nunca 
do soú objootivo. Luiz Cadorna tinha, 
[sompro posta a vista om Gori 

O5 dustriacos protondoram dfstrahi 
o atesta attonção, chama: 
tros pontos, amençando, ú À "âmeaça. fot inutil, À aitenção do 
Luiz Cadorna ficou obstinadamento!| 
fixa, s'aquella direoção do camblho do 
Gorisin. Bra a logica o alom d'isso a| 
boa visão, 
Como era do osporar dou.so o aba 

[dono «voluntário» das posições; «Com 
jo fim do conservar à valonto guninição 
[da tolta da ponto do Gorizia—assim 

O professor Ricardo Jorge responde ao nosso col- 

mais ab. vaio na parte quo tm 
ssa à aus, realização hltimos A/ mo. 
ícina militar propriamento dita oom- 
oro estabolasor o suporto orgauioo 

indisponsavol para «ah, operações da 
oolínioa. o. dos" tonholdds, peinoipal- 
monto supridoa na quantidado o qua- 
lidado nocossárias pola modioina ci 
vil, Ninguoia protondpu, nom podi 

dor dosluzic osfo papel, quo a 
propria motamorphosp da medicina 
m campanha volu avultar. 
Socoguo o sr, J, 8. qão não pro 

tendo, dostrnir+ rom 

vi 

ge ans: 
truoção militar dos módioos “milícia 
nós, Sómiento à faria or outras no 
mas múis ohogadas dl utilidado real; 
tão, ponco ag foria capim para to-| 
dos, Do nada disto mó ocoupoi; por 
(quo mo invostom? 

Abona-so omfim o gp, J, S. com ag: 
ortos de rubrica do gr. dr, Vasoon-| 
ollos Dias, mou companheiro na 

iainsão a Pranço, 
Quo a medicioa dojguorra 6 com- 

plotamonto difforonto fla modioina do 
az pór causa do ostado moral, da 
forto impressão do ohóque; 
Quo toda a soiencia ostá om sabor] 

o momento em que to ha do abrir 
ema bareiga om tom pó do paz ou do- 
baixo do fog 

Quo, a rospoito do sorviços do sau- 
dg, tudo quanto importa, o tudo quan- 
to viu om França, ostá no capítulo do| 
nonso rogulamonto quo trata do ata- 
que o da dofoza das pino 
Oque tudo mo deixou estupidifi- 

gado: Mas viin logo a huim do pasmo. 
o" quo o Br 3. 8, aihda tratou com 
oortoza poor o mou cblloga do quo q 
mim, dosvirtuando-lhá som queror a 
idoias. Quem 6 que ha do ponsar, di 

proposi- 
mados?| 

augnoilo 

não é dito'o'thontro agido, 

tratadas, 
21-8-1910, 

RICARDO JORGE 
Não o podo vor mai 

tro tanto mo havia foi 
da tomada” dó Croru 

divortido, Ou: 

os, 
«Londo o fogo | 

feinchoiras do. tonta 
lado morto tolojraphou ontio do quar- 
tol gonoral nustrinco o correspondonto| 
da «Zuroher Poste—á travossia do 
ruth pos parta do infmig 
dor impedida por taos opnsiderações foi 
dooidida a ovaouação iuiitar da cida. 
da.» E? bem conhecido o enthusinamo 
(com quo: depois do tor bido corrido do torzitorio italiano o inilnigo annuncia- 
ya o oncurtamento da sua fronto do| combuto. 

Os Ilalianos sem Ilusões 
Quandb so tom nocesaidado do zo. 

porta 

onto mais quo para fog matbrinos 

E ponho ponto, osprando tor dis-! 
ado 08 mal-entendidos o roparos 

mag lnstimando doyoras quo, 
tus aojan assim postas o 

por oconsião 
its polos ras. 

migo destruido ng] 
o ponta aobro o 

jo não podia] 

Von interrompor durato algum| 
tem po os meus artigos aobra oocul- 
tismo, Vonoldo? Não. E ajoda monos 
consenoido, Gontinto ponsando, anda 
voz mais firmomonte, que o Estado 
tom, não só o dever do combator o 

anismo, mas a possibilidado 
do o roduzir senão á impotoncia, pelo 
monos a infimas proporçõos, Basta 

Autos quo a Camara tomo tal roso- 
lução, 6 inutil insistir, Para quê? Não 
astá porventura o pablico já clncida- 
do ácorea do quo são o do quo valom 
todos osso oonsultorios do somnam- 
búlos, videntes, mognctisadoros o 
quejandos? Podôm-mo objactar que 
tambem innumoras vozos 89 tom ra- 
atado, tos fuits divers da impronsa 
quotidiam 
gavio, e no omtanto ha sompro novos 
papelvos que são ludibriados com 
ollo, May isso não obsta a quo a yul- 
Eatisação do ardil so dova conside 
rar salutar, Não croio que uma pos- 
soa do-honostas intonçõos soja ong 
nada por vigaristas; rogra goral, in- 
irgjão o intrujado oquivolom-so o a 
polioia dovorin comoçar: por mottor 
n'um oaluboiço todo o quo 8e vao 
queixar por tor sido roubado d'ossa 
Íórma. O que adquico por intima 
auaptia uma corronto quo supõe sor 
oiro não tom o diroito do recorror é, 
assistencia policial aó porquo vori! 
ou mais tardo quo ora latão, 

Mas a policia acodo, prendo o 
[garista o doixa u viotima angoir om, 

as, ! o que ba do auocador quando, 
logalmento honvor contra oa charla-| 

tros do ocoultismo uma bago do pro- 
codimento, Annunciamen'a para br 

isporoimo: 
E entrotanto deixom-soo dixor al. 

gang raros loitoros, quo comigo pr 
tendom estabelocor polomioa gobro 0! 
assampto, que ostá lovga do mau o 
pisito o" oocupar-mo da ronlidaão 
ou não roalidado do certos phono- 
monos peyohioos, cuja oxistoncia 
não discuto o em cujo ostudo não 
retondo  ontrar, Louvo-lhas as boas intenções, mas é-mo totalmonto i 

difforonto quo om Lisboa so orio 
um Instituto do caractor official os-| 
pocialmento dostinado ao ospiritia- 
md. Quis apenas vorborar og charl: 
sãos o abrir os olhos a muita gento 
que pódo cahir-lho nas garras, quiz 
contostar o diroito do go abrir casa, pôr-so tabolota ou annunciar-so por 
quelquor fórma adivinhoções sobro o 
passado, prosonto o futuro a tanto 
por cabeça, Domonstraroi quo raoor- 
ror a taos orenturas é tão indigno do 
Jum homom do bom gongo como, om 
rogea, do uma possoa do bom, É na- 
a mois, 

Da curiosa o notavol. collocgão dos! 
Exconíricos do Champlionty faz parto 
ua raro typo do dosiquilibeado alha- 
ado Lucas, ao qual o oelobro olro- 

o artifioio do conto do vi-/d 

eso 
ama boa dusia do paginas deligio 
monto espirituaes, uous nobou quadratura do oiroulo, e não d outro coisa muís quo. domonst 
- Como so vô, 6 simplos, mas fafo- 
lismonto a Europa sabia noga a qua- dratura do oiroslo—o não ailmitla provas. A opidomia da goomatras do mosmo gonoro que durante primo 
(ra motade do geoulo ado publi: cou om vão montanhas do mémoriw 
o do broohuras, o que lovoa um dia Arago a observar que o movimento perpetuo o a quadratura do circulo vem nompro oom à primavora, como 06r- 
tas munifostações morbidas, não con. 
(seguin dosviar do sou caminho a seionoia, aporar da indolgento eapo- otativa dos Mongo, dos Laplace dos 
Lógondro, 
Ô professor 

ps 

o, mo Consor- 
vatorio de Artosr, Aron ga- 
va assim uma Vpj Aga 60us alamnoy; 

—Probibo-lhog empressamonto quo 
36 oocupom da solução da quadratura 

ulo, porque 6 uma coisa inutil 
a subios possuom 
solução é imposgi- 

vol. Provino-os além d'isso quaão 
mais tardo entro 08 senhores s0,0n* 
oontrar algum quo nho faça cayo 
d'essa prohibição, o porei immodia- tamento fóra da aula, o quo não go: 
dorá soquor ser admittido nos outros. 
cursos publico 

loxia 6 um tanto vig- 
mias uma corta porcentagem 

da população dos manicomioa justifi- 
cara plonamonto, a mou vêr. Outro 
tanto poderão fizor ácoroa Arsoier- 
cias ocoultas os paos quo amam pá 
sous filhos, Não so trata do meios do 
combate, mas aponos do armas do do- 
foza quo nunca sho domais, n 

HERMANO NEVES; 

P. S—Esta lardo tive O prazera 
conversar sotme o assumplo dos Im. 
nhas chronicus com O nolavel prof 
e eminente paychlatea sr, dr. dulo de 
Mattos, Dirigiu-ma palavras omigos das inci- tamento & de applnuso, aocentustdo o aspóo: que na questão  pretendi desta. Caro isto é, o verdadeiro erigo arcial 
q: ropqnsenia à existencia de Sonnam- Bins, Videntos.. magnaúisadones, Cs NÃ; são inleiiimente raros 05 cuba de” ukumação mental determinados Jor ossas crogturas. O Br. dr. Julho de Mate 

tosy a. proposito, neleme-mo 0 ceguigia 
fnclo ocorrido ha dios: DF. que duranto os seus ostuljos 
no Jicou manifostára- especial. predito: 
çho pela plalosoplta, e a queni oram 
particularmente aympathicas as doulra 

a negntivistas do Nirvana o do undo! 
lom amores com uma prima-tjos 

bia um recanto longtnquo da protin 
lose gde cia, Um dia eccorreiha, À hoypol 

quê a Mamorada possa IrocaLo por 
tro. Corre à casa do Uma adivinha oi 
nlescida por Madame Broutlard, é bt 
termgn-a a tal respeito, Quo sim, quo 
ha mi rával o que csso rival prolegde 
regar. lho o namorada. 

Na iugo da exciação, parte parala 
provincia, procira por toda a partia 

lia — consoguo pretendido rival, a fa 
Iaze-lo de novo! ao lar, evilundo UMa tragedia. Está louos. ? 
Lsporemos agora que, em face do do- cumentos Aasia nalurera, O Parlamenho so occipe do projedto. da let que ni fol 

aprasenlndo em tempos é cuja opprrtu 
nivtu da bohemia parisionso dodioa nldade de discussão parece tor chsgado, 

HOR, 

TERRAS DE 

corror a estes meios, 1 situação, não devo sor briosa, na vordado, Não 6 di. 
vortida om rolação no4 italianos, o 
tocadores do banduria quo teom de. tirado que ator aobom fator ar no capingavdas o ob canhõos, co mo disso Gustavo Horró na «Victoi ro»; não 6 alogro com 1 
on quo apesar da into 
lonburg, progeidom no! 
Borat, Pro 

Os italianos lançararh no cesto da Austria-Hungin um ffcondio quo faz «pondant» ao lançado polos russos a losto. Ad forças da dbpla monarchia| consomo: 
O rogon 

lação aos. rus- 
'vonção do Hin- 
Stoclchod o no 

o do povo ithliano 6, pois, nd logitimo. Todavia os italianos não ao] ris ) rara iilusõos. Sabor quo a hora da [victoria fiual não soou hinda, mas re-| 
plotos do fó estro certos qui à victo.! 
Eia não faltará, Gorizial 6 n | primeira, jeto odor tarda, is. não 

Seguros de Guerra 
A Companhia Uh torrostros do guorra 

Prata, te8, 

-Dtratado ne commercio 
amglo-porthquez 

LONDRES, atm, 

loitura-—(Iavas). | 

diz o bolotim oficial. auótriaco contra 
a qual são dirigidos furiosos o íncos. 
sontes 
[mandada retirar para à margem orion- 

Casa dos Espartilhos 
squos ialianos, polo quo foi) gantos Mattos & CR. do Ouro, 432] 

Cear molhort| Querem Tunciiar bem 
Vão-d Argentina. Q. Le Dezanúbro, 75 

aritimos aa 

HOTEL CENTRAL E SANTOS 
Bi meza é hons aposentos, 

onmara dos 
lords approvou o tratado de com-| 
[morcio anglo-portugude. Foi a ultima, 

E! abundante em pyrit 

GRANDOLA, 21--0 filão eupri+] 
co quo attingo a sua maxima intonsi- 
dado om Rio Tinto, na provincia do| 
Huelva, dá om Portugal, ontra outras, 
as minos do 8. Domingos, d' AljustroL 
do Louzal o da Cavoira, Esta fica à 
corca do oito kilomotros do Grando- 
la 0 é cortamento, a mois antiga. Não 
quiz doixar do a visitor, já que o nca- 
so, benovolo inspirador dos homens 
da minha profissão, quiz guine-mo até 
aqui. E fiz bem. E que a exploração 
mineira da Sora da Caveira é das 
mais importantos o ao mosmo tompo 
das mais curiosas do Portugal. Pos- 
quiza-go, colho-so ali o oiro, o a pra- 
to, quando a installação nocossaia 
paca oxtrahir os dois motaos funcoi 
nava tambom; não dosdenhava fazor à 
[sua apparição. Os romanos doram 
ola oxistonoia do oiro na Sorta da 

eira o oxploraram-no, D'ahi 

| 
| 

avormolhada em todos os sentidos, 
vordadoiros buracos do toupoiras, por 
ondo 08 osoravos dos Cozaros anda- 
ram, por milagro, buscando o motal 
quo até bojo mais tom fascinado o 
homem, insaciuvel conquistador do 
riquezas. Quem vem de Grandola p 
ra a Caveira atravossa fizondas bom 
caltivadas, hortas cujas raizes morg 
lhom na torra abeborada d'sgua; vi- 
uhas contorsidas «o peso dos cachos, 
sobroiraes extensos o olivass cuja fo 
lhagem, por tão olara estar, pareos, 
coborta do alva farinha do trigo. Do-| 
pois, a estrada empina-so brusoemon- 

sor! 
girom ainda hoje, furando a barroira 

H 
| 

PORTUGAL 

À CAVEIRA. 
À 

e de ferro. cuprifero é 
tem dado bastante oiro 

——argre— 
to o prinoipia a galgar a sorra ató- lá 
acimo, parando quasi ao pó do poço 
mostro, 

E á medida quo a estrada teópi 
paizagow  alurga-so, ongrandoco-se, 
onobruco-so. O Lousal fica em. plo 
charneca, À planura não so congas- 
tiona om charnecas de terrono, que - 
dosafogum a pista j 
goiosos da ar livro, um rasgo. Ai 
finito. Na cavoira succedo o com! 
trario, À mino fica quesi no alto do 
sora, dosafogada, livro de obstaqu- 
los que lho delimitom o borisonte, 
dominando a pluicio com inponen 
cia pertinaz o altivo. Batomos, om 
primeiro logar, á pocta do dirootor, 
Nao ostá. Proouramoleo por toda ,a 
parto c o telophono vao, afinal, 
desencantal o junto do. poço mos 
tro, Acom panhã-mo q er. Jorgo Nu 
nes, a quem não soi como pagar tp 
das às gentilezes quo a sua umitado 
mo tom disponsado. Deuuto d'ollo to- 
das as portas se abrom, E o ar. Tho- 
ines Mackontie, um escossos floug- 
matico o rubicundo, om cujos olhos 
azues não é diflicil vor boiar a som- 
bra d'um grando desgosto, dopois de 
nos onvir, põs tudo à nossa disposi. 
ção. Pósso vor a mina por dentro a 
por fóra, Nada do que oxiste no alto 
da Serra da Cavoi occulta- 
do. Eê o proprio at: Maokengio 
'quom, chupando tranquillamente , o 

u queimado cachimbo de cerejoira, 
nos servo do guia e nos condus, pó 
oramanta afiavel, com simplicidade 

mo so! 



britannica, “a todas as offtinae, a to- 
das as installções, a todas as depen- 
dencias da mina, 
Do vez om quando, a mihha curio- 

sidado esbarra contra o portuguez do 
6r. Meckensio, Ello falamo d'cma 
zojag,o ou entendo ontra, Mas quan- 
lo: 0 equivoco so desfaz, o sr. Na 
kenzis, ftando-mo dosolado, diz-mo 
inyupiavolmente: 
—Peço desculpa, sor muito dificil 

opprtuguoz, Já ter dosistido de apron- 
Jor, 
A gosa dos motores, com os sous dois 

ingentos o cincoonta cavállos, onde 
to produz toda a onorgia olootrica as 
ofipinas do servalhoiro o do carpin- 
loixo, à sorcação mochanica, 08 osori- 
ptorios, os laboratorios, tudo, emfim,| 
auanto reprosonta um orgão essencial 
neste corpo impenso, eia vida so| 
vivo. principalmento no intorior da 
Toro, passa deante de mim. O ho- 
mom, para dominar a natuboza hostil, 
sem. foito por aqui maravilhas, como 
ag .faz, do resto ondo quer que a sual 

“miosidado dosoubra uma parosila, 
do interosse, Mas de tudo o que a 
mina, da Caveira possue, o que muis 
onipunja 6 a installação quo foi pro- 
io, reali 
vil, 

para éxtrahir da tora 
o oiro lindo o procioso. No'ur, 

em estuonrias, ha duas filas| 

outgos de ferro, Cada uma dessas ti-| 
anslovaria dozonas do pipas, Vagonot- 
iai por toda a parto, forro ontro- 
aupanido-se, madeira aguontando com 

eso dos monstros choios do torrra| 
o À torra 6 a quo tovo oiro, À 
ngná gorvo para Javur, para arrastar o 
onhigado pó, d'um amarollo fosco, para. 
outras tinas mais pequenas o situadas 
atum plano Inferior. D'essas tnas, por] 
proggisos simpilos e por virtudo do 
volgapes transformações ohimious, o] 

j da agua, o omquanto! 
«esta-enho, dospojada. da sua riquega, 
oaga sncoma riqueza fixiliso p offoreo 
so, f avida ou 
colher, comprói 

agua 0 da torra-qari por processos 
rgunca, Foi um ongenheiro da Africa 
do. Sul que veiu aqui montar esta, 
complicada installação. Quom vior 4 
Ouybira póde, por isso, dar-so a illu- 
nãy de quo está n'um pequenino Rand, 
onde o oiro mal go mostra, mas d'on- 
do go pxtrubiram já para cima do tro- 
nonjagmil libros. À o er. Maktensio, 
no 69h portugues arrovonado, no qual 
o heypanhol faz fraquentomento a sua 
apRsrição, diz-mo nondo 80 oncon- 
trava o filho auriforo, 

miha da Oavoira, osclaroco-mo| 
em constituida polos ai 
Icon, Brothers, desde 1870, Os mi. 
norãos. que n'olla so oncontram são 
pysites do forro oupriforo, Mas om| 
oia? i na- zona do| 
dação, -nos o chamado 

«ohapom do forro» quo tem sido tra- 
fado, para oxtrnoção do oiro, prata 9 
algom. morcurio, quo são junto com aqugllos motaos, O «obapeu do forro» 
tony em algumas partos, a profundi-| 
indo, do grossura do 40 metros o foi 
muitas plorado pelos romanos. Para 
rata. oiro, oem gido tratadas at 

Coder am queiso asnos, dusentas 6 
uszonta mil tonoladao, approxima- Inieno, ou sejam sosdonta mil tono- 

ladaa;pok anno, Pregontomonto, à ox- 
traggão. do oiro 6 da prata ostá nus-| 
pobfa, dovando, porbio, recomeçar, 
tam major intensidade, qualquer dia: 
Estamos a procodr, para fo nv 
aa, OBtudos o posquizas em oujos 
regnltados confiamos plonamonte, 

Asidugontas o quarenta mil tobela-| 
dog- do. minorio do quo xiatia o 

o 
4 um imenso aterro 

avpsmalhado, “A agua das. chuvas 
Abriga as basic quo o paro 
ão: algogão om ramo, mottido n/um 
bebo” do carma, gleos profondos 

da. É. pisada o remoida, ssa tora 
ingrata pulvorisa-so. Doixao pas- 
eag..mimpa rabanada de vonto, Tudo o| 
no nuvem quo so lovanta tocar fi- 
onrá côs-do tijolo, 

E or. Macktonzio, omquanto nos| dirigimos para'o palacio du direoção, 
omdo tomos do fazer ustoiloto» 

& mina, forno 
a rospoito da omprota quo dirigo, ya-| 
rios, esclarecimentos, Diz-me, por] zamplo, quo aotualmento 0 numoro 
do operarios que trabalha na mita 
mobe,a 860, devendo à população tor 
tal da Caveira ir alóm do 1,200 indi: 
viduos. Os mineiros, noorosoonta, 
ganhavam outrora a ostivado- reg, 870, 0 08 “safreiros 845, por 
àg 10 horas de trabalho, Hojo, quasi 
todo,o possoal, trabalhando 8 hor: está, contraotado, ganhando mais, 
pessoal du suporfcio, como 6 cons! 
tuido. por artistas, rovobo conformo| 
ss guns aptidões, A mina produs oor- 
o2,d0,50 tonoladas do cobre por moz,| o qual. é exportado por Aleacor om sagças de DO kilos. Da Caveira a AL 
eagpr, ondo tambem ha pesgbal da mina como o hn em Clrandola, oada| 
tonelada paga 1$50 do transporte, Em Áloacor paga 830 do embarque o dali ató Lisboa, por mar, o pelo rio 
p transporto custa 1800, De faturo o| iransporte far-so-ha pelo caminho do fozra do Valo do" Sado, o quo irá ba- ratgur sonsivolmonte 03. actumos fi 
tos, O minorio, no piso mais alto, 
som pra percentagem de cobro de 2 42.442 mas nos pisos inforiores| 2530 porcentagom diminue bastante, aão indo em cortos pontos alom de| 9,50 “io. Por seu turno, a porconta- gem do enxofro sóbe. O preço do co- Pg antes da guerra, rogulava por 80 libras a tonclado, O mor passado, poróio, chegou n vender-se a 150 li, bras, para baixar logo a 140, que é vação bo paga agora, 
Fala-se propriamento da mina, 6! 1ei que as galarias, nos diferentes Pisos, toom uma extontão da 5850 que para escorar o contra- ia so gastam por moz 160 metros, subicos do madeirr; que dos poços so 

fo) 

oxtrahem S0O toneladas á'agua por|ã, meg quo cm pagamentos de salguias “6 compras na rogiko gasta q om-| seêxa, cerca de dezoito mil escudos 

eme a a aan aaa 
mensalmonto. Razãotoem, pois, aquel- 
los que dizem que para ee explorar 
Juma miva é. prooiso ter outra mino, 
ondo o dinheiro so cavo om abundan- 
oia 6 appareça a rodo, Oiro produz] 
oiro. E! por isso, com cortesa, que 
nos paixes adeantados 
lempreiondodores mão fal 
quem apareça com o'sou dinheiro a 
valorisar riquezas quo, ombora bypo- 
thoticus, não deixam do attrabir.o ca- 
pital quo ba do utilisal-as ou sumir” 
so inutiimento atraz duma doirada 
obimera. 
Damos ainda uma larga. volta pela 

cimentação, quo é a grando officina 
ao ar livre, onde a rocha que vom d 
mina é tratada pára so lho extrabir o 
cobro. E? a agus que faz o milagre. Os 
blocos do pyrito desfazom-se, innune 
dados. E « agua quo 08 asboros, fil. 
trando-so polos latorros, é recolhida 
lá om baixo n/uma grando albufoi: 
d'onde sao por moio do syphõos, os 

“deada » saturhda do cobro, preoi 
pitando-so para longos canaos do tha- 
deira, oheios de sucata do forro. Ali 

so à conh 
phato de cobre, ligando-so com o for- 
ro, dá origem no sulphato do forro é 
deixa livro o cobro, quo à dovida- 
mento colhido, posto a secar, pesado, 
Jonsacado o exportado. Quanto mais 
rico 6 0 minoral lavade, monos forro 
6 preciso para 0 fixar, N'ossas oondi- 
çõos, cada Kilo do cobro .onsta lilo q 
meio do forro. Actualmente, poróm, 
fixação "6 so obtem gastando so. para 
jesda lilo do cobra tros do forro, 

A extensão dos canaos dependo 
tambem da maior ou menor quanti- 
ado de cobro quo as aguas trazem 
oomeigo. E dopois do pastarm at 
vez duma ospossa cai o 
quo a mina adquiro à yintom o Kilo, 
ou aeja-o dobro do que lho “custava 
n'outros tempos, o na qual 8g desco- 
brom os mais estranhos objgotos, 
oguas, ainda osvordondas o saturadas 
js elomentos nocivos, correm pela 
encosta até & ribeira, quo passa Já om 
baixo, no valo, ondo so prooipitam 
o desappareoom. Tinha ouvido dizor 
om tompos, o oreio mesmo quo chá 
gou a falarco a 8, Bonto, que 
ostas aguas haviam inutilisado for- 
ras oxoollontes, quo n'outros tom pos 
eram fortilissimas o que, n'osto mo- 
mento, não produziam o 

Rocordoi-mo | da a 
vorifioar, com os meus  propri 
olhos, ató ondo olia ora vordadoirs 
(fiquei desolado, B' quo a realidado| 
vão muito além o que on ou 

ro, As aguas da, Caveira são um! 
ollo que tudo |queima, quo, tudo] 

dovasta o quo torda árida toda a tor- 
ra que com ellas tenha contacto, Por] 
fondo elias passam, 6 como do pisag 

a maldição. Por ondo ellas oorrem 
como so corrosso fogo, 
O torreno  rosoquido, tostado, tor 

rado, abro grandes grotas, cobrindo-| 
so duma substancia branca o rugosa| 
quo parooo gal o quo é, sogundo oroio, 
sulfato do forro. E" ogsa aubstanci 
'quo não pormitto a vegotação. E! olla| 
quo lova a morto comsigo o quo não 
[consonto quo,as Aguas quo a conda- 
xom possam vivificar, nos dias esbr 
seados do vorko, 
o dos milharaos, 3-cómo, som agua, 0| 
torrono por ondo o ribeiro daglisa| 
não pódo sor aprovoitado, a agua que 
Dá om oima extrabiu o cobra o pródu- 

ju riqueza, não passo, oá om baixo, 
duma destruidora im) 
compras” om semoar a morto o à rui 
na. É não podia ovitar-so somolhanto 
calamidado? Oroio bom que não, a 
não sor quo a mina doixasso do trataf! 

prejuixos, Assim, o 
ribo 
Dir-so- 
jotorno o implacavol anathoma, a im 
pedir que as suas ngads rofrosquom 
o focundom, 
A tardo vao om mais do moio o a] 

dosconsão á mina não poda rotardar- 
se. Visto um velho cusacão que me! 
dosco quasi até nos pés, calço um 
botas grossas, tento ononi 
ga um ohapou éado o parto para O 
ogo mostre, acompanhado polo br, 
lackensio e polo gr Jorge Nunes, 
Jentro om pouco; bopultar-mo-hoi em 
ida, Mas como sotá, à final, esta mi» 

na Já por baixo? | 

ADELINO MENDES 

Candeias 
A, casa quo mais barato vondo calçado om Lisboa. 

3/2:000 pares dehotas 
orm Bnisstino calf do côr o oalf de pôr o 

mou de phantasio, lquidum-so, 
Custavam 5$800 

agora 4$500! 
Enviam-so encomendas para aprovincia 

Ra da Pala, 200 
Em frente do Colyseu de Lisboa 

J À CANDEIAS 

em Lisboa 
E dimanha, quarta fira, no Repubji datarvalio da Ido. rôvicia Pres no ar A otgóia do “cola Ghaciên considerado o 

o Chart e morado. Cardo as Charlob Qmenhã” Asa [chogada, fará na estação do caminho de fert6, no Rocio no Ciado 6 d entrada do theatro Eopublica uma engraçado clico oincmatographica que diigendará qa Biz ui oo postal o âmanhh é pois ui espootacnl excepcional, à fumbra rovisie” Casicieo Pe vinda a tconpo” Gurdo às Chest pesar cargos. quo, esto. du [salo trará ompráza, 03 preços nico aiterados, continuando os ihcatnoa presoa populares, Bio que o" hama um Org 
VERA e Ag ide 

ida reação. O aul-|be 

Cardo. as Charloi, 

Una estreia que fz 
sensação 

Rosine e o seu Carlitos] 
constituem um bello 

numéro 

Os bons numeros são vorapro bem áço: 
lo publico, 0 q prova ostá no| pelo pi P iq 

nifcativo; “o pablico, quojá con Rosino, acórren” para é applandir o 
por já apresentados coa portnvg ai o túolhor impressiohado quando viu que| tádos os nuororos da Rosfão oram novos; danças, Canções. 0 “equilibrio porgai 

vê, glém. do dailarina oximia o da| , dizendo om graça, 6 tam Tollsdma “gyiobaaia! traba. laudo am eguilibrios na escada, trabalho 
o quo foram crondorgs 08 portuknezes| 
Oo Si “umero quê tanto ancoesto 

do inteiro. 
Não ha duvida que o numero é dos quo aa cartas, 
O espectaculo é conploiado com Ninal Watky, belt bailaviaa, Som La Bella Lo: 

pos e'6 sen excontriod, numero gymaté 
tico do valor, 9 com. Potrolino, 0 osso] 
oelobro, uniturrista portoguos, lato não 
[oontando cam lime» é 000) conoorto| 
dolo soxtet 

Milho 
colonial 

PLOSTRAS o pros ara a bro vintia, Podidos R 
dos Rotroneiros, 76 
—Liaboa 

Classes que reclamam 
Os omprogados menores do oorssioso| tolographos” quo. cetavam  dlsponi 

pomparaooram hojo no Parlamento onde) fina cominhasto do seto mo nbros antro ão ar, di, Mantol Monteiro, pronidogs dia Obiara doa Deputados ba ropro 
nontação or quo pedom mel isação devido À ces que 

o. oa 

o les, quo vao 
to podíndo avg 

entregou no do: 
lor am projocto 
O Pa 

Frasco 200 reis 

Rua Jardim dO Regêdor, 9 
O sr, ministro do trabalho 

continta estudando 
ti questão das sulisistencias 

Assusar, milho, farinha, ato. 

Estiveram hoje com o er, ministro do] 
trabalho: 
O sr. Antonio Teixeira de Melo, re-| 

presentanto da classo do merocaria| 
junto da direcção da' associação Com- 
marcial do- Porlo, tratando da livre] 
distribuição do assucar a todos 08 com- 
mercantes d'aquella cidade; 
O sr, Joto Baplista de Barros, prost. 

ento da direoção da associação de clas: 
[st dos Industrias do panificação in- 
dopendente, tratando da exportação do! 
tarinhas; 
O administrador do conselho de Ana. 

dia solicitando providencias no sentido| 
do aqueite concelho ser abastecido de. 
milho, 
O sr. ministro do trabalho ficou de] 

estudar todas estas. questões q muitas! 
aotividado proverbial, sompro ha ex. 
cellento-o touvavol intenção da conse. 
guir o baraleamento das goneros all 
[mentícios do primoira nsgessidado, no.| 
Imesdamente do asscuar, 

Fazemos votos por que o sr. minésiro| 
estude e rosolva dopressa, como é seu 
[castumo, a contento dos” prejudicados 
que é a enormo motoria da população, 
A Sociedade Porlugueza de Assucaras] Limitada. já recebeu 850 tonclados de 
bar vindo pelos vapores «Moçambi-| o Peninsular» — garantindo-Jhes| uma tabornção para 10 dias. 

Parte de'sbe gssucar desiína. so q Lis-| bom. À fina J. Noguoina C. de Ltina Tocaha pelos mesmos baroos 7) fone. 
ledas o espera poder principior a sig mato “ha proxima "Beda fla. A Rovineria Colonia, d8, firma: For vit É Co, entra brevêmento eim Ja mação é Gojiora teoober 1.000 femeladas do” essuenr garantindo umas producto de SO fonontas dana O ll, “des lines 30. para o norte 20 para 6 
omprenondendo Lisboa. É Si, Pr oritas de águcar qu es anão da. a ar quo vo 

TE ie do poe 
t 

a Retalho. 
Com o or. governador civil conte ram Lojo ou srs Alves Ni 

de Atadio. à 

y 

-Joretariado pelos ars. Balthazar Tei. 

“ fexigir a nossa situação do guerra 

é Fi.e "do seu artigo 82º 

Tolo, Matividado d 0.º] 

outras, a que está dedicando gua df 

Jdo sr. José Orey só hontem, 

A omaarma 

Nos Deputados 
Falta ui quarto para as 5 quan- 

o começa a chamada para, a re- 
união conjuncta das duas esfmaras, 
Preside o sr; Correia Barreto, se 
xeira e Paes Abranches. Respon-| 
dem 186 congressistas. lb" lida a 
moção do sr. Alexandro Braga, ap- 
rovada na camara dos deputada 
'm seguida, esse  depulado faz 

versas “considerações sobre a revi. 
são, lembra o momento excopcio- 
jnal' em que Portugal se encontra 
e diz, que à revisão tem de presidir 
ja maior ponderação é uma sereni- 
dado q escrupulos inalteraveis, Ha 
disposições. que -o actual estado de 
guerra não permite desdo já dis. 
cutir. Tia. outras que, por causa 
"esse mósmo estado” de guerra, 
teem do ser modificadas quanto, 
Jantes. As primeiras ficam para de. 
pois “da paz, As segundas devem 
ser discutidas agora, por assim o 
comi a Allemanha," Apresenta, unfa 
moção, resumindo as suas conside. 
rações: a qual é admíttida. O gr. 
Ferreira da Fonseca, em questão 
prévia, diz que a iniciativa da re 
[visão “constitucional pertenco é ca-| 
jmara dos deputados, não podendo 
ser feita em sessão conjuncta. Cita 
Varias, disposições, constituciondes, 
nas quaes fandamenta o seu modo| 

vêr. 
Q'sr, presidente do ministerio de. 

clara que o governo está inteira. 
mente d'accordo com a proposta do 
sr Alexandro Braga,  pertilhan- 
do.a.; 0 sr. José Barbosa, apoian- 
do a questão prévia do sr. Ferreira 
(da Fonseca, apresenta uma outra, 
pela, qual o, Congreso delisbora fa 
er uso da faculdade que a Consti- 
inição lho confero, nó paragropho 

ustificando 
[essa moção, o orador mostra-se, 
contrario ao estabelecimento da pe. 
na de morte, o qual vao fazar-se, 
po, que se diz, contra os sentimen- 
los “generosos do povo portugues. 
À Constituição não póde ser revis. 
ta 008 poucos. fem de selo d'uma 
vez, Acha, porém, estranho que se 
torna. preciso fzer flucluar a 
fundamental da Republica ao sabor 
dos acontecimentos, por mais gra- 
ves que alles soja. So isso sc 
jadmitlisse, “admilltr-se-hia tambem 
[que o regimen, mercê de erros de] 
loda a, natureza, não Jlográra até 
jngora. firmar-se Inabalavelmente, 

pulados e . senadores primei. 
piam a chegar cedo. À's duas arin.| 

ha já bastantes legisladores no 
Palacio do Congresso. No atrio, nos Passos Perdidos e no largo das 
Córtos, os curiosos que pretendem 
assistir 4 sessão são tambem mui-| 
tos, sem que, todavia, a concorren- 
eia” so pareça com as dos outros, 
ias, em que as camaras reuniram 

extriordinariamente, Correm va. 
rios boatos sobre os trabalhos que 
jas cumaras vão ser chamadas a renligar. Mas até onde serão vor. 
dadeiros esses rumores? Só o sabe. 
rio 40 certo og que estiverem no 
Segredo dos deuses. Do governo, é 
o gr. presidente do ministerio o ph 
meiro a chegar. Seguom-se-lho 05] srs. ministros do interior e dos 
estrangeiros. O sr. dr, Brito Cama- 
cho entra na sala poucos minutos 
intes das tros, aue 6 quando prin cipia a chamada, Prosíde o er, Ma-| 
núcl Monteiro. Secretarios, 08 gr, 
Ballhazar Teixeira o Alíredo Sou. ros. Estão presentes 68 deputados, 
que são os que approvam a acta, é| mais os que aparecem depois, O expediente, que é volumoso, leva largo tempo à ler. A destacar, uma opresentação dos carteiros a bole.| fineiros de Lisbon, pedindo au lgmento de “vencimentos. 
O sr presidente do ministerio diz que o governo convocou o Con. grosso, para ello se occupar da re. 

visão da Constituição. É como a iniciativa d'essa revisão pertenco à [camara dos deputados, ella quo to- 
me, sobre o assumpf 
des que julgar convei 
Jexandre Braga propõe quo à ca- 

mara dos deputados tomo à ini tiva da referida revisão, devendo ficiar-se ao presidento do Senado, para que ello convoque a reunião conjuncta das duas camaras, a fim 
de se apriar, definitivamente a questão. O ar. José Barbosa, reco: nhecendo que só O Congresso: póda deliberar sobre à rovisão constitu. cional, declara que dá o seu voto à proposta do ar. Alexandre Braga, à qual é, em soguida, aprovada, O sr. Cosia Junior manda pa. na à mesa tm projecto de lei au. montando os vencimentos do pes. soal menor dos correias  telogra- phos .ereúndo para esso augmento do despeza a necessaria receita, Aproveitando o ensejo, o orador re: fere-se a outros assumptos e insta por, varios documentos que, oppor: lunamente, Tequereu por vários m misterios. 'O Projecto é admittido [com urgencia. O sr. Eduardo de [Sousa refere-se largamente à ei. tuação do sr. José Orey, que, ape- sar de portuguez, toi expulso “de Portugal como allémão, não obstan- le ser vogal da” commissão uPró Patria» organisada no Rio de Jan to, para acudir ás victimas de Por tugal na guerra. O sr, ministro dos [estrangeiros “responde que os do. [cumentos justificativos da situação 

or! motivos” quo: não conhece, deram entrada no Seu ministerio, O conse. lho de ministtos apreciaLos-ha e jomasá as providencias, quo forem iulgadas justas, O sr. Velhinho Cor. eia manda para a mesa um pro- 
fecto de lei alterando algumas da- [sos des cartas organicas das colo. nias e faz commentarios pouco! fradaveia nos serviços de instruc. cão em, Macau. O sr; Aresta Bran- 
(co. dizfêque a lei sobre os cereges não tem sido, cumprido na parto ue diz respeito aos soareiros, pe. do, sobre o assumplo, varios es: cimentos ao sr. ministro do balho, que não ih'os regaloia, | (dando-lhe «s explicações que .0 es. ; iranho. caso regue. (. O st. Joo Goncalves ataca o sy, E E RA 7 Ipe de lxabelho por cansa da, 

asa dos Espartilhos Chao das subsislencias, dizendo que) Bans Mattos & GI do Ouro, 1dnsucar “cm abundanci não Col) 

oeza, sr, Eliene, 

ULTIMAS 
A reunião do Congresso 

nias, elle falte na fmetropole. O car. 
vão tambem falta, não se admiltin- 
do que tal aconteça depois de requi-. 
sitados os navios alemães. O sr. 
ministro do trabalho responde quê 
'o governo tem lomado todas as 
providencias para oecorrer á crise 
[das subsistentias a  acorescenta| 
que, se o comujercio tem açambar- 
[endo assucar, b publico tem feito 
outro tanto. E, para concluir, o 67. 
ministro do biabalho diz que de- 
vem estar a chegar ão Tejo varios 
barcos com assucar colonial, fi- 
cando assim 19% 
ha d'esse genero, Em seguida, en- 
cerra-se a sessão da camara dos, 

enado No 
Abriu n sessão às 14.00, estando na 

preskdencia o sr, (Coreria Barreto, Responden à chamada 31 senadores, 
que aprovam a jacla gem discussão. 
Não está Dreschto, nesta altura, ne. 

nham membro 
jião o, expodi 

dlerto da Ellvelta. io q vez Ba, Vão referir 4 com. 
ua. previo Tonhera pola quinta, vez so usou de qm plruc fara, Ae perna A tela», Orgto o y cana, Esto toi” apprebendlão ado dd (PEDRO, 6 Bam Bideniomário pura” que não eso Ta Arodçad são Muimaro, que tn qua co po no. Congiesso a Únito Rdpuibana. Assim, ex Joe: a an PDS É 3 Venda em LIGboR. Ii ue 66 8 faz do VOA a Pops tt, jim! oe Igun| Cona O ut mido Sinbora, inulaientao Tavra O esto, di do do Moneues, dirigindo se no ir, puesidente, obscrvardho quo à, cid oram fu E mts ER popa nho frio o oia O pa, pda Pa BS pm 24 TU pa, ema EE pl Pd Pd a Cp po dito» dam bootem adere qa dem, agi, Ud fino, qa Ra fp qi à sei pai ab ui pe aii da, lg pspgsi a, our dcal ca Loo, Mão poi, di dh Jada” genoa sia es Go Pp a id Rd pa dando Papo 
trabalhador foi Neat doe na Fan 
ta pf, at Re pro 9 pe ca 
contra «A Luctg», re Erin 
todas prócede de 
[do filinção partíd 
todos os partidos, a ea e du E do, 
que, no Caso da 
via de mititr.se EaD is pon Su a Pe, o qa ed dao 
tunicinas no regim E oo nat pr Dre 

In 6 necessario, Rino di pe à 4 ii o DE 
Silva Gonçalves qj da Gra pao e 
os decretos publi neo Pi 

los chama a altenção 
Eueira para 08 ser- o, que Gstho pojudl- 
Oeniio, 0 passo. que| 

onde mem um só 
sudo. 

ira o er. ministro do 
concadáda n palavra. 
Ibo em que circum 
pprebensão da uLu- 
er O facio, q pode] 

a ler q cerca de 
O der justiça. 

pllea como se 
nto praticado 

80.67, ministro do 
sua promessa do fa- 
centando quo com 
igual forma, não ten. 
Mas amigos em 

le Menezos rópele ao 
lorior as. considara. 
fizera, ““nocentuando 
nlawvista, 8. 6x,8 de. 
domiltir a censura, 

clnafo, 
interior explica qui 

bontou, da sua entro 
ignIb “ante, pois tão 
Jórmuista. quo q en- offensivas ou. pre. 
en, à quem tem dado| 
, 

Ives” entando. que £ 
com a mobllisação, 
nder à Palria tam. 

não deixar o povo jubando todos Os bra- 
do ministerio foda] 

esse. sentido, Menezes diz ao sr, 
he não devo proveru- 
fmplo. pos o governo 
barvegar raduzir| 
ados em 1913 pelo, 
da Republica tram. 

O sr na Lopr nedo umncia o dz pensa do Pegimento para 0 proxeo hi” Gispensafido wa elade, ali hos des anna, "pura. Os exames” do. asgundo ru, O. ir, Agostinho|Fartes protesta enem giotamanto contra pasa projecto, que di lara servir peab pará com empenho Sa fautrem maninio prodigios. O sr. mínistro da Insltueção que en. tm nveste. momento, doclura nto 4 ma: nifaslar “nem “a favor mem” contra 6] projecto, 
fo Vasconcellos defen- O sr, Estovam, 

do em parte o prójecio, que 0 grs Siva Evo no ideia am ini €4 6r8, Pina Lopes o antonio. Maria Paptist, “ata “Elin entendendo que o] Colleglo Militar não tem razão” do exibir «8 cm seguida q] projecio é approvido, O sr. presidente diz que em virtude de um oficio vinão da ouira camara pdindo “a convi Congresso! marea a reunião (leste parana” 1830 Eslá-se precisamento nlessa hora é é encerra "a 

À reuniao 
As moçõe: 

conjuncta 
apresenta- 

das e admittidas 
Na rounito db Congrosso, o gr, Alexandro Braga aprosontou a so: guinto moção 
<O Congress 

do da faculdado 
1º do artigo 82,9 
solvo antooipar a| 
nal, “no intuito 
propostas de al 

la Kopublica, usan-| juo lho confere o $] da Constituição, re- 
ovisão constituoi 
jo aprociar diversas 
iração já aprogenta- das ou que ainda o sojam, incluindo! as rolativas a composição, duração é prorogativas do |poder legislativo 

attribuições 6 rolações do podor exe: outivo com aquello; mas attendondo ao estado de guérra com a Alloma- nha dolibora tambem que a rovisão do, offootuo immediatamento dopois do terminadas as oporaçõos militares, salvo quanto ás modificações da Go tituição, que ssjam óxigidas pelo es. tado do guerra, [O doputado,—Ale- 
andre Braga, 
A questão prósi 

'da Fongeco, 6 asa 
«O Congresso, 

ia do sr Ferreira 
im congobida: 
considerando que a 

edinda a falta que) 

| Constituição lho confere no & 1.º 

FAemãos que seguem 

Indicações: No rhoumafis 
(ças doe paizes quentes, do Ag: 
eyphilis, coreo auxiliar do tratamonto 

revisão constitucional, ooja inioiati- 
va é privativa da Camara dos Dopa- 
tados (artigo 28.º, s) da Constituição), 
doyo ser téita polo procosso logislati- 
vo estabelecido pelo ecdigo funda. 
mental da Republios, para à iniciati- 
va, formulação e promulgação das leis, 
o não em sossão conjuncta das duas 
camaras, apenas lho conpótindo re- 
solyor sobro a antocipação da rovisho 
da Constituição, nos termos do sou 
artigo 82.º $ unico e passa  ordom 
do di 

A moção do sr. José Barbosa 6 re-| 
digida nestes tormos 

+O Congresso, considorando op-| 
portuna o necessaria a rovisão da 
Constituição da Republica, resolve, 
faser uso da faculdade quo a mesma 

do 

| 

rtigo 82.01) José Barbosa, 
sr. Alexandre Braga rebate as 

atfirmações do sr, Ferrélra da Fon. 
soca, demonstrando que a sessão 
do Congresso está bem convocada, 'podendo - occupar-se dos assumptos 
(constantes da sua proposta, Entre 
o orador e 0 auctor da questão pré. 
via trocam-se explicações, falando) 
a seguir o sr Moira Pinto, que 
protesta contra a intervenção das Eálerias nos trabalhos parlamenta. 
Fes o abunda nas mesmas idéas 
do sr. Ferreira da Fonscoa. 
A sessão, às 18,90 continua, pro- 

metendo prolongar-se, 

À Drande ng 
O ultimo “combato 

no Mar do Nortg 
Como o aprecia o redactor naval 

dlo «Times» 
LONDRES, 220" corrospondento 

[naval do «Times» coimmentando o 1o- contro do Mar do Norte, escrovo 0 so- 
guinto: 

«A sabida da esquadra allomã do 
mar alto não devo admirar, porque 08- 
tá provado pola guorra japonesa quo 

não nyariados Vilalmonto, 
jamonto concortados, Ora 

Vonbhoer quo dispão do numoroso pos-| 
do vastos estaleiros, dosejava| 

montrar-go o mais rapido possívol por 
razões do política, Era prociso quo 08 
allemnoa suetontassem a fabula do 
[rotonso successo do Bi do mato, o 
principalmento porquo estando . proxi- 
fo do campo do minas o protegidos 
por avisos noreos. os allomfas corriam 
pouco risco, À oaquadya allomA diri- 
lsinão-so para o sul coporava talvosz] 
[encontrar uma parto não apoiada dá, 
quadra britannica, 
cÀ retirado rapida da coquadra a 

lomk do mar alto fas parto da sia 
tratogica o prova irrofutavolmanto ane o dominio dos maros portonco À esquadra do Jollicos. Os allomtas fica- [ram tão pouco satisívitos com og ro» multados obtidos quo julgaram ser ne- engario juntar nos dois cruzadoras in- 
foliamonto pordidos, um conraçado, — (Favas), 
Um donativo dos por- 
tuguezes de Minas 
Bi O HORISONTE (Estado do] 

[Minas Goraos), 22—A colonia portu-| Igueza, do ostado do Minus Geracs, vao] 
[otiviax 1,500 francos para 08 orphi 
ita” "aolândos porbuguszos mortos nas 
rócontes campanhas do Africa-(Ame- 
ricana). 

Dara Hespanha So como da ota sor dj vm 
encontram no queridos Bio 

Às finanças Dranileias 
RIO DE JANEIRO, 22.--Continua 

a discussão do orçamento nns duas ca 
sua do parlamonto, 

O doficit om papol, oquivalente a 1 
milhão do libras, sorá coborto por no- 
voa impostos, 
O parlamento está resolvido a fazor| 

uma nova reducção das dosporas, rcg- 
poitando, poróm, as indicações do go- 
vomo. 
A commissão do finanças estuda o| 

meio do oobrir 0 deficit provvol do 
orçamonto do 1918, o qual é calculado 
om sois milhões do líbras aterlinas, in- 
cluindo o pogamonto intogrol do fun. 
ding o dos outros titulos da divida ex. 
torna, 
Na opinião dos doputados o senado 

ros, membros da comissão do finau 
(ças, a situação financeira do pais tica, 
[rá normalisada, apos à guerrm, com o 
augmento forçado das recoítas, dovon- 
[ão “o doficit desapparecor por comple- 
to:—( Americana), 

Policias burlões 
O uvigaristas Josó Rodrigues d'Olivel.| 

re 0 «bscurinho», que hontem recolheu 
ao Limoeiro, voltou hoje à Bon-llora | fim do ses Cuvido pelo respectivo Juli Ao contrario do quê encoade com Lados as presos o «Escuros nto do ext da ho calabouço, ficando cá dra ser fado mim banoo' e ul des ras O cado escandato. O” agents DIOS, que (eia comironelio ma vubas Já to Enirego à aa PiSíoI 6 carão de Jdei. lidade, O sou obliga Oliveira negou se 
Pa calçada do odio Sua Co, a calçada: MEDE ee” Peiserto”&Blisera tones e o cerião, Os tos agentes pas, devem “Ser cananhã ex pods, idas do Bs args Cligão pEra izermos. Que 8, cxpúlias tom tempo Ra corporação sendo” desbe Pri sã VS po Jodie 

NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Cannas- 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em 
Portugal instatações complotas do trafamonto-tatel confostavol 
|As thermas da Felgueira eram as vecommendadas pelo sundo- so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na si 

rosa clinica 
o, nas aifeoções da pollo, artritiamo, nao doone o, do cstomago, do intestino, 

ua nume- 

4 bronohitos, ma 

oiiação polia 
O governo proporá a pena de 

morte em campanha—O Par- 
lamento será convocado to- 

dos os mezes 
Os trabalhos da sossão  conjuncia 

fembaraçaram-se numa quastão de oonstitucionaidade ou inconstductonalt. dade da formula otoptada na moção da se. di. Alexandra Braga. Proteriram.so 
discursos. brilhantes, houve roplicas tn 
cisívas e oeloroças, mas nada ee ro soiveu quanto aos fins que anouivarum 
a convocação da Cangresso. 
Entendemos quo a rigareen intrpro. tação dn: doutrina constitucional manda 

que a revisto so faça separadorment nos duas camoras, só devendo mall sar-se as sessõos confuncias neoessaria 
Para 89 votarem as deliberações agro" vadas numa camara o rejettaias tia ou - tra. 
Para se cstubeloour O principio: dn te. visão €º fazer em sensões conjuntas tim nava-se- indispensavel interpretar o um- figo 18. ne. eua phrase salvo deli, Fação cm contrario, Depois “ver-se-ia se 05 duas camaras podem deixar de Iunccionar separadamente, além - das Sessões conjunetas indisadas na Const. tuígão. 
À veitado porém, é que nata ficou tescnte na sessão do hojo, Amanhã Volaso a moção do sx, dr, Alexandre Braga. Seguldumento o 8 presente do ministerio. apresentará, em noma do goverto, unia proposta estabelenando a pena de morle em campanha e fixando a omoessão da madalhos “miltares. Já ma sessão de hojo alguns. union. tas 50 referiram à allesação constitu- sionul relativa & pena do monta, soren- bulando.a. Será approvala port, por evoluciontstas e domoeruticos, 
Gonsta que o sx, presidente do nhinis. lario, nas docurações que fará ama nha, annuncian qu o governo convo- Gnrá todos + mezes o pautamento, pura estar frequentemento em contusto “comp O poder legislativo podendo submeter & sua approvação as mais ienportantes medidas da administração publica. 

NOTAS DIVERSAS 

Em vola da meúina Gasirenst 
No, artigo do distincio, professor sm . gr. Ricardo Jorge, que damos n4 nas primeira pagina Bob esto Ubuio, na so funda cofumma, Mo periodo ondh sa 6: 5 Mornas tuigidus, do papel color como “bolhas de' anbhoo, deve Jeca “As norias turgidas de formaturas | Papol estoiram como bolhas do sabtos,* 

tosessos FCHNG O 44 

pstesoss & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 

EM ABRANTES 
uso no eabbado ultimo no. o Club do Abrantos, numa eaplondi saoirdo» organisada por um grapo do nhoras, o qual decorrou animais dançando-a6 com verdadeiro «ontenins atá is horas da "manh, O am, 

venda-s 
náli 

erto das 

tro 
porque, 
. À 

inda é Albuquergu Amada o Albuquerque; D. Ghrisiau Bastom D! Jaolaiha co” Dk Amoiia Beja, D. Maria Elia Odo Camo pos Alba D.Jongoloa Padla do ato, D. Marla do Carmo Mimosa q; bagetguo, Di Aida Marto ab e dos” Gu õ. 

Jolo Beâro Quintela Saldanha. (Frgo- bo) de Aida oo anda ais PAlBaquergoo: cr Soad” di é Solo Saal Praia. dp poe ft o Cut ud o Borda do Cau pom sli Ou EBsgáio des Basto Lil tata Mot lado Bastos Vi e Si ato Pta didi Bo 
Albaquerque, É. Terrio, 3 do Campos, Arthur d'Almado 

capitão Cunha, Co! Dio” Bitv 

Josó Mourá Novos, aspirauto Mi 

a), D. Osmilia lo Branco do Carvalho Osrdoss D. Muria Candida Visita o Me iotoria da Horta Machado (AL D: Izabel do Melto Falcão Trigodo. 

a 
Silvo, 
D. 

de, Boro 
abanar do 

one D. Carlota do ar, Alberto 

St o Campos (Ameal) Foruando 
Almeida Motta Marqu 

amanhá q 

DE IAG 
| Signde do Cabo, 22-08 pas + luaso dg” «Beiras Chogurom Abreu Perrdro, e 

'ronha Cordeiro Falo, cnjo funeral ee 

COSTA SANTOS 

dimanha, ds 16 horas o moia, do. 

poe BE os, 

LUTUOZA 

pita) da 8, José para o comiterio dos 

Consultas das I5 às 14; 

Falloçen o sr. Antonio Applaton EE 

aerea, 

JB Nova da Almada, 9%, 1º; Esmigrda ) 



eemavta A QARÍTAD 

MEDALHA DE HONRA 

Exposição Panamá-Pacifico 
mais importante fabrica do genero 

NA 

CHOCOLATE, CACAUS, BO 

Do am Inportanto jornal da Hays, Ta Guri de Halando, do À do orronta, roproduzimos o seguinto curioso artigo: 
Entro o pão quotidiano dos com-| 

municados divorgontos o dos jornacs 
quo so contradizomy nós, neutros, so- 
mos—salvo o respoito quo nos davo- 

a nós proprios—oomo o burto 
do Buridan hositanto ontro à colha do 
agua o a ração doav 
4 qual dos bolligerantos doyomos| 

prostar, em» ultima. aralyge, a homo 
nagom da nosta fé? Dizemos da «nos- 
sa fé» o nho da «nosga sympathia», 
As nonsar eympathias, a nossa ami- 
tado dêmol-as, o ainda nos nho arra- 
pondomos, 4. Quadoupla-Entonto, 
domo sendo o unico;-bolligers 
Inota pelo direito, ti 
Ando dos pequenos 

Mas porque a Quadrpola-Entonto| 
i is. bola onusa, atá essi 

segura dó vonoor? Um grando 
osta, que ora: allomão, Fredorico 
ohillor, disso quo ahistoria univor- 

juizo univorsal; mas 0 ospo- 
factos historicos 

phrago do um poota| 
lista bastanto dificil do admitir. 

Viram-go cau megnificas succam-| 
bic na oua luota contra um inimigo 
mais podoroso, Attribuir ao bom di- 
refto uma força. mystioa que o fas 
iriumphas, n'osto mundo, da viulon-| 
cia, 6.aoariolar uma osporança quo 08 
lustos do mundo não justificam, Tudo 
10 paga, aom duvida, e o triumpho do 
paogormaniomo não podoria gor otor- 

mos embora a bon fortuna da 
Anstra-Allemanha - roprosontasso o) 
mais doloroso recuo sofftido pela oi+| 
vilisação europeia, uma catastropho, 

avorosn ainda quo os oxitos doa 
turcos 6 dos gerracenos na edado mó- 
dia, soria temorario conoldir d'ahi 
que o mundo devia sor pouphdo a so- 
molhanto dosgraça. Quando 
a guorra, tudo so podia roca 

Após dois annog de luata, sob que 
aspooto se apresenta a situação? De 
de que os. dela. adendharios| om pro- 
senga ainda afirmam, um q outroy à 
eua confiança na victoria, [om qual 
d'ollos dovomos confiar, em qual d'el-| 
doa da do iarao a most it Hr 

itar; «Na Qua- 
rupla-Entente,. dosdo quo ella 80 

aguento em quanta, Tr peito apue 
árao 
-.O amno do 1916, ha quo ojncordar, 
admitindo o que 4 tal rospoito oscra- 

u a Gazette de Tauinnna [nho doi- 
xou 08 Alliados em boa postura 
Quando os russos. comaçaras a bator 
om retirada, perseguidos, a Ausiro- 
Allomanha triamphou o Eles 
para isso, O partido allomhó, tão nu- 
moroso o na vospera. ainda (ão podo- 
roso om Potrogrado, uko iria domi- 
nor 4 sombra: choques? Sob 
esto aspooto dovia receur-go tudo é 
cremos sabor, com «ffoito, que a «pas, 
toparada» estevo monos lohgo do so 
concluir do o disso a impr 

jados, Mas a Russia 
on), à do Paosiuho e do sou grande 
povo, triumphou da outra, É produ- 
Yiuso entho um cspootaculo quo 08 
sooulos hio do recordar cont admi 
são. Nom artanoo do onthu 
anoional, a Rossi 

tratou do arranjar armias 6 mu- 
uições o voltou À oarga, n'um assalto 
furioso, Após a Armenia, à Galicia, 

m duvida a planioio hun- 
gera, D'ora avante, os exercitos do 
ozar pódem acalontar ag máis vastas) 
osperanças, 
O mesmo espoctaculo glorioso 

feroco o oxorcito inglos, O que dis 
d'elio o dofunto Bismarok? A porgnta indiscretas «Que fari um exoroito ingloz dogombarong 
m Hamburgo?s  respondbra ollo: «Falo-bia prendor pola minha pol nia,» Bojo, 0 que so quer sabor é 69) à proprio exeroito ollomão prondorá 9 exercito ingloz, hontem « vol», hojo «formidavel» é devidido. Em Fiança, a aituação nho 6 menos boa, Foi a Prança quo fbrnecou é Quadropla-Entento o sou grándo qho- fo civil o sr. Aristidos Briaud, o or feento unica, o homem 

persoo. Graças a allo 
armonia ontro os Aliados. E quan- to no exercito francos, não seria gu. perfluo tocer-lho o ologio? À sua for. qa do resistencia não diminuiu desde &Marno o mantem-se á altura da gua, pesada missão. [ * O axeroito italiano, finalmente, não! mostra o monor vestigio do fadiga. Quem aabo 8º o futuro nos provará, qus 0 governo do Roma dou prov duma oxtroma prudencia, poupando 

forças militares, Em fronte! rio que cantinha para 
ido esgotamonto, a Italia man- à em condições do sor capas 

ainda, no momento decisivo, de Jon-| gato balança um poso congideray. “So passamos a attontar no nosso vi. vinho da frente, um espoctaoulo ovi-| dontomento menos autiglatorio tum. preseionurá om nossos olhos, A po- tonoia milifar alloma deolina: não cê. 

k OPINIÃO DE UJA NEUTRO 

pesa da sino 
ida da Alana 

— eee 

Do que ilepende a vlctori 
—A lenta queda mustro-nllemá 

 MONMENTO ASSOCITINO 
ai DE LISBOA- 

E quiniquer mnhero do socios, por sora, 

dos ollados 

oo sso sombra, do duvida, com- 
quanto dovamos dedo já acorosoon- 
far que alla so conserva imponeuto. 

so passa em Vordanve na Pi 
dia, somo orôr ainda a Alemanha inc 
'venoiyol? Tudo permito aos alliados!| 

rar a victoria, so ellos estivorom. 
resolvidos a esporar o regignados nos 

orifícios necessarios 
A queda allemt, torna-so mais pro- 

vavol se considerarmos o estado dos 
sous alliados. A Turquia doix 
dorrotar totalmente na Armenia é 
outro tanto está sucoodondo & Aus» 
tria-Hungei 
A offonsiva no Trontino falhou” e 

os italianos recomeçam a afirmar à 
lua suporioridado, Na fronta orien- 
tal, 08 russos avançam com uma 
pidoz quo ousa em todo o imperio-na, 
ais vivas ungustias. So og romonos 
entram na Inota ao.Jado d'ollcs, a si- 
tuação tornar-so-ha n brovo' trecho 
dososporada. Arrogante, dospretati- 
vamonto, Borlim dispõe, oada vo 
mais a sou talante, de Vionna o Bu-| 
dapost, E, O O quo 46 disser, 
ontro todos os oymptomas da Jon! 
quoda uustro-nllomk osgo não é o mi 
nos siguifcativo. 

Borlim não onviou Hindenburg á 
Austria som porguntar é Austri 

un opinião? Hindenburg vao tentar 
a salvação auproma, So o não conge” 
'guo, quo golpo para o prestigio all 
mto! So o conseguo, quo golpo appli- 
cado f indopendonoia anstro-hunga 
zal Os govornos da Vionna o Bud 

| post tentam salvar O que arriscaram, 
nceitando da Alemanha as mais dor 
lorogas humil 

Casino de b. Jogé 6 Ribamar 
E! de um verdndeto encanto o pang; 

rama quo todos as nodtos so di 
na linda o, frondosa vsplanada. d'esto 
[magnifico Casino, em Algés... 

Conteias de pessons al vão | posar 
a freecura da noite o os bellas especia»| culo, que, gratuianhento Os ole cine o Eno ita qo Pulo 
TOURADAS 

Danio! do Nasuimonto 
Tudo, so congrega para que, resulta trilhando a “Vascuda A Mesignhosa porta fecha, que, uma. continição' do “amigos iCiohados Or ganisou,. pana dlopolo do amanha em favor do esinhado daiidneihcio Daniel “do”. Naselinento e 98 encontra doenta à tem de 6 au. eita a, Um Digoroso tratamento, “Além o Vardns. amadores e da Tide ser co afuvado “por arligas, toma, para Sp espocind deterencha par Cam à conái. são e para com Daniel do” Nascimento O comendo. náspaas “uBienvontdas ue Felardou a sua Ma para Hesparho, à fim do dar 0 sou concurso a esta tes! da de ponemerncia, Dê ra maior Qunaitivo gu equestro à portugueca, do tes bh por um amador qua há mula 05 ja “antro, nós, apelo Caraligo Cusintiro a'Almoida? Accuilam-so 

sa Havanera, EO id 

Pos PAS Om toda a parto portama a importontisslma casa 
E, Pingud de Paris Agontesoxolusivos Taz 4103 

Silvas & Ota 
Rua dos Correciros, 71, 4º 

ESTOFADORES E DECORADORES 
Para discussão do reite| 

ilorio “e contas da direcção, parecer do 
gonstho fisal a eleito de, corhos go. 
rentes, reune amanhã, às 21 horas, a] 
assemblta geral, funcionando com 
rele ecntocaçça 
Jardim Zoologico 
Pam dar idéa do interesso que 0 pu- 

blico ten niosirado polo curiosa exem 
plsr de hipopotama aycentemente che- 
indo é apezar do grando numaro de 

divertimentos que houvo em Lisboa & 
arredores as entradas anie-hontam no] 
parque das Laranjeiras foram om nu- 
[mero d> 3168 visitantes, não contando! 
com os accionistas o suns familias, 

Era deveras interossanto ver q par) 
grande numero, à roda, da| 
“e nos lesraços Anexos, axar minando O! curioso pachyderme, 

Companhia do opereta italiana 
No proxilfs sabado roalisn-so no Co- lyaou à estreia du [companhia do opera| [comion o opereta Cariola Soognami fglio que já vom a caminho do Lisboa, A eatrola rosljga-so com a linda opero-| ta do Leon Bari«A duquera do Bal Ta-| [bari, absolutamente nova para Partngal, 8 nem dos grandes oxitos da itima term. 

[porada em Itali 

Champagne. de Lamego 
AVES DA BAPOZEIBA 

Arthur Benarús 
TELEPHONE N.º IG CENTRAL Poco do Borolem. 4 pe 

Jem 298" 17 

E 

dão ontem feoa ma prova à somalinaca ds quo Goto ato Do entram to que aeb A 
oladorado. 

lioniar, Agencia Invosti rot BO Be sLiabon 

& vontade do povo 

dor 
sr. Ivo Ribeiro, fomos hojo em visita, 

Imédia de 40. A! 

SPORT 
Ds grandas records, 

Que os portuguezes devem Iêr] 
para comparar 

Ma à prooecupação entre os nossos), 
homens de «sport» de que 05 hespa- 
nhoes nos são inferiores em todos os 
jogas do destrera no ar livre, como 
stoolbalim, aihletismo, corridas, ete. E 
bom não levar aruito longe essa persua- 
sto. E para evitar tal ideia Iusoria o 
falsa, vnmios e iremos publicando n'es- 
ta secção vs resultados quo conhoce- 
mos de tomeis hespanhoes, 

Vejam para exemplo alguna resulta- 
dos oblidos no wlimo torneio do cúm- 
peonata da Catalunha, uns inforiares 
imas n iadoria oguacs e superioras aos 
nossos; 

Quando onvimos dizor que a rosiston-| «Lancamento do peso; Soler 
oia allomã sorá quebrada antes 'do)(Tanagona; com 10m,37. Mnssann, 
[outomno, nto podemos reprinhis utm | Barcelona) 10817; Nini (Tarragona) 
|encolhor do hombros; mas, perante o| tt “49, «Saltos em compritvento sem balan- gom: 1.» Soler (Tarragona) com 2,45; É Artigon (Baroslono) com 2,0; 3.4 

Vidal (Barcelona) com 8,68: 
«Saltos em comprimento com balan-| 

gor: 1 Vidal (Barcelona) com 580; 
É Massana (Barcelona) com 5,41; 8 
Blasco (Cirora) com 5,18, 

“1.50€ molros».: 1.º Garcia (Barculona) 
[em 4 minutos e 32 segundos; 2.º Sibila. 
em 5 mínulos q 15 segundos. 

«4007 mobros»: 1, 
tés) em 1 

«Barreiras 110 metros: 1. Vidal tBarcclona) em 17" 3/10 (revord do Fes. 
panha); Massena; 3.º Ozyres, «800 “matros» : 1,9: Calvet (Barcelona) 

Salvador, 
1º Mnssana (Barcelo- 
.* Vidal com 107,30; 

Pous com 9,90, 

Noficlas 
(Comunicados e informações) 

Entro nós 

riplo snllo» : 
na) com 10n,77; 

[Cyollomo do Grupo Sportting Nacional 
Para à aberlura da epoca vne 0 Spor. 

ing Neclonal promover uma amportanto| penta. velooipulica de 59 kllomeiros com lenerario do ida é volla q Cinita, no) proximo domingo 30 de selambro, E pormiltida n inseripção, q todos] 95 corredores Jiecheeados pela U, V. P. encontrando-s a dita “Encoripçno abena no, s6de da releridn Ioderação! 
pisa todos PATA uteis das 27 a | Tas, o na sédo do grupo promotor, BS oi do pe 
«Jdoalista Q, Sport» 
O capilão geral d'este grupo pede a comparência dos seguintes S'&, o ar: eiro, do Paço. d 

proximo doriingo 27 nfim de ivem jo. ar um desafio de nfoot-ball» 4 Amora Mesquita, Tancredo A, Cruz, d, Cas dado, Rranhéimo o Seraptign, = Pachedo| 
top), Barros, F, Santos, Sobral, Mar. ques, e. Biras, 
Associação do Football do Lisboa | 

(Comunicações olficiaes) 
Sportinen portuenses 

De visita 4 capital estiveram no, do- 
|mingo om Lisboú os sra, Antonio Marc 
lins Ribeiro e Antonio Pinto das Ne- 
Ives Junior respecvamente. prosidento, 
e. vice-presidento do, Foot.ball. Club do| Portg, o mais importante club do morta do pais e tnmbem diroclores da, Agso-| ciação de Fotiball d'nquelia citado. 
Tendo tratado do varios -assumplos] gue se prendem com us proximas pro. Vas de natação, «walur polo» 9 Pegatas 

ue, so Tealisam no proximo dia no] mto, & com um «match» de aboxo 4 mentist muto hrevemento entre dois distincios «sporismenm o apreciados sboxeurs» visitam acompanhados pe-/d lo sr. Raul Nunse da Associação -de Football de Lisbon ns sédes do Bemtica, do, Gyimnasio Club, da Associnção dé) Foti-ball, do Athonety Commercial, assis. tindo aqui ao desafio do water polos e à prova de natação. 
8ymnasio Club Portuguoz 

“A dirocpão. do Club, ostá olaborando o ropramma do onno gorrente ao qual tom| odicado à eun maior attonção, 
Entro as rosoluçõos madas na rounião 

organisação do 
geito a do athlota comple 
erta a tolos 68 amadyros O rogalamonto ostá gondo 

investignções secrets 
Vigilancia de possoas, «to. Polio par. ia Investigador. Buu Gare 

em se instruir 
Uma obra que o governo devel 
immediatamente codjuvar 
GEREZ, 20--Devido ao amavel con 

vie que nos fol feito pelo administra. 
lo concelho do Terras do Bonro, 

à povoação do Villavinho com o sr. dr. 
Joto do Barors dicector geral do mi 
nisterio da instrucção, o o profeseor! 
d'aquelta. freguezia, sr Manuel Barro- 
À viagem fezs» a cavalo, unico] 

imélo «dê conducção ivestas serras 1ão| Tragosas mas tão feMeis o “chelos de 
inninho 4 a rinho é uma, pequena povoação no. s0pê da cerra Portela do "Homem om “imas. cases. gehuinamento portal feras Mas Cori vma. população esco. Ki r de (0 eroanças & ima frequência, 

entrada. do” pequena 
Durgo asperavasn-nos 50 alumnos do qs- cola cam a bandeira nacional o 0 pro: fessor sr. Domingos Jesus Lourenço 6| quast todos os ciotadores de tão an. 
canlodara povoação. Apor Os cumpi mentos. derigimonos mo edítício “onde fomeiona. heovisoriamênto, a cecola 
segumpanhados pelas ercanças e povo, ua “ge, havia agugedado. 
O HR. Domingos Jesus Lourinço deu as boas yindas o sº. dr. foto de Bar- 

TOs agradecendo cm nome das creanças 
le, do povo a creação da escula. O di 
etor geral do ministerio da insltueção 
agradoceu os cumprimentos . dizendo| que aquela “obra só devia - unicamente 

Reservas de finissimasqualidades to, Administrador do hó sr. Ivo AP venda-em fodas ds confeitarias e | ja instrioção. Eng ensires Mntgos mercearias Épiro É Populi, a vnsades vivos DEPOSITARIO EM LISBOA) | ogo do Barro é vô Ni + | Segahu-se depois à 
ut, dj 
'minando: a 6 x TAP Percuto de 

Bira 
é À alia 

O'odíticio, 

80, da manhm, no/do? 

Prefivam esta marca 

QUESTÕES 

mas ve 
res ocoupado as attonções dos seus, 
oitores com problemas do ensino, o 
ultimamento cons ãg 
artigos ao onáo «das Escolas Moveis| 
officisos, quo lho merceom toda a 
Rympathia, quer por sorom uma obra 
ga Republica, quer polos fins sique 
visam, “quor” ainda “polos” serviços 

istados por quasi todos os aaus 
jemoritos professoros, bam dignos] 

do mais solioitudo por parto dos po- 
doros publicos, 

Vao rounir-so o Cobgrosso o, om-| 
bora seja extraordinariamonto, decor 
to não perderá o ensejo do aocudir á 
situação lomientavol dos professoros, 
das Escolas Moveis. E? do necessida- 
dó immodiata. attendor ás suas roola- 
mações. O quo podom, ollós? Quo ao] 
so lhos continvo'u dar o subsidio do 
férias o a oquiparação dos voncimen- 
tos das professoras aos professores. 
Ha Já nada mais justo | 

E » bojo roforçar a 
a com a opinião do um 

professor das ditas Escolas, porteita- 
monto ao corronto das reivindicaçõos 
da sua olasso o do uma particular 
nuctoridado, Interrogámol-o. 
—Não são na professoras obriga- 

dus é mosma quantidade e quolidado 
do trabalho dos profossores? Sim 
nhor, 

—Porfeitamento a mosca. Mas não, 
gravo da ques 

tão. Professoras ba quo feuom os 
mosmos vencimentos dos profossoros, 
emquanto outras ganham menos sois 
otaudos som quo a essa difforança do 
ordenado corresponda difforonça do| 
trabalho. Eº asso o 
[suravol do onso. 
A que attribuo ossa dosigualda- 

ministro das 
nanças, Viu no orçamento a degi- 
'gnação do oscolas «mixtas» 6 oscolas| 
pursimonto «fomininas» o, pensando 
quo tquellas oram oxclosivamento 
|rogidas por homens o ogt 
lhores, reduziu os vonoir 
tag ultimas. Ora'a vordado 6 quo um 
igrando numoro do «oscolas mixtas» 
são regidas por senhoras que ven 
com, portanto, o mesmo quo os ho- 
mens, o ns escolas com a designação 
do. fomininas, mondo tambem para, 
os dois sexos, sto de facto «mixtas, 
o portanto com diroito a socemá igual: 
mente romuneradas, 

«Mas deixo-mo dizor-lho quo 6 
faoto do so podor attribuir a engano, 
não invalida nonhum dos argumentos 
da Capital apresentados no sou artigo| 

hontem sobro a situação das pro- 
lóssorna dontro do ensino primario, 
Exigom-so-lhes 08 mosmas habilita- 
çõos, 08 mesmos cursos o as mostuas 
hor: 
[ 

do trabalho, porque 8o lhos não. 
a do pagar igualmente? Só por| 

pirito do Yonooionarismo uftrontos 
Imagino o soguinto: As professorás] 
[das Escolas Moveis fazem contractos| 
[com o Estado polog 10 mezes do an 
no loctivo. 

«Ora tondo sido contractadas para 
olanno lootivo ha pouco findo, por 
008 não contando com o subsidio do 

mu la posar 
— 

— era 

— Dene O conóresso olhe -para 
Uma stnação Insustentnvel 

MEDALHA DE OURO 

US, DROPS, AMENDOAS E CAFES 

TIN EIA o 
Sociedade de Geographia de Lisboa 

em Portugal 

comem 

DE ENSINO 

seas 
telas 

por Joi o estabelocindo o orçamento 
d'oste anno o ordenado do 2408 po- 
log taes 10 mozes, Já em julho d'esto 
nnno so tovo do redusir ôsgos 2408 a 
[2348 parava podey oumprie o contra- 
oto feito o anno pabsado, sabido conio 
6 quo o anno sooial começa om julho, 
Quer dizor que a dityação das. pro- 
fossoras ainda 6 pãor do que so pin- 
ta, O orçamonto dostina-lhos 2408 
mas só rocoborão 4348. 

—Falou ha pondo. no subsidio de| 
fórias o disso que dovia estar garao- 
tido por lei; porquê? 
—Mas 6 oxiomatioo! Primeiro por 

gua o orçamento lho concedou já o 
nnno passado; segundo, porque é um 
meio do segurar nps Escolas Moveis 
os bons profosgorek; o teroviro, final-| 
monte, porque 0 ordesiado sendo do 
Bi tão pequeno qué só poé ironia su 
pode pensar om esonomins, os pro 
fessoros prooisanento nos mexo om 
que doviam rofator-so do trabalho 
violento do anno, 
tudoe, Mus ossá qui 
prondo-so com 
profossoros no q 
effectivo do Estado; 
ficaria racional o 1 

por o 
não toêm 

ponsado já 
tuação dolinitis 

-Toom. O proprio inapoctor das 
Escolas Movois so pronuncia por isso. 
no som relatorio da 1919-1914 6 1914. 
1915, Soria um [acto [noertado por 
moltiplus razõos. Ss 0936 gonoro, do 
osolas ostivesso destinado a desap- 
parecer dontro: em pouco, ainda 54 
com prohondia que o listudo não qui- 

80 contrahir compromissos o n- 
cargos, mas so ollds nom por ostos 20) 
ou 80 annos mais proximos podorho| 
or disponsadas 4 substituídas por 

escolas fixas? 
«Impõe-so, poctinto, no Estado, a] 

niscossidado do orkanisar um gundro 
dofinitivo dos professores das: Bsco- 
los Movois, Cortamonto quo eó entra 
ria para osso quadro quem ouedacos-| 
vo a ovttas  oondiçõos quo oportu 

u 

adro, do pé 
: Polo menos só 
gisamento tratada 
ao lado, 
E 
nseguir 

k 
j 

collogas 
ossa si- 

1 

a 

monto ao assontarfam, 
E Contudo diafo, sos professo; 

passnssom a sor oqnsidorados dofi 
tivamento ponsoal do | Estado nas] 
mesmas condiçõos dos profossoro 
das eucolás xao havia |! perigo de 
olles pordorom o já provado solo q 

7 

ardor no trabalho. Que lho parooo? 
— Conheço o argumento; não 6 no-| 

vo, 0 já alguom inuito affoigondo é, 
instituiçãojo app0s á protecção dos] 
professores; mas-por analogia so vê 
quo não tom fundamento. Então tor 
mos que admittir quo todos 08 pro- 
fossores do Estddo em numoro de 
alguns milhares—o não só 08 profos- 
soros mas todos 05 empregados do] 
Estado —são relaxados, Não, isso é| 
um argumento qué nto r 
lyse, Todas essas quostõs 
jvão no actual ministro estudo  von- 
tado do as rosolvor om bom sentido, 
Muito ba u og prada sua intolligen- 
cio, Soi quo lis ati eroponhado "no! 
[rogulamontação dás Escolas Movois 

ela 'O quo está fe dovese apenas aos ioradbens do, Vilarinho, un dos nbies dão o lrabedho outros à madeira, Stnida outros a pedra, Nua palavra é “uma Cola, db povo. o prio pe! vo “eita “Para “o Posnciuis” bas ra que” o, goverto. Goncodesso “tm pen halo, Dong. mais Emporio? “esta eia, iandociho “nas O ger. rebocado Si lh, O! madoifamerio Pará O bo ho, feto, pontas o” farelo, havendo) Jia Moniidio, tuê é novo & moderno] due elo adquido Palo o. oa Jocaliad. Ptvhos que era de loto “o ênto Justo que 0, governo clama Boto de” mark “os ir mintaento as Obras. ema cosa. do “Bro Aiual Barroso fo donos “olicrecido “ut cl aos vita [E 

fal 

Carga dos navios apprehendi- 
dos 

Foi concedida pmenogação de sessen- 
ta dias à Sociedade Torlades, a, 
[coma representante ta companhia in! 
ga, The, Florestal Land, Tinha & 
fais C%, bara redlamação do cur 

ga. dos: vaporas ex-allembog «8, too. 
fans e aDesetaso o de Ela aloe q 
firma Henry Búinay & G., em roprs- 
seniação da La Banquo Belgo pour 
VE/trângeé, eocledado anonyma com 
tão em Bruxollas, o actualmento em 
Londres, para. reclamação de meresião- 
rias, embarcadas no. vapor ex-aliemão 
“Bulova, loje «Trag-0o-Mônta» — 

fórias, quo osso devia estar garantido |Esporomos, poi 

So tas Ido Pace “ode Casino S, Jogô de Ribamar 
pr 

Todos os dias j 

sh. provincia 

Grés) 
ntaros-concertos 
das as noites 

Cnh CAPITAL 
MÁCIEIRA DE CAMBRA, 21. — Urgel 

que as instancias Suporioros detirun o] 
fequerimênto que b sr, Taz Bernardo 
dp Almeida enviont ha lesipo ao minis. 
terio do Somnto| pedirido . auetorisa. 
ção para à sua custa consiruir o conser- 
Var a estrada da (praça do Macteira a) 
Algeris, nonda liga com q da Arouca, Heando' assim com comemunivação 08 dois concelhos pon via mais curta, 

io tão util melhoramento que jun. 
outros, lambsim de aita importa. Como soja umh escola para os Gois| Sexis qua Im em 16 mil escudos] q, conital Ázylo que anda em cone frucção, tevem-se á iniciativa e bene. merência do sr. Bárnardo de Atmeida à quem este concelho muúilo deva ga] quem, por tal motivo, as povos estas 

toa R 

Francez 
Inglez 

ortuguez Malitio 
Hespanhol 

Traducção 
Rua do Alecrim, 20-A 

O, mellodo qa pratico eras 
pi 

nvtsse compo uma stiuação previloginda 

pichencdeso nesta hora de reta der Siva eum todos 08 campos, os allivdos 

dar O aspecto da quostão pussando de 
desfavoravel à bonefica para Os seus| 
intoresgos, 

Portugueza às oonfirencias ântemacio- nacs de cammmencio mas o antigo mi. 
nstro dos estrangeiros e ilustre juris. consulto não quiz redigsr-definftivamon. te o seu estudo sem que dello se om cupasssm os restantes vogaes da com missão, D'ahi ns reuniões no méníste- 
rio dos negocios es 

us determinações qu 
legilimos interesses do Estado sexpon 
glileraçõos sobre a 
que importanios coudaes vão entiquecar 
o thasonro inimigo, 

pelo eonsalho Imperkil de “Berlim, em 1913, verelicu-so q 
tiam 113 império 35 sociedades explorai 
endó a totalidade de 487.3 de premios e o Jueto liquido do marks. 

ferior ao dobro dnqhelin importancia de jucro. Não so citam os dados tl 
o rose 
relação 
de preponderancia, mas altribue-se aos “is -qurdquer coisa como 695 milhhes. 
do mars. 
se tanto mais saliente quanto se ares eia a situação em que ste appareeo 
exeni 
companhias d'essa natureza. e, 
assim, duos d'ellas foram 4n 
já depois de ter explodido n grando 
contingração. 
cluamam 35 milhões du francos do pro- 
nas duas companhias que operam so. Dre mese 

cia de pr 
companhia, 

registodas, s3 pode bem avalinr a ma- 
eniludo da questão dos reseguros é con. Sequentemento do Interesse que lhe de- 

mar... o 08 monologé 

A LUCTA ECONOMICA grelha am a'peibo de. fender os sens paizas contra a gananoia, 
|gormaniea, à que todo o mundo serviás 

Os trabalhos da commissão, 
parlamentar de commercia 
Discute-se, desde já, o problema 

dos reseguros, cuja solução 
deve ser apresentada ao pro- 
ximo congresso de Londres 

A grande maioria do pubilco desos- 
nhece a importancia, na reslitade cx. 
opcional da questão que à. com 
missão pariamentar de comiuercio está 
rutando am these 4 delendor na pro- 
xéima conferencia de Lomires pelo pre. Sidento da delegáção sr, dr, Antonio 
Mncicira. Trata-se “o probkaina do ne. 
Seguro speração importantíssima, com 
quo us companhias de seguros nenber. 
tam 04 maiores riscos dos seus nego: 
elos, 
Os imporios contraos conseguiram, 
m 8 detentores d 

seguro e, com- 

ieeonhecendo as desvantagens da sua siluação, estudam a maneira do m 

A lhes que trata deste assumpto,| toi confinda ao presidento da delegação 

strangeiros, às quoes tem presídido o Uluar daquela pas. u 

salvagua 
se, 40 anesmo tempo, nlginnas con. 

arma do êmpedir 

Coriiprehander--ai mais lidam 

emo 0 demonstea 

Pelo bollim de gosto, publicado, 
à ess dala exis. 

do q rama de reseguros, Tinham rouli- 
980 marks 

19.209.824, 
Esta. importante operação movit-nos| em tomo dum copltal inda in 

livos no Amporio musieo-hungaro, onda 
conquistou egunmente, em. 
restantes paízes, unta ggran- 

A importancia d'esto problema torna. 

nos pues da Enlentoo, À França, por plo, conta apenas com quatro! 
E] 
uldas | 

ssas companhias cffa- 
nios npenas. Em Portuga! existem ape. 

28, uma dus ques cetã ain. da, procedendo 4 sun instollação. 
Avalig-so em mil contos a importan- 

nos rolisados por aquela, 
Dus rapílas notas, que ahi deixamos, 

está 
sºnlisação da conferencia, par a socios lado aque os povos aliados &o “prepasam- foom ns melhores armas e coma imbie 
inimigo em todos às reduclos em lo se encontra, 
e assinar, alfirmando o triunipho da ci 

esitalmente 

rá constituída 
so dospedo do 
mas 
dopoia do tor fnito a opoca do vorko: passado no teatro Polylhenma, Fo ltimamonto o maio 

pela ausencia absoluta do pornogra- [phia, pola aotunlidado da sua oritica, : [polo sou vbpirito patriotico io por au guirom no tradições olassicas-da rovisa ta do anno, 

de pasto, 
A mesma distancia à que 9 problem sendo posto-a tantof. merge -da: 

são para lgoar- (o, 
aqua “ivando a paz- gloriosa 

ação ocidental, Oxalá Portugal se animasse-do mes. espirito de previdencia, cuanto de preparar o gou fubmo, legitima e nobre, a que mpensação 
deve aspas o eueriicio de se 1hOS, fecautos a tomar 
mem. 

parte. nu lucta: com: 
a 
Sacadura Falcão MEDICO ESPECIALISTA Doencas de bocea e dentes Dentes artificiaes NOCIO. 74. 2.+—TEI.. 2108, 

Especiagulos 
Cartaz de ámanhã 

cRERUBLICA — Am 2145 stollos no au, APOLLO-A'a 2090 e 2280 qo Ragigia), 7 O 
ANIMAROCRAPHOS, COR: OBRTOS PVARIBDADES — | Colyagu déb téreios, Contra, Fo Cinomin:Londes “Olympio, a, Cbituto Tarraseo o Polythouma. Podemos “informar "que “a. referida Sp çe lise Já ve encontra eprassa am rom. ata, nas vrticinns da bopeenea. Navio nal, constituindo um “abalo sobre] A 

mancira interessante sob multpios ns- genda da semana Peel. NVolho se faz larga referencia 4 . logiskação remublicana, à quo Estão sil, ADD Dora Polo 1OO: ropicmana 
citas as companhias de seguros, com [iuSho da roviata 1910—Rocita do ane lotor, 

À ultima semana de “I95B, 
Completa no proximo sabbado qu [suas 100 roprosontaçõos no thontto. 

o valor dias desna-tonalisação, de ca. | ABelo à Fovista do André Bras, pitaes .apontand Poucas mais rooitas dnrá om Liisbogy” 
jo onforma (emos annunciado, a à bo a dxcuado, 0 ct qa ca [FOI confor ) apl nhia 80 ostrola no thontro Edon; qeeeitos alcançam n0s dmperios ams do Farto, na, aguda deito À de cotar! bro, 
À temporada na capital do morto mos 

pola rovista quo agora 
dobon o por outra de auotor, «Não desfazendo», que. 

 oxito da coimpar uolrta no Brasil, Ambas as peças so recommendum 

No dosemponho do ambas ny peça Chaby Pinheiro, graudo ate to n'esto genero como em qualques 
outro. Acompanham-n'o Jomilan- Sa. 
raiva, Flora voa, Angelica fredo. Silya, Pinto “Ramos, Antonto: 
ra o 08 domais figuras da comi, nbia, 
proferivol para o exito do uma peça do quo, à protença do copalhafutosas om trolia no 
dincíplino, 

ton, Georgina Gonçal- iotor, Dunrio Silva, Al. 

"um oquilibrado conjunoto, vem 

quando não go subordinomy dom 
os principios de methodo 6d 

À revista «1916» dospede-so, poi esta somana do publico do Lisbon, que tão amayelinento a tom acompanhado o duranto na moita 
ginda restam oxbibi-ao:ha com o qua- 
mento foi umpliado, 

a espectaculo que 
o e nuimêros novos com quo ultilna. 

Trapo e typo usado. 
COMPRA-SE NA R. DO NORTE, 5 

COMO SE DOMINA A MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEM: 

Por Octave Fardel 
Procassos seguros para: 

dostorras de o o do ospírito o 
onjás rolações, por qualquos motive 

Inspizar amor à possoa amada, mantor 6 coussrvar o amor itossa possoa amor quo nos tenha inspitado algudiik 0, nos sejam prejudiciaoa, Consogair que ossa possoa nos esqueça om absoluto, otoy oto, 'm elegante volume 200 réis 

Tilustrado com os ratratos o 
Mendonça do Carvalho o Carlota Sai 

cançonotas 

A'venda na 

Almanach Theatral para 1916 
4º anno do publicaçã 

phias dos artistas Aura Abran sh Contom a 
Alma desorente, Panaça, Multa sartel, 

Às mondadeiras, Quê sim... q 
garoto da rua o o Sonho do operário, anos totas, charalas, 

ça om É noto Felhenatifes, fomiainas, Ao mar... AG não, Magoara, O tumãa, | 
ato, Proços 13) r$ia, 

Livraria do João Carneiro & Cta, T. de S. 58, Domingos, 60-LISBOA 

Medicina denfaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisboa & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194 

[Dentes em placa de ouro do ioi desdo 
CONSULTA GRATIS 

Todos os trabaltios e operações sem dôr 
Especialidade em dentaduras sem chapa 

Faoilita-se o pagamento 

Rua do Ouro, n.º 87, 2: Em irente do Banco Lisboa & Acores 

Anti Baia 
Rem 

Cirurgião doa howpl- 
tag 

muito” grntos. a n CLINICA GERAL aperamas que em brevo, comecem, NOVA tabella de preços para as classes menos abastadas Dime, os ia os sinos dh cida eita, VÃ 26] Demtadra compl (aporoicodas dedo o. o tom Deris das 1 va do gpinde “ublidnd para a] Destadoras completo doonco isioPlaioo 1 21 QE, tt urinar séde do concolho, Como porque darão [Obtarações (chumbazont) desdo”, "eder = 1 SEO quo fazer ás teubathadoras, a] Aurificações (obturações am ouro) desde “8000 eparios duem “vas esenssogndo O sab Pen? atilac o nica doada 1850] Consultas das 16 igacrão do dentos o raaos Doca ma o til cce smo/ ÁsIShoras Extgoçã do sã é ini Go duômieinind SO] mueplone;2090 
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«firande Casino 

A Uartrar, | 

Contra r 

rio 0 Beguro e ROUBO como o do FOGO. 

SEDE EM LISBOA 
95, Rua Garrett, 95 

Tel: 4084 el.: 4084 
“+ Telegrapho. HUNDIAL 

rProducto ohimico para tomar umrompivel e impermanvel 
es A sola do calçado 
: ' 

ativo do doenças rhoumaticas, 
u tivo, hyglenico, necessario e economica, Bapeimo as galochas om di ; ave 

 Latintta para preparar 2 pares de calçado 350 réis 
| “Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito ge | 

DESCONTO AOS REVENDEDORES 
* Jeronymo Martins & Filho 
Chiado, 13 a 19 --Lisboa 

CONTRA A 
SIPHILIS: 

Depuratol! 
a (REGISTADO Bl 14 PAJZES) 

O purifador do sangus por excallencia 6 q deparativo 
mais one:glco 6 inofansivol 

- Sam dote mem resguardo! Qão exige o auxilio da outros 
tratementos sscundarios! 

+ O depuratol encontra-se á venda nas boas pharmacias 
É esrogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 

38050; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis. Pelo cor- 
elo, porte gratis para toda a parte. 

«º Pegir o livro de Instrueções em todos os depositos, De- 
posito geral para Portugal é Colonias: 

E. PHARMÁCIA Jd. NOBRE 
E Praça de D. Pedro (Rocio), 109, 110 

LISBOA 
(Por baixo do Francfort Hotel) 

ASSIS DE BRITO 
lladico dosifonpitaos o Facultativo, da 

jsoricordia. do Lisboa--Modicina gor al 
"Doonças do apparolho rospiratorio o do, 

Reu da Foz de Certá 
medioinal da Foz da 

uma composição ohi- 
inguo do todas as ou- 

bojo usadas na thorapoution. 
E" ermprogada com 

nas. Diabotos—Dyspesi: 
trtcos putrido ou paras 
vorsões digestivas Hori: 
Infeceiosas;-—na convalesos “ Anternaçional ga meire 

Mont Estoril 
Epoca de verão 

“ Está aberto. Todas as no 
tes' córicertos pelo notavel sex. 
tetto dirigido pelo distincto maes. 

+ tro Conrado del Campo. 
Apresentação dos duestistas 

Santo Ferry, 
Pede-se aos ex.” socios a fi-|li 

pmeza de requisitarem os seus bi- 
“letés de identidade. 

o ou privações, ot, 
Agua Foz da Ger 
tra nas garrafas, dovo sor considorada 
como microbicamente pura, não conton- 
do colibucllo, nom. nonhuma das copo. | 
cios pathogoneas quo pódom oziatir 
om aguas, Além do uma 
arta acção malorobi Tiplico, 

hlerico, é Vibrão cholerico om pouso 
|tompo n'olla pordom toda a sua vitali- 
ldado, outros miorobios aprosontam po-, 
zém, resistencia maior, 
À Agua da Foz da Certã não tom gazos 

6 límpido, do sabor lovomonta 
acido, muito agradavol quer bel 
para, quer misturada com vinho, 

DEPOSITO GERAL 
Rua dos Fangueiros 

Telephone 216 

gosa 
OB, 

Malintes nos" domingos e quintas. 
«eiras. i 

otas para homem a 88400"! Sapatos para sonhora a 184001 
Uri colossal soriimento em todos os Generos 

para homem senhora e criança 

oubo e contra incondio 
Grande economia--Seguro de mobiliario 
1 "Por 820 por cada 100800 de valor, isto é pela que se. 
MUNDIAL segura nunia 5 apolice os risco de” INCENDIO e 

à REURNDIAL.,, 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capital: 500.000$000 
Reserva em 1915: 102,007$b7,1 

j DELEGAÇÃO NO PORTO 

Binto da Fonseca & irmão 
Práça da Liberiade, 198 

o, 
Mostra a analiso bactoriologica qua [RM 

| 

ea só, pelo risco de fogo A 
ROUBO, E tão necssas 

Empreza Nacional 
de Navegação 
Para Now-York . 

Sabirá brovômento o| 
vapor Angola. Para, 
carga trntal£o nos os» 
aciptorios da Empes: 

(za Nac do Navegação — Rua do 
Commercio, 85. 

«A Capital 
Vende-se nos Recreios Desportivos da Amadora, 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

terronos 

e, na Amadora, [cóm “H. Lopos, ou'em Liabos, rua dos Fanquelros, 134, 

Pomada do 

SLB 
À marca 

E ficando o cabelo macio e 
E melhores tinturas para o cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 

Rua do Norte, 34, 1. 

mais si 

para ter nenés 

dr. Queiroz 
Expérimentada ha mais de 40 annos, para curar, 

empigens e outr: agenças de pelle 
Vende-so nas Prinolpass Pharsaoias. — Doposita Goral: 
Pharmacia ROSA & VIEGAS 

à. de S. Vicente, 310 33-LISBOA 
Euiândo com os falsiicadores! S$ é verdadoir 

nos 

VERBA 

Sox, am resp, Tim, 

CAPITAL 

B00.0008 
escudos 

AAaTLEJOS 
Brancos e com desenho nacionaes 

e estrangeiros 

Grande quantidade em ugpostto 
GOARMON & €.+ 

Travessa do Corpo Santo, K7--- Telephone 244 

É Companhia de Seguros À NAGIONAL 
Séio na sua propriedade: Avenida da Liberdade, 14-—LISBOA 

Seguros sobre à vida humana 8 contra aoidentes no trabalho, Íncendios e avarias maritimas 

maroai 

Ss 
Ss 
S 

DPM CCA 

FUNDADA 

em 17-4-))5 

RESERVAS 

dB0Sios 
escudos 

ED R$ AAINVAR E EE 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

DYNAMITES Diversas, caixa do 25 kilos. 

Lima 

Yglonicas — por- 
manentes fabricadas por Mander 
Brolhers (England). 
esse go] Goes Poriagal “o colonias 
Re dos Retrozeiros, 13, 2.º—Lishoa 

TELEPHONE 1:422 

ê 

A A A A À E 

EE 77 cura das 
Doeriças de pelle 

PELO DERMOGENOL f 
Telephone: No to 1289: A. Candeias 

asaber: 

ne, 

= Uicima de reparações 

telephones do- 
mesticos e a dis- 
tancia, avisos, fe-| 
chaduras e si- 
gnaes electricos. 

Mayor & Gras da Prata, 5 tac Tosê Rodtigur Broto o Pioho, 

sões feitas por esto antigo o 
conceituado estabeleoimento| 

Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 

campainhas, 

Virgilio 

ras do Alia 

OBtomago, o 
Escriptorio--Rua gasta vi) 
50 róis olitro em garra 

T. do Corpo Santo, 17,19 

Rua Augusta, T2, 74, (franta ao Banco Crédit) 
———s 

A RÉCEITA 

perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 

NESTLÉ 
com base do excelente leite Suisso. 

Antonio Apollo 
é ema j 

À pelas 16h. o 80 m, sahindo o pros 

nos pre 

Mozaicos— Azulejos, 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON & € 

& melhor tintura instantanca, 4a 

IN A 
franceza, para o cabelo ou barba. E' alfa 
unica que não suja a roupa nem a pele, | 

formoso. Preço 1$800, As 

imples e facil 

robustos e de 

LACTEA 

SS ANTONIO AURELIO 

leio Pg 
Falleceu 

Edith Apploton, 
iro Feio, Mar 

[Deus servido lar 
muito querido filho, irmão o cnahado, 
ronlisando-so o sou faneral Amanha, 23, 

nobro do hospital de 8, José para o Co- 
'mitorio Occidontal, 

Todo em empolas , 
Para obtora tintuta do lodo instante. 

ep Pegêe: Bopt | ilhoss ócio 81, Ligboa. 
TOVAR DE LEMOS 
Doenças venéreas e syphilis 

CLIN 
RUA DA EMEND, 

PIANOS 
das colobtes fabricas 

Strobmenger e Bell 
Solidez.e-Resistençia é Belleza de som 

Pianos Inglezes, allemãos e trance. 
tes novos e uzatios. Venda, truca| 
aluguer, concertos, afinações. 

Valentim de Carvalho 
E 9 LÍ8! 

cardi 
CLINICA GERAL 

Telephone 3391 
R. do Alecrim. 3) E-Das tás s 

ria Loonor Applo-H 

a vida prosento sou fl 

UM 

Tão eficazes como as meho- 
res aguas minaraes hobidas 

Mm origem 

és do dr. Gustin 
ontra todas 2s doenças dos 

Rins, Bexiga, figado, Estoma- 
go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 lliros de agua mi- 
neral por 500 vêis A ga gm toda a peca, drogas, é pos doponitos fartos Lisboa: dessngios Tito cas Garret 18.19, Horia: Janonrio Duarte dPagorodo ce diga Catharina, 232, Om Ren 

Lithin 

Casa dos Esgare 
tilhos 

ac 
1% 

Josb Antunes 
Medico dos hayailas Josnças do estoma 

Rectoscopia 
Esophagoscopia 

Santos Mattos Ou 

Deu 2: [S06iedade anonyma deres- 
ponsabilidade limitada 

ias CAPITAL: E. 600:000800 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991º 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probldade, —Lisvoa 
NUMERO Ti PEONICO: 1995 

USA-SE O COD, RIBEIRO 
'Fundos de reserva Esc. 105:000$00 

Frejuizos terrastras o maritimos pagos até 34 do ezembro da 19) 
Esc. 790:696342 

Fflectunseguros tercesteos, contra fogo ousual ou pras 
ido do raio, sobra prodios, ostabolocimontoso moill- 

lins, é maritimos contra avaria grossa o partio( 
Agencias om todas as cidades é 

'nas principaes villas é povoações 
do continente, ilhas e ultramar. 

Doenças das senhoras — Massagens 

Clinica geral 

NOVA COMPANHIA MACIONAL DE NONBEM À 
Sociodade anongma de responsabilidado Mmitadr 

caixas ou sacoos—Fa. FB 
superfina, fina 

ti o 
Preços sem competenci 

Telegrapho: FARINHAS-—Teieph inistração 4224; 
nesouraria 4223 

Codigos A. B.C,4.*e 5.º edições e Ribei 
SORIPTORIO 

A AGUA 

“QUA 
CARVALHEttg | 
fORTEMEN sqnTAd 

| 
AGUA | 

PDAS SANTASE 
DE CARVALHELHOS 

Amada fa refeições & tora delas, pa o tim, rigido, estômi 
€ intestinos desembaraç Tobi ba qe 

Carro do asus 
E o pod ada vao a to, ps nã cs eco peeda 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

La de 8, Julião, 12, 1º 
Telephone 216 Central Telephone 1241 

DEPOSITARI OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos 
P.da Liberdade, 183 

Tambem se vende a 2030 garrafas e garrafães, nas boas oasas dPaguas 
pharmaoias e restaurantes. 

Ribeiro & Gonçalves, L* 

Sortido moderno em Lustres 
candieiros, placas, pendentes, 
piafoniérs, etc. 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 
tretes,lavatorios, eta 

URIGOS DEPOSITARIOS 
dos filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 



DIARID REPUBLIC 
| 

ANO DA NOITE 

NEC um 
Direcção e proprisdado do Manuel Guimarios 

Editor—Camillo Sousa e Aimeida. 
Redocçõe o Acgoinistração—, do Norto, 5,l* LISBOA Quarta-feira, 28 de Agosto de 1916 

Tolaghon 
Co npasição—Rua do 

AÁbitoina do imprasato—7) Rua da Bica 

2293 —Enderopotatog. CAPITAL 
orto, 3, Prim Sena 

RESOLUÇÕES URGENTES 
Som dovida que as boas intonções 

dovem cor sompro aprociadas, mas 
tambem: não 6 monos corto que, na 
grando maioria dos casos, o sobiotu- 
do quando go trata do realizações pra- 
ticas, 6 aog rosultados que cumpre 
essonoialmonto attendor. 
A quistão da falta do dotermtoados| 

artigos quo são indispensavois á vida 
6 uma d'aquellas om que só podom, 
satistasor 03508 rosultados praticos o 
oflicazos. 

Aotualmonte em Lisboa, o em todo 
o pais, fultam dois artigos de primoi- 
ra necosgidade, o ossa falta vao-g0 no- 
contuando, Cuda dia quo passa uggra- 
va a quesito, o não são olucidações, 
por corto muito intorassanteg, mas que 
om nada alliviam a situação, quo da- 
zão om rosultado oxtinguir ou sequer 
elimina a gravidado d'egsa quostãe, 

Faltam, sobrotudo, o assuoar o 0 
carvão, Dão-so oxplicações sobre. 
falto, fazom-so antovôr micagons | 
remodio para” ello, thãs a dura roal 
dado'6 que continuamos gom assucar 
o nom carvão, 

Quo importa quo nôs informem do 
quo om Moçambique ha muito assu- 
our, do quo no Brazil tumbom om, 
grando quantidado existo esso gong- 
To? O facto 6 que os dias vão pasant 
do, 6 continuamos a não tor assucar. 
Mais ainda: quando go sabo quo algu-| 
ma quentidado afolla oxisto om Li 
bom, roconhogo-so pouco dopois que, 

quantidado dasapparocou, som 
nonhum allívio aprociavol da situa-| 
quo. 

O que importa ao publico não 6 q 
dor quo ha assucar a alguns milharos 
do leguus do distancia. O que lho im- 
porta gabor 6 so 0556 nssucor vom ou 
não na quantidado pr 6 como 08 

ollo não é mandado vir para Portu- 
gl. 
Eu relação ao carvão, que tanta, 

falta está fazondo sobretudo nos la- 
res pobros, explica-so quo na fabricas; 
não tondo carvão da podra nem coko 
om suffisionto quantidade, estão con- 
[sumindo grando potção 'de lenha, e] 
como à pagam por proços avultados 
não aduvira quo olla não quei- 
wada para fazer o vulgar carvão do 
sobro, Não são ostas axplioaçõos. que 
solucionam o probloma instanto, O] 
quo o publico quor saber 6 qual a ra- 
são porque so não providonoiou ou 
não so providoncoia de fórma a que 

uma situação intoloravol o À 
távol. 
O papol dos govoraos não 60 do] 

oxplioar como cortos fastos se pude- 
tam produsit, À sua missão oonsisto 
om provor situações quo Logicamonto 
so ão do aprosontar o om tomar ar 
modidas nocessarias para às ovitar 
ou attonuar quando, oomo no caso 
sujoito, as Guag consoquonoins não| 
podom sor mais gravos porquo im. 
plicam com a propria vidi 

Mas so essas situações não foram 
previstas, polo monos que não so por- 
oa um instanto om divagaçõosinutois 
A quostio 6 ossonoialmonto pratica. 
[tom do sor pratioamonto resolvida, d| 
não, podo fallocor a um governo, ae- 
mado dos mais latitudinarios podo- 

dius rós, O meio do a romodiar dontro 
dobai mitos do possivel, 

LITERATURA ALEGRE 

7 Processos de guerra ) | Ih 
vc aa nc POMBO, MM 

primeiros homens do Estado, piro- 
núnciado em pleno parlamento, nu 

fez saber a sua intenção, 
atar relações diplomáticas 

98 imporios - centruos antes, 
no Jortis ensos, comor O do Cau 
doer: tivossem sido. tirados al 
Mmijo é recebido as sanções no: 
cossárias, fe 
E jusfo e natural que no! final 

to de contas se ecparem o quo 
actos de guerro, admiltidos has 

convenções, do que representa a 
selvageria de um povo envernisado 
ds pressa. ç 
“Um “alemão de polpa escrovia, 
tá pouco lempo. que a guerra amais 
selvegtont era a mais humana, pois 

O lorvor semeado  contrituia 
paia abrviar as hostilidades, Este 
elegante paradoxo foi arvorado em| 
aoutrina é, & mingua de exilos 
gieineiros que nes tragam a vi 
êloria ambicionada, os gérmanos é 
»g' seus discípulos, austriacos, Dul. 
garos e turcos, teim procurado Dn- 
echr no terror uma superioridade 
que 9s contrarios parecem não 'cs. 
tat dispostos a reconhecer, A moral 
delles não separa um soldado de 
um assassino O, Quer Nos seus pro. 
cessos goraes do guerra, quer nos 
actoa isolados que cada dia nos são 
revelados, demonstram uma feroc: 
dado, quê careco d'outros corrocti. 
vos que não sejam um simples la 
tadg:do paz. «É necessario que depois da guer 
Ta se procurem e se Casliguem, os 
assassinos do Miss Cavell, do cúpi- 

O. Frialt, Os carrascos das popu. 
Jações armenias, os lorpedeadoros 
de paquetes desármados, 05 (yran- 
nos da Belgica o do Norte da Érn 

fazendohes pagar (caro 05 
, 

ca, aclós da eua feroz Iniciativa. 
Contam os foriaes que, ápor, o 

un discurso do estadista ingl 
deputado trabalhista se leva 
perguntou so Gui 
din “ser incriminado perante os 
binros como assassino, 

E porque não? 
ANDRE BRUN. 

Folhotim de A CAPITAL —23-8-1916) 

O CARLOS 
' ditinc entre os urremag0s dos oneyclo- 
“A plateia de S, Carlos foi 

oceano eevolto. Na historia d'esto Unea.| 
tro Iyrico, mais do que em nenhum, 
ónhro, surgem, à Cada passo, tremen-| 
das conflicias, prleudas inferrces, todo| 
um. tumuliar ardente quo se escapa, 
pelas portas do (healro, alastra nas| 
mazas dos cafes e ruge nos semanarios 
de segunda ordom, Dias mulheres for- 
anam dois partidos que se degindibm.| 
Houve, em 1887 a guerra dos «Sircar.| 
distás e dos «Notralistas», quebrando| 
Janças com 9 mestmo furor dosculetado 
à ftyor da Siceard é da Piellia; em 
1881 rebentou, com iro, o conflelo dos 
sUustistisa e” dos «Bocenbadallislase c 
BI renovou as furilunetas manifestações, 
Pouleos, tempos, já, degeneradas, 
potêmic 
lasw. Entre costas 

entro «Siofpistas» « «Novolis.) 
= grandas cenfita 

nas 
que viveu nos fins do seculo XVII, sa- 

duco Iiehalíeu, sem presentir os pri. 

existencia nós camarins das- cantos, 

e fios” 
Boro Ta de Anbá Bem. 

Quem 6 0 loitor 44 Capita! que 
nho conhoco Praxodos, quo não so 
riu com as suas fnoeoias, quo não. 

ow peranto ag suas cogitaçõos po- 
itiono, Jittorarias, moiontíficas o phi 
losophicas? Quem nito conhoco a 08- 
osa, a filha, o filho mais volho, o -| 
ho mais novo mbolico| 
do lisboota protonoi sportó| 
o profundomonto ostupido, com uma 
opinião foita gobro todos 08 assum-| 
ptos, uma sontonça ongatilhada a| 
proposito do cada facto, uma solução 
prompta para todos os problom 
um disparato sompro antigo o sobra 
novo, como a immortal o divina bol- 
loza, sobre 05 moximos e minimos in, 
cidentos da vida? O leitor das Miga” 
lhas—o quantos uma voz loram An 
dró Brun procuram-ho intorossada. 
monto om cada numoro o doleitam-so 
'com o sou humorismo inoxgotavol— 
!já 80 oncontrou com Praxodos o com 
'os mombros da «un familia, já 08 to 
vo como visinhos do rua o prodio ou, 
[companhoiros do vingom, já os dos-| 
cobria no thoatro ou om villogintura, 
“já no acotovolou com allos om dias do 
Icortejo ou parada, no aportão do po- 
vilou, 4 boira dos passoios, duranto 
longas horas, aob a obapa faisounto 
do sol. ++ 
O vinco grosto da” caricatura 

sonha traçada por André Brun, 09 
oxoggoros da sua foounda phantugio, 
a sowma prodigiosa do oxtrava, 
tes aspeotos quo caractorifim a figu- 
fra do Proxodos constituam, afinal, 
uma synthoso admitavol do typos) 
vordadoiros o volgaros, d'oma fauna 
'riquissima, que o humorista fixou, 

romantismo paloaram em S, Carlos e 
amaram em 8. Garlos, Era à epoca em 
que lodas as tnulhoras da sala ulfoca. 
vt a intriga osminiluosa de madan 
Du Deifend e lodas as mulheres 
ssena Linham os reiquintos livras da Ga. 
margo ou de Sophia Arnoult, O roman- 
lismo, am Portugal, vasou-se um pouco 

moldes dPaquella outra sociedade 

a 

Dorcuindo a plulosoniia sensual de Con. 
pedistag, gravilando em torno do 0q- 
imeiros - estremeções. dluma. rovolução 
formidael. Eram uma exhuborancia 
de vilá; uma exhubevancia d'alegria 
propsbss de quem (om um futuro ínoer. 
to. $ Carlos foi a grande arleria onde] 
a cidade sentiu pulsar o seu inequioin 
Sangue; nas primeiras, nas noites do 
confiício, Lisboa contavase no velho] 
Mhentro, rrúnia ma sua maxima força, 
alfirmava esteepitosumente, anuilo mais 
5 Suas ideias sohre- barúlho, do quo 
as Suns ideias sabre arte. Defonir a guerra dos «Boceahudultistas e dos “lasilislas» 6 detenir à Lisboa loviana, de 18%0. O prlco + a sála linham af nidades. intímias o ambos viviam da messia vida. O8 homens passavam a 
às denorgs cantavam para dolermitiados elos ostá Lois, a hi 

Uealra do S. Carlosy . O mundo que 5º diverk lave a mais alla, expressão dn éua descuidosa elo Gia no vélho lheatro, Todos os dintas do tompo, todos os legos do 

ria, tumuiluosa 
espessa nuvem de pó -d'arnoz, “do ond» 

tnavam na sad, onfiisirados nos cóvei- 

emmanoles e a todos os envolvia: uma. 
sabiam. grilos confusos, ontrecoriados, cugindo uns pela Boccabadall, cieian: 

A GRANDE GUERRA 

Nas considorações: que fizemos á| conforoncia doZsr. dr. Ricardo Jorgo) do forma alguma pousímos om dos- ruir o maravilhoso offoito causado! pola sua exposição brilhanto ácoros| 
do quo vio om Inglatorra pôr gm pra 
tica, “com o fim-do «prevenir doon- 
qua»; istá é, ma furto rolativa 4 by iono dos serviços om oampanha, Lo 

demos poréri, quo não do 
at 96m róparo algamas 

ligeiras ostocadas, quo por incidonto 
iá vibrando com uma tal galhardio,| 
quo davam a improssão do quoror do-| molir o quo dove 
utais algum oarinho, éomo é por oxom- 
plo o nosso regalamonto do serviço| 

áaado om campanha. 
Sua ox. doolara que não nogou a 

utilidado do onsino da equitação a| 
nodicos militaros, (fomos pois n 
quo introprotámos. mal ag guas suas] palavras, ' ú 

Afiema o illustro profossor, que o cavalo foi aubstituido polo Horse Power, mas a nossa objooção fioa do 
pó, qtando loinbrários que so dovo 
jatrondor d mturoza do torritorio, 
para assim so avalior qual podo gor o] 
moio. emprogado. no transport dog] Borviços olínicos, 
Tambom a cobslota praxo do of 

dial odo modicotorom do andar amas 
rados a um ospadogão, o qual no d 
disor pitoresco do sua ex,%,--quando| 
tiver 08 copos quobrados não servo 
nom para mottor modo ao domônio,—| 
6 uma consoquoncia do moio o da 
educção o do rospoito havido para| 
com os militaros, 

O sr. dr, Ricardo Jorgo gado com 
quo honvo tompos om quo à 
sola som doixar ouvir o tilin- 
pada;mas como lho faltava um 

moio do dofoza, tilintavam-lho 08 og+| 
som, E; foi nocossutio pois adoptar à 
inodida do armar os militarós, consi 

ada “incomoda, 1mas julgada do 
lado absolutas * -*, 

Dis. o. ex? quo'cão doprociou 0] 
nosho regulamento do gorviço modioo| om campanho, Muito ostimámos tor] 
dada onnojo a essa rectificação, que 
foi—o com toda a franquora Lhvo di- 
zomos-—quo produsiu alguns roparos) 
Joná parto da  soloota asoistencia, E) 
não vemos motivo para molindaos na] 
insinuição “no dosconhocimento del 

ncontocimontos o ingpirande 

do muitas paginas 

«o possoal monors “composto di 

om quo habitam. 
O comodiographo - distineti 

quo om trabalhos thoatre 
dos pólo publico osboçou 05] 
dos quadros da oxistonoia alfi 
colhida om Aagranto nos sous ourio- 
[308 costumos domosticos, nos sous) 
otérnos ridiculo: 
ação dó Praxe 

Erodiondos quo 1 geungoaram en 
todos 03 gonoros littararios, cuja hota| 
dominanto 6 a do espirito, uma solda, 
o justa roputação. 

Praxedes, mulher e filos 6 livro! 
quo aprovoitará summamento nos mi 
lancolicos n'osto longo o, tonobroso 

ras de palhinha, irseooncilinveis, Jogar 
(do as ultimas, “impacientes pelo fogo, 
Fol'o bello tempo do Éidié, enteado nos 
seus. amores com a Fabrica, de Do. 
mingos Ardisson, do Salema” um ex- 
teanho capitão da guarda nacional, que 
enteava não lhostro de botas altas, ran- 
godouras e de esporas filintantss, es: parando a ocasião: da Barili gorgenr, [expressamente para a pór fóra de si- 
porque cra um «booonbidaltista» in. 
nanisigente; fot entao que fulguratam, 
pela sua. insubmissão, Luíz Mendes-ds 
Vosoohcellos, que linha smores com a famosa Luiza Mathey, a mais extraor- 
dinaria «Norma» que Bellint jámais po. 
dotia desejar, Lopes de Mendonça, 5 
brilhante. folhelinista” da  regansração 
Nileraria portugueza, o marquez do Ni 
za, o irreprebensivel”«avô dos janotas», 
D. José Coutinho do Lencastre, girando 
já em torno dos cinooenta mas ainda 
elegante como Byron e amoroso como 
[Musset, E sobre loda esta gente pre. 
parando em hostas erradas as turbu| 
lencias mmats delirantes, agilava-so um 
homemsinho baixo e Gnlvo, o capitãn) 
[Lemos Biitencaurl, indiffsrente a lodas as Bartlis do mundo porque tivera ums, 
paixto pola Siocard, quinze annos an- 
tas, trazendo. ssmpro comsigo: um sa 
pato da cantora que enostrava-s toda, 
a gente com os imais togocas inanspor. 
les-de-enllusiagmo..; 
auolia que fot-a mão do Adetina 

Pattt e vival da Madibran, a Batiil, ora 
am abril. minsowioso; a “Bocoabadalll *» oulsos poa Barill, Os peloiões for. um selombro explendido e dourado, Fariobo, entre homens orelendia que 

tadoras do Andró Brun, procedidas, 
intoitamento no-| 

vas, em que nos rotrata ada nrza das 
possoas da familia, Praxodos,' ainda 

da, o gato, o papagaio o o canatio, 9 
lóm quo nos desoroyo. tambom a oasa| 

E 
disposiçõos rogulamontacos, nom quo 
ollo roprosonto um: ataquo á probida- 
do intollootual do que, pola aus si 
tuação não é obrigado « qonhosor as, 
altoraçõos. produzidas 6m um rogula- 
mento do publiosção muito rooento, 
Soria justo o rop 

ito. supôr quo. gonforonto desco-| 
nhecia, pôr exompto, o'rogulamonto| 

eviço do hyglono pública, 
Não compróliondonos, porém, oo% 

mo go obogou á conclusão do quo o 
nosso aisthoma taotico medico 6 mais 
oomploxo quo p inglos, quando 6 cor- 
to, quo as disposições do nôsso rogu-, 
lamonto do 1916 são muito eimplifi- 
ondas, Não 6 possivol olimínar -qual- 
quor dos esoalõos quo ali ao ancon- 
tram ostabolooidos. E tanto nasim 

jondo'o nosso. sisthóma. muito| 
go no do rogulamonto posto ago. 

ra em oxocição om França, ali go ro- 
oonhooeu a nocos: ar um 
outro posto do socoorros nas trinahoi- 
ras da linha do fogo, do qual faz: par” 
to um modico auxiliar o um onfor- 

| 

ão nas nuas disposiçõos. 
A -nomonolatura edoptada para'o 

nosso hospital do sanguo, quo tanto] 
dou no gôtto do illustro mostro, “não 
ora ondo” para roparos, visto quo go 
trata do uma formação auni 
tinada a soscorror 09 foridos, 

tado gras 
como intransportavois para a xona da| 
rostaguardo, 

“Tambem 9, 0x. não Gncontegu con-| euonoia logica ma nossa. objooção| oita a proposito da motainorphoso| 
pia modioina castronso na] 
|guorea hotual, Proouromos  oxplicar Ô caso passou-so om França da fór-| ma soguinto:, no inioio da. campanha, 
pos poohsiho da inopportuna - iútor- sado ministro da quocra Mir Mossimy, quo contribuiu para o des: |gnarnooimonto;da frontoisa dó Nogto; a guorra aprasontoa: a - canaotoristion 
invorsa-da quo go sucoedeu É batalha, 
lo Marno, isto 6, h 
móbilidado das “massas do trop dosdo a batalha do Mong-Charloy, 

Nosta phase nof 
qUos lamontavoi 

do aponas om mira. 

do forias, ; 
A. de A; 

Serviço telegraphico 
Um telegramma, para o «Primo. 

ro do, Janeiton, entregue hontem ás 
6: telegraphica das) 

com: a rioficia da reúnião 
u á redacção 

d'aquelio nosso »:collega do Porto 
depois das duas horas, Semelhante! 
demora: não se comprenende, Será, 
ella devido à censura? Se é, não) 

os entarre- do possam, pre. 

19,15 “na” estação 
Côrtes, 
do Congresso, só chef 

nos" parece que ag 
rodas do tal servi 
judicar, com a-demora na revisão] 

eram mbns Gois magníficos agostos; 
abril. desatinava- mas “setembro Linha; 
uma voz divina-e deoolava-se ds aves. 
595, O Suloma enpitansava os ubocea. 
badaltisias», Freitas Jacomo dirigia 03 
«barilistas» “com um luxuoso estada 
maior onde figuravam entro muitos 
Lucolte, é visconde de S. Luiz e o re- 
ojoeiro Plantior. Esloa ultimos andiv.| 
duos planoavam os «crimes» que á noi. 
le commolliam, no Marmre das ele 
Portas--segundo afirmava a «Pevista 
Thentral», orgão dos «boccabadatff. 
tuse; mas o cEnbrencto», que ars aba” 

tn», Chamaya-lhes 05 Unioas homens 
de gosto «que havia n'esto desgraçado 
paiz.», (Portugal cra um paiz, desgeaça- 
(do cm 1840). A! noile, com cífsio, as 
jtoadas rebentavam furiosamento e 

lextô, reforçadas com uma Babol do 
gritos discondantes, imitações de vozes 
animes, Indoido ”capantooo do cias 
mhar plangente de gatos, sobrelcvande, 
à tedos um estrepiloso Coaxar Je ris, 
de pontano fornecido com «entrain» 
pola blá garganta do Pimenta Aru 
jo. Em scena, os arlisas. esperavam, 
lestoioos e Colellt aproveitava esses mG: 
mentos, de furor-para namorar. cor: 
descáro, ; 
A paleada fra, de taclo, elevada às 

alturas. duma -réligião. Havia profis. slonies: Pouoo ântes, pára dsitár aba Xô o atipiciarto Antonio Polo e subs: lituito | pelo Faroobo, o marques do [Niza e optoos “edistolosi: tinham orga- 
nisado a mais formidavol de todns. «ti 
grupo do marque. tovo artas de molter 
no lhentoo a tripulação da tragala 

o tivosgemos|d 

dog-|de 

romodio nas orisos do abatimonto mo-| 
to «ondastro d'uma família lis» 

outras, 0 
tor proporcionado, 

ageadabilissimos momontos nos ocios 

Querem Tanchar bene cenr melhor) 
Vão é Argentina, R. 1.º do Dezeimbro, 75 

O nosso colaborador J. 8. responde ag sr. dr. Ricardo Jorga 
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finidos. 
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to moio 
no citando fustos o contrapondo “are 
gomonto 
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brotudo 

dos tele; 
são “os 
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jnoos d 

rapeus, 
tos e soil 

Os bi 

«Diana», 

eo da cu 
nal apl 

viam-so 
enormes 
Guarda. 

lom dois 
de réis, 
mê, - bat 

timo em, 

macho. v 

bajlados 
sentados. 

grande 1 
cota, 

tronse, a qual so mansfo 

a montagom das forma 

“Mais tardo, dovido 
uorra do Gitio, og 

[já não sontiam tanto a 
proparâção militar. por 
oondazidos ás forinaçõe 

rom no porontgo, 
Sua ox, oonfinia ii 

ovitae a faloa intor protação, 
Formou. hostilisar o 
da Faouldadi d6 Mo 
[muito admiramos o pr 

oião so selo, d 
[surjaníollas d'ondo 

laroggr, para o 
naoionil, 

lopesaes, tão. respei 
poupa, ;como o «Prim 

Hiprestimos | 

no não protendo, n'esté 
Joconomias, tomar Po 
misço no ostrangoiro- 

algibebas- o adélos e da 
na platoia a bigorna di 
poctacuto. rédenta uma 
marinheiros, 
na bigorna e das alturas das lorirnhas 

Entretanto Farnobo ( 

renppavece com «Rober 
Moyerbeer 6 0 «D. Joil 
Um: gosto" dfartista mui 
to emprehendedor presídia. Vierm as] 
duas Feriotl, a velha 
“Tambertick e Frondoni 

felizmento para elle, nu 
a cxpatriar-so; Mamuol 
seu ulêreo de Diu 
dlostumbrou uma: ger: 

irrequiotos” 
O bratéo e o duro des 
[reticetiam “os Ihmumenateis” luzes do 

Os serviços de hyglene na campanha actual 

ryigo retardado 
escolha dos Joc; 
rro o ambulneiy 

P os do póstoa 
&, confusão! 
jossanitacias, 

ibuição dos oiri 
ia da Fo g “polas 

o rootaguar- 

4 immobilidudo 
odiços civis 
falta da sog| 
isso quo oram 
o anita 

8 com bastando antooodon: 
aos conhosidos o por isso) 
orror o risco do 

plo aprogntã 
em campo ondo 

considorado um profano, 
commprohondomos onde 

todavia não 
jo aprosontou 

transformação, 
Ag-atmas do fogo aotuaog proda- 

imontos analogus nos da cam 
panha rasso-japonora á dos. Ballana, 

wossos do intorvonção. oirur- 
gioa do ha muito ostudados o bom da-| 

Podorá sor discutivol p facto de ger |Ssourid! do guorra divorga da oi 
orgia civil; mas osso assumpto não) 

tratado n'osto ampo o 08) 
que por inóidpnto nos rá 

o n/ama opinião bas- 
éanto auotorisada do um) sou illustro| 
oolloga, serão oortamonto justificados| 
m thoatro mai atado, t 
*Svox?, por ultimo, flastima, quo 

sójam postas o tratadas por tal 

do tratar 09 absumptos, so- 

a. 8 fizomol-o por fórma a| 

O pr 
diçina, quo do ha] 

iainos, Enton-| 
o usatõos 

quando só hi 

4 

à imprens gramas par: 
taveis cor 

m jornal, 
tro de Janei. 

entiuma Erin los. ilar, roaligs um tenbalho [10 à de a O bolo volumo, quo a casa oditora| de peyohologia mda dispioiondos [ls a e ste ipa Quimarãos & 0.º lança hojo no mor-| Ao voltarom dos compos, das praias, sa8o estranho a quem ma Rover cado o que tom comô subtitulo «Cu-[o das thomas, 08 leitores do Braze- liver por ohrigação Olhar por estas dastro d'ama familia lisboe 6 aldes hão do, som duvida alguma, col- coisas, 'a que O trecord» da.. colioctanoa d'essas obronicas onoan-|looar entro os volumes. cílootos, para celeridade não seja, de futuro, ba tido com telegramas semeihan.| 

lo hontom oco) 

O paso limit 

odiantê que 
os sobro moraf 
inquolros amor 
e até 

orias, 

mas govor 

or compro- 
+(Amoricana).| 

que não se 

- [mina da Cavoira 6 uma ospantos: 

GP SER 

leis 
RIO DE JANEIRO, 28.—0s jor- 

param-so das 
5 sobro om- 
ha dias annun-| 
ovavel quo ul 

Ahquoiros on- 
tias do impos- 

anos ficariam 
jao maximo do| 

momento do| 

TERRAS DE 

GRANDOLA, 29-A plataforma 
do nsconsor espóra-nos. Acoqndom-| 

os oandis de petrolco. Cada um do 
nós toma o seu, O ar. Jorgo Nunos, 01 

Macker 
quella espocio do prato do balan- 

(ça quo estubolooo a comunicação, 
nbto “6 intorlor- 6 0 oxtoriar da mi-| 

nã; 05 géandos tambores ondo 60 én- 
róla-o cabo metalico comoçam a girar, 
oia dosoida princípia, A luz diarna 
ai em dois ou troz sogundos.| 
Olho para oima e mal dosoubro um! 
docimotro quadrado de azul. A guol-| 
[la da mina devorou-nos, O mundo 
É açi deixou de existir para nós, Toe| 

as ag nossas ficuldados sa rostringi- 
ram, O olhar mal dosoortina o que 
rs coroa. O ouvido onduraoou, Para 
nos oriontarmos, para não perdermos, 
noção do aitio onde nos oncontra- 

mos, temos do fazor oslorços exto: 
nuantos, A dosoida no Louzal foi mai 
[suavo, Enteol para a mina como so 
Jontra para uma tataoumba—com va 
gar, oom soronidado, quasi com ros 
poito, Aqui, não, À machina pogoa| 
m mim o fez-mo ponotrar rapida- 

mente, como 89 mo dosponhasso para 
um abismo, no intorior da Torra. Não 
honvo transição ontro o ar livro o a 

to, D ropente, quast coguei o 
'quasi ensurdooi, À improvisada cabi- 
ne doslisa ontro vigas grossas como 
troncos humanos. E”. um porigo fazer] 
movimontos. Não Bo, dovo olhar para| 
cima, cfondo cahom  gtossos pingos 
d'agua, quo ao dosfasorom-so, quasi 
Iobontam com ostridor, O olovador| 
parou com infinita auavidade, Nom 
olayancos, nom choquos, nom om pu- 
ohõos. Die-so-hia quo no, sitio ondo 
ollo interrompou a' dosconsão bavia a 
Iaguardal-o uma esposa camada do 
algodão om rama 

Soltamos para à feonto. Estamos no 
piso 60, Agua por toda a parto, 

jando o pavimento da galori 
dificultando a passágom, À ilumina- 
to. é olootrion, Passam vagonot 
oirrogadas, Temos do ôfcolhotngs 
do oncóntro ás parodos do tunol, pari 
não sormos atropollados. Principio a| 
lontie calor, mais do quo lá fóra, k 
superílcio, Os minciros teom cara: 
ctor, Não sto trabalhadoros advonti- 
cios, momontanoamonto om progados 
nfogta faina horeivol, À mina do Lou- 

mparada com osta, 6 um salão.| 
não tom ogua, O calor não| 

atormonta ninguom. Ha Já pisos quo 
parocom rondilhados olnustros go- 
bicos, Palta-lho aconographia, E! 
simplos o 6 modolar, Polo contrario, a 

of. 
tioina que o fogo, om cortas rogiões, 
quasi tona inhabitavol, o quo a agua 
oncharea abundantomento, Tom so 
frimonto o tom dôr. O mineiro 6 já) 
ali—um minoiro, Às suas roupas são| 
rudimontaros. As carnos atas gof- 
tom por toda a parto a acção corro-| 

iva dog  noidos o 0 castigo caustico 
ão fogo. No piso sessenta, a vida é, 
ainda assim, aopportavol. Do voz om 
quando, voom até mim grandes ba- 
foradas de onxofro queimado. Em| 
certá altura, o oulor angmenta. E 
quasi a ouffocação. Estranho o facto 
o pergunto a qu 
—? o incondio, respondo-mo um 

capatas, O piso inforior ardo ha mui- 
to tempo n'esto gi mos do o] 

vagar. Estamos, por tal motivo, tra-| 
tando do inundar à galoria, 

nu + 
Damos uma larga volta, dobramos, 

o contornamos galorias om todos oi, 

A 5 
PORTUGAL 

A CAVEIRA 
Como elia é por dentro— A agua e o fogo, dvls:: 

grandes inimigos do mineiro 

a tcinta tantos graus, Tomos, frequen. tomonto, do transpõr bogarras do pos ços, quo algumas tabo-a denegridas- dificilmente cobrom.. São, piéges tora 
Ao mais lovo desouido;; a por ali abaixo, do roldio, [desponhado, como quem so prosipité:., 

fam poço. Ô capatas que. mo adm panha não so cança do mo fasar prss | venções. Mal o oiço, mal o ontondéo | 86 por uns restos do instinoto toind: [cônta no quo ollo mo diz. Para mi, 
o geando tormento 6 a agua, quo og: sorro, viscoga o noida, do todos os lás 

tt 
onstitue, polas galorlas fôray 
innumoros rogatos N'ôsy: 
nta, a aotividado 6 roduáio 

da, À ponas, do oncontro a alguma ss- 
cha osoura, no topo da contra-nuiriá, 
homons enfarrusoados, pis da ointiir 
ra para cita, so obatinam om vibrar 
pancadas sobro pancadas, como do 08 domiaasso a anoia do abrirem past | (gom atravoz da montanha, para lhe arrancarom das as tudo o que , 
á sua ambição pos 
tos negros, as pupilas fulguram. Ts nho modo da estranha lug quo alli, , 
“ospodom. Parece-me quo osga . hey 
vom saturada do amonças, pletórida 
dfodios, trasbordanto do vingom | 
as 

Todo osto piso ostá choio dar 
ruido confuso, no qual não é pos 
vol distinguir nom um som artivulá» | 
do, E” a pedreira do minoral que dógs 
aba aqui o além, oom fragor; sh6:a | vagonotas que giram polos railo:pólis | 
dos, batondo umas do oncontro ásóus 
tras, o 6 o minoral cahindo dontto' 
d'ossas mosmas vagonotas, com if: 
poto o alto, como quo 80 o ombnte-, 
vecosso o desojo do dosteair tuid- 
aquillo que foi arrancal-o ao gua gu 
oogado rofugio secular, O ruidordk 
mina tom para mim uma sigaificação 
bom ostranha. E! foito do improoas 
ô:3,8 (do. lamentos E! a d0r 640 
soffrimonto, quo por aqui 8 goradt, | 
gs oktdriorigom” nani, oobsuis 
tanolandoo om soma Qlfusta, oii 
quoixumos, om gomídos, gm ais que 
irrompem dos corações o fMkmti, tos. 
dos rounidos, a mais dorida sy mplios | 
nia quo até hojo mo tom roçado pefbe 
ouvidos. O minoiro, na Cuvoiras é 
quasi um espectro. Ag guas linháf” 
mal oguom na ponumbra| 
os. soui bustos curvilinoos, doforánid 
dos polo habito do andaram inblitas 
dos, toom qualquer coisa do solyagot 
que, uma voz adivinhado, jácsaiv-gi 
osquoce. 

Ha mineiros novos o muitos dfgl 
los vicam do ha multo oumír-go a 
[curva do passado a mocidudo dégé- 
rsocoupada, Mas não ha minditóg; 
olhos. E" quo para go trabalhar age 

sito, a dozonas do motros do profs 
didado, 6 prociso gor forte, dostomis 
do, robusto. E não é a volhioo, ora 
fomento, quo podbrá fazer penetre 
na rooha, á marrota, uma afiada; bros. 
ca. - 

0x 
Oincoonta motros mi 

asconsor doixa- 
agua cao om maior quantidado, Dita 
so-hiu quo acaba do d 
igrando shuvada. À galoria tom tome 
bom mais lama, Prinoipiamos a pi 
corrol do cobro apagar 

frsquontomento, Tornamos à nooks 
dol-os o continuamos a marchar, Fis 
fondo? Não soi, Para a-fronto, Pajmao 
dosconhosido. Para o myatorio, Cade 

so ncontuam mais as difforená 
entro osta mina o a do Lonsal. À 
voita 6 uma ompreza antiga o port 
to pouco uniformo. À machinaria ai 
da ali não ó usada om larga oscala: 

i inda sobrocarrogado di 

previnmento 

a da Figueira. 
patenda. infor” 
s d'agua dos 
furiosasmonie! 

licada. polas bo 
malhava. 

apontados 
bancos, 

tó 
emqui 

dos peitoris 
nto vozes or 

vernosas “mas. convictas gritavom :—| 
abaixo!--Uma. Fompanhia da 

guarda. munioípal, no balão, oonterr- 
um silencio este [transo angus 

eia. prodigios; atas perdeu Foi o apogeu. sda de 8, Ca) mustou alle. 
desde 180%, 

o Diabos, de, 
o, do Moi 
«irgalo é mi 

e a 'poquer: 
ieram-—este ut. 
m Vordi 
a se decidiu 

fnnocenci, Ca. 
le contido O 

9 [corpo de baile 
inteira e 05 
offuscavam 

“competencia 

, brilhanteme! 

mis, phantasi 
polo Tuxo prodigo. com Quo: atom pré 

: Por entre a barulheiro dos 
ô velho “llicálro “rameçava 

gas paredes 
ustro “dfazeite que pendia do 

entre o systêma Dlánetario| 

juarenta contos 

pintado am lona. Os bancos táscos de 
madeira, com as odstas verdes, que ua. 
tão existiam nos camanotos foram su 
bstiluidos lentamente pelas cadeiras de 
largo espaidar, servindo de fundo nus 
cabeilos negros dos lisboetas onde sé 
omaranhavam raynuncutos e rosas-chá, 
A costumada negligncia dos portugue. 
es nas salas d'especlaculo ourrigin: 
devagar-mas o clumor das runs pri- 
rava muito carregudo no ambiente: pora 
oixar expandie-se qualquer tendencia 
comedida. Dontro do sou requinte, bri. 
garído singuturm nte com elle e, todi 
via, completando-o, o velho Ihentro viu 
scenos deploraveis. S. Cartos, (nentro 
da côrtetai uma praça de touros, im. 
quanto a plateia, branejando, evocuva Os «parterres» delivantos do antigo pa 
Inoio de Borgonho nos tempos do v(id» 
ou da «Astanta, nos ouurrotes file: 
ras d: cabeças miudinhas inclicavans 
so, altentas ao rumor de baixo, um cu 
outro dedo apontado forçava 
cão, as exclamuções (rocavam-se-e 
grande sala doosraliva e soturma ton 
va o aspecto deskeixado d'uma asce 
bioia de moços de foreado onde, por 
anthitese, as expansivas almas de cam. 
pinos se mecobriam com a casaca drve- duclivel de Tom Onvier e com à 
vala flamejante de «Jord» Sandrick. 
Ainda em S. Carios coma no paço,| brio na rita, ovmo no pariumento se 
onoontravani as mésmas caracteristicas; 
de intoeraúcia e de insubmiasto, A 
polidez estulava, somo um voeniz mal 
posto, n9 conflielo das paixões e uma 

qdo. Ao outro dia encontra um ani 

por uma dolgada camada de «diliolane 
tismo», Nem este publico se podia oo. 
parar aquelte outro que fizera, annõp 
antés, as lemerosas noites do « Auton! do  «ltenrique Ill é do «Hermanies ahi--era 0 facciosismo 09 serviço 
arte; entre nós era má oduenção pué 
e simples. Ha misteriosas afinidi 
entre cortas noites de S, Carlos e E 
tas manhãs do «Collete Encarnadyw nam as mesmas homens, cam às TN mos Eracejos e com os masmos pa sas. À velhice, oduoada nos pl 
suraus do D. João VI, não comprett dia aquilo, repudiava com ândio, nha exaltação. O oologenario Mari Nogueira, que foi depois um dos mi tos barcos que fez D. Maria Il, não, a S, Carlos desde 1818, desde os Riot os tempos de Luiz Chinei. Voltou Me a ouvir q «Muda de Portici» cm 3-0 40. Ouviu zurar, geunhie, conxar, óuv rugidos selvagens, vivos dilncerdo! roncas estrepilosos--e sabiu anaiquilr 

—Então, brrão, que tal fot encon 
ES. Carlos? 

O velho homem deixa catár as bag sos cam Gasanimo, alça um dedo Gp “Sevartdndo-e nosurto 
=" uma arca de Nodt 

(Do livro am nrepaio” alisbos amem 
da Regeneração»). 

MARIO DE ALMEISY 

bralalidado aspossa era 4 custo contida 



=— q 
crabnlhos forçados; que o extenvam,| 
Nesim, emquento no Lousal a porfa- 
vação da rocha 6 feita com brocas 
War eowprimido, aqui cbtom-so pelo 
processo manvol, extromamento fati- 
gante, Um minniro aponta 3 broca ao 
réga num melho o despedo ryibimi 
2as pancadas contra a vara do aço 
que ha do gtravessar o racheac. Cada 
do. que ohsga até mim saturado de 
tfagodia, Dir-so-hie quo os nervos o 

uscolos o o coração o a propria 
E lj Eé 

ento que sa- 
0ar quo so respira n'esto pis 

chios como so viegso do um immenso) 
laboratorio, ondo so nmalgamassem o 
vaporisassem o desespero o à amar- 

Sinto, do momonto a “momento, 
fro é cada 

gua evapo-| 
n 
transbordar d'uma neblina pardacen- 
togâno nos mostra os mineiros como 
que onvoltos n'um oxpesso novaeiro, 
dog ao panto em que a mina urdo, E! 
aqui;'do lodo do Já d'osta galoria, que 
ortvinoral ao incandiou o o deixa do- 

Tonho a: impressão doloro- 
E que as, mãos o 0 rosto 6s- 
tãó sendo ustigados .por crueis r 

ves à pelle, Sofro. O enx 
usbimudo aufloca-mo. Os minoiros] 
offégem, Olham-mo - desvairados. 
Julícas. Ohoga a cansar tristeza que 
Pata do avançar Gm passo no cam 
hr) “do progresso seja neces 

sitio ondo é prosiso perfurar, outro 

oancada é ácompanhadu'do uu goui 

o martelo po: 

80 6 quo nos passa atravez dos bron- 

gora,, 

tá coroo quo a 

quo a luz eloctrico adolgaça, Choga- 

Sete pelo fog, Tranapiro por todos 

das do ar quente, quo protendem lo- 

Atiivinho-lhes nos olhares doloridas 

obionter e 
ir e gofrór “como quassquer ou- 

trai esto torturanto suplício. 
-Ebmbra-mo, g6m queror, a conoe- 

Pç8o quo uia padro do'nicu oonhoci- 
mwbntb “tinha do inferno catholico, 

y ali ag almas em enor- 
iros oboios do enxofro der- 

retido; O color, nosso antro, ora abra 
tadir, O fogo dovoi 

que o 
Inftno so encontrava na extromidi 
Addá galoria prineipal do piso conto 
vatés, 

na. matt 
“Quira vez no olovador, Piso cento 

»ttinta, Cada voz mais agua, oada 
vomumais lamo. Estou oncharcado, 
Ohipa-mo pos todo a parto a ogro, 
anuofro, a acido sulpharioo. A? mo-| 
madida quo so desse, a vida da mina! 
Insonsifica-se, E” que o mineral, pro- 
ieniêmonto, quasi não so encontra 
soúbamos pisos inforioros 
Jesim,, por  esao motivo, do 
fundados incessantemente, Mal 
atrto úm piso q 80 descobro um filão, 
uxgo encotar novos trabaltos para a] 
abostura d'antros pisos o para a des- 

Cartaz de. ámanhã 

REPUBLICA — As 2145— 
Castellos no ar, 
APOLLO-A's 20,90 6 2250 Drb (Revista), 
ANIMATOGRA PH( CON- CERTOS E VARIEDADES — 

Central, For, Cinema Condes, Oisumpis, Ohiido Terrasse o Po: pilas, 
pa 

Agenda da semana 

SABBADO.— Apolo. 
ago da rovista 191.—Recita do 
otor. 

Milho 
colonial 

pPLOSTRAS e pro- ços para a pro. 
vim Pedidos R 
dos Retrozeiros, 76 | 
Siatoa. 

RES: pc SS 
HA CAPITAL DO NORTE 

À Assistencia infantil 
escolar 

Uma obra que ia a dia é mais 
isa 

PORTO, 2: 

mia jatoriães maritimes pa: 
[oreanças pobres o doentes, fra 

jorophulosos ou anomicas, das & 

0 oro: 

ali domorando 20 as. Esto anno. 

monivas o 120 moninos, 
Jó mA Capital 

a boy 
d'osta iniciativa. social. 
[camaras do pais aseim fizossowm, pa 

da do populosas, ondo a 

são doentes—unins por mal alim 
tadas, outras porque são viotimas 
(taras bordaç 
jaosim cúidassom da sua popo 

colar, em Pongos annom a juv 

robusto, coros mi 

alho, que, amanhã, 

Especiaculos| 
o o ae Ia O Ia rio di 

400: ropros 

dando conforto e portanto alegria e 
rejúivonescondo o organismo a 120/car 

Tieçães 
pusomos em rolovo [dt Brit (e 

oncia d'esta obra patornal, 
Bo todas as! 

oipalmonto nas eidados o villas mais [º 
lasses | 

jo todas as camaras 
ção 

do aprosontaria um ootro aspecto, o 

Estrela de Gardo as Gharto 
hoje Do epublica 

cado calebre comico in ea do enlebro comico iniez Carlota famoso artist dá [ [casa animatographita Studio. Elos que om à aua trobpo representará a ongiraça a pastonima. "chart gnteoadoo fo pretente-ao tambem a festejada revi: Eciateiio no ar» sendo pois am espeta- onio excepcional. cósrdo a Charoto ohegos hoja a Lia toa o oz dendo a estação do Roclo atá ao eicairo “Repobiica amo ita animatogia- 
É? raro açresentarso um espectaculo tão extraordinario é o que é por preços popalare o icanco Bois que apesar dos encarios abresôntação do «Cardo au eéno artistas, oo preços não 

Canôelas 

teiadiogo e its 
nos de phantasis, liquidam-se. - 

Custavam 5$800 
agora 4$500 

[Envism-se encomnendas para aprovincia| 

Ra da Pala, 240 
[Em frente do Colyseu de Lisboa] 

d À CANDEIAS 
A questão 

das subsistencias 
AA Obmmerciad. de Vizeu 

on 
aú- 

tn 

2 
A camara orcou esto anno as colo-|Solícilou - providencias do governo no| as|Sentslo daquela cidade, ser abastecida 

[do suar. Túmbem à” Associação. de 
lesse commercial do Beato e Olivoes, solicitou eguaimknte 67. iinistro 

| 
uas| 

escolas, Cada colonia compõe-se dedo trabalho que a area da éua associa: 
cinhas que ficam alojados 

[com todo o conforto no magnifico edi-|vto. 
'Rioio da Escola Infantil n.º 2, na Foz,| 

ão exja abastecida- do assucar é car. 

A gude do corpo nor iributda Germsnão que E do, [qoe em algumas e mencianias 6 is arredores: sá tocas vanaido is aeinimento Grãos Tom 
Teria 

policia ns tendo eousiado 

elinquentes n os “termos, da, Je 

EPOCA, DE] obres é difficil, ondo pulolam og ê iodo Sal Sli = 
oroanças do hojo—quo hão os] — 
fidedãos (do amanhã-—na maior parto 1916 

on 
do Duas sessões 

às 222 às 22 914 

O grande sucges da aetalidade 
LA ROSINE 

€ seu Carlitos. 
pabêrta do novas fiões. À attonção do lag sor mais rudo, mais intonso o oxi-] bre gumnasta lgindo maioros-onorgias, 

A camera cepesaimonto mei) Lg Bella:Lopez a a dento da sua commissão exeontiva, pi eng tudo; O ipa Ad Biplne] sr. dr, Santos Silva, quo tom sido aJe seu excentrico: a den nabo Eu! Mrilalma do todo o ap teiçoamento pe-| 3, pedido do publico 
doubaça. Não podem realisar-se tra-| 
balhos. inutoie, Tom de se ir, logo de” 
ontrida, direito ao Sim, Bonão, qu 
Vo esforço, quantas cancoiras, quanto| 
dinhoiso não eo dieponderiam som 

to? O bom mineiro tom, 0) 
juir excellonte fáro, Sento, 

jo passo ao lado de| 
riquissimos dar por] 
piso 180, 6 mais habitorrol 

990 anterior. Quasi não tom ca- 
loro1O .noendio: arde agora sobra a 
zensio- cabeças, E! cum gima que al 
omina Tambo à rocha, À meus pés, tudoiô solido, tudo so imantom. abso: 
lulamonto normal. Os mineiros appa- 
Fetem agora em grupos, derruindo à 

brocando o minério, pre- 
exploração. Paracom-mo| 

tigados. Mas são, com corto-| 
sa, mais taoiturnos. 

lo-os. Não me respondem, O| 
Isdlamento tornou-os agrestes, Fol-os 
silonciogos. Se mo aproximo d'ellos,| 
lorgum a trabalhar com mais. furia, 

desesporo. Fala-so quasi om segredo. 
Eq do o que nos| 
cerefi; homens ou coisas inertos, vida. 
tmuanho doso: do- tragodia que nin- 
Esbni-so atrovo a desportar a desgra; 
ei'gno todos julgamos ver a nossos! 
id ulapardada o adormooida, Retro- 
sodumos. No buraco do elevador a| 
agf 030 como d'um boi 

montos de desabalad 
ois-d'esto piso ha aii 

o 250. Não desço até lá. E? quo a agua 
queveao nqui em grossas bagadas| 
apónos, ottingo ali ag proporções de 
oétitinuo ahuveiro, Por isso, em logar| 
o descer mais, eahimos, Torna- 

mp a io OS no prato do agoon- 
sir Para o, O poço rasga-so até é que principiará lotado sinda esto arm Para ci 
Áenio Sol, Rta o ar livre, Quero olhs 
pátio alto é não mo atrovo, À chova| 
ogigame, Começa a asconsão lenta, 
sllage, sorona. São dois ou tros minu- tgãapenao. 
«iarno a ver o di, Os montados, as| 
aspas e os campos do Grandola vol- 
tam a degenrolar-se deante de mim,| 5 arvorod 

suas soai 

tamos ao palacio da dira- ação. Despojo-me do meu balandrau q dasihotifarras quo levei á mina, o to- 
Rr Vartir, um delicioso co-| pode twisky, que o sr. Mackengie me dilvtoco. É foi nfosso momento “da despedida, em que as almas so jun- tam mois, que eu sonbe que eg 
do amargura corroo o coração d' 
rquo tão fidalgamento rho” acolhi 
Nao ha ninguom, afinal, que não tra: ga dentro do uma atormentadora tra. jp 

dogogioo no Porto o do toda osta 1 

elootricos «rosorvados», 
[contonas do crsanças o ali lhos 6 
do o banho salgado e; pos olle, 
rofoição que consta de nm copo 
oito quente o um pão o bolachas. 

Para osta colonias sanatoriaos 
lantos são escolhidas as oraan 
mi 
do Além do banho 
ção, sho-lhos prestados 
tos ou onrativos: 

ro 
ion 

oia. 

fontea vi 
So elas, coitadi 

janno mottidas nas alfo 

do mar é dos campos que a linha 
otrioa atravessa, onc 
das Pagu 
hos gomewlu O desconhesido 6 

o Tira 
Brovomonto abertura d'seto bem ei i-Jão Canino com todas as: commodidodes| 

ygienicas. À empreza está contractando| 

O proximo 
satisfeita a 

qual 
[de molde a dei 
sistancia para 
magnífico soxtotto eoguin 
ave, vo docorrer animadissiwo, 

NA AMADORA 

Ani, 
ADELINO MENDES  Itmosizos irao SM Mabos, coa dos 

mar, 4 Foz, todos og dias, em osrros| 
contenas o 

da- 

pobres o quo mais necessitam 

+—É que os precisam 
lo pessoal da Groz da Crua Ver- 
à, S6Wpro prompto om gocundar| 

o partilhar. do obras do benomeren-| 
A junta do paroohia quo mais] 

estão todo o] 
jes das ilhas, 

quosi som vêr o solo agora vêom| 
[com as pupillas alegadas de luz e os! 
pulmões cheios 6 abarrotados do a 

usguram que- 
robanhos pascom, moi- 

ra ellas, como para todos, o oncan-| 

Crrand Casino da Praia 

jocta 
atá distribuindo 

convites, Abrilhante o espectaculo om 
o-sa-lho bailo 

Venda De terrenos 

La Bella Lopez 
é seu excentrico. 
Brovomonto—Girandos attracções | 

Não ha dovide; Rosino o 0 
dojOarlitos são o successo da actualida-| 

de, são bons mas verdadeiramente! 
vo-bone, 
ças 

Modificação na moda 
feminina 

ão cart Paciiença aa eran taças 
alierações na prox de in. [verao Os fmpecm ovais surto arado ais 

fei-| 
en 

oreanças trata, quo mais pequeninos|pecao. Ds impera Fiore em 
ova todas: as manhãe 4 For, 6 a do upsstando-to atom Goro provar o Santo Tidafongo; honra lho seja, [ns6 dos chapeus com abas dinda iate 
E) vo vôos voltar, do que as aciuaes. : 
ado o des o 6 do que e e lim à eso ech 

Palmo, 290 a 250:5. 

TOURADAS 
Daniel do Nascimento 

E amanhã, como dissemos, que no Cam-| 

o Pique gls 183 ori o is pá as Paceda É Eopastoi, promniã, pe spgembad ge dinndo o Donaldo Roi 
A ri do a o Do et pe teta 

ele-| 

pa 

ouça É Irmão, de 
dor que ha múito não. Das Rus. pas atua, à pelo cavaliio Job Ou neld 

"Par pecial deferancia pera com a eous.| Iiesão torna parto O dldtinoto cálesiros [cBienvenida», que retardou a sua partida! ra Bovilha afim do tomar parts nesta festa do benomerencia, a corrida 0 conhecido aficionado| 
scene elndo podido do bh oliam-s0 os do bilhetes ão convito na Casa Havaera, no Chiado, 

toa 

[varios dos melhores numor variodo-| jectacal pe ne dad cd fr pn Fenlisaweata popula? Praço, Haverá var rios intervalo comioos agudo O me ja jteronaBto aquello em que far 
Pod oa pn ca da aBalamieo Eã placiras, que 2 todos farão” poi quo raça o Cxconivicidade: Lida so e José Casimiro Goes. 

€xito imcomparavel da cele- Ped 

A Gatas 

À grade gem 
A lucta na frente oeci-| 

dental: em terra e 
noar 

PARIS, 21-40 norte do Somme à 
actividade da artilharia continua em 
grande parte da linha. Os trances:s 
reúlisaram alguns progressos nas im. 
modiações de Giery. Tomaram. mais 
(duas peças de 77 no bosque conquista: 
do entre Guillcmont é Maurepos, Ag 
sul do Sonune, os trancezes consegui. 
run por melo do operações parciaes t-- 
mar elementos de fricheira ao sudora-| 
lo de Estrêos é a leste do Soyecouri 
Surtirem elfo umas manobras exe 
cutadas por um destacamento france 
[no planako de Vingre à nordeste de 
Soissone. 
Aviação:—Um aviador francez aba. 

leu hoje um saibairose proximo de 
Longuevoisin. Os aviões fruncezes des. 
[maniciaram quatro: bipianos. allemães 
ja sueste de Sosles. Na noite passada, 
ma esqiodilha franocra lançou 79 
[granudas esbro as «garos e vias fer 
reas de Tergnier, e sobre os enironca. 
méntos e gare» d'Eau, de Pon 'Eve 
que e estação A'Appeiy, chcervando-se 
[violentos incendiod, A esquadrilha. res 
gressou tidemne—(Hayas) 
PÁRIS, 2:—A0 norte do Some 4] 

artilharia alema energinamente contra-| 
batida pela franceza bombardeou vio- 

ras linhas o vias de communicação ao) 
norla e eo sul de Mauropas. Não bou- 

“acção de infantaria. Ao sul do Som. 
me depois de intensa 
artilharia cs “allembes atacaram 
aritever o sul de Estróss é o 
[Soyooouri e penetraram em 
os. nas deinobeiras que no dia 

Pelativarmento calma, —(Havas). 

Navio de guerra alle-| 

sau», 
O official commandnto do E-28] 
berogoenta quo quando o'mevio alle 

Imão era lo para o. porto 
loloco dostroyers "allomãos. visivel. 

lattingindo-o com um segundo tor 
o, 

Orê-so que o navio allomão so to- 
nho afundado. — (Havai), 
LONDRES, 280. submarino  inglér 

n.º 29, que bfumdou o couraçado alo. 
mão do typo «Nesseus regressou 80] Eco avo perros na, eio do ue 
clamações que soltaram as tripulações| 
dos, outros navios. " [rada protecção o assistencia escolar "Ae DONE Dovio Eetlhanie ni si Apa Nina Walky pá tor items o 

bra do Tosa, Dado atdo 8 quo voga 2“ XÚMiO professor de gui- AEE SR 
a (o roconhoçór o seu at alcanoo (TT pm O 7 raro Beto depelliua destrui-| 
social  patriotioo. ns 

Ora, jamtano à sto asorc tr). Bolo fine. Maguifio concert, | LoNDRES, 23--Cemor dos Oss o nado pero: fear ) : 
eia, não 7 re vio Ste aos.) A'manba-—Pesta artística da, co-[mans O mejor Baird, reprosentanto 
tontar colonias eanatorias maritimas lebre da direi, e Aviação, deolarou que 
fixas, como à camara faz, levam no ram destruídos, segutão. informa 

[ções officiaes, sete zopellins, crendo- se quo foram irreparavolmento avo- a mais cinco. Os. allidos toom [destruido um total do 86 zepollingm| Ps 450 ado 6 
'mombro pero esd doola-| 
[rgu na camara dos cominuns que cs! 
[alliados destruiram ja trinta e cinoo| 
Izoppoline.—( Americana.) 
O Cauadá hospeda so- 
“lemnemente o chan- 

celler brazileiro 
RIO DE JANEIRO, 23,0 dr [Lauro Mollor, ministro das relações 

Joxteriores do Brazil, partiu dos Es- 
tados Unidos da Amorioa. do Norte para o Canadá, ondo vao ser hospede| o, Soverno iogls o do, daquo do 

mDaught, governador d'essa gran- 
do colonia inglezs. E 

O duque de Connaught addion a| 
[sua partida para Halifax, a fim de ro-| 
jcober o de, Lauro Muller, a quem 
vas ser offitecião vm grando bin- 
Iquete. 
As noticias dos preparativos para| 

ja recepção ao ministro das relações| 

san 
| ota 

[ão guerra allomão do typo do «Nos- | vie 

[monto avariado, 0 atacou: de novo,| fx 

Um convite do arce- 
bispo de Colonia 

PARIS, $2:0 arceiispo de Colonia 
convid e 03 ficis à fazerem 
grande anda do quinto emprosti |mo de guerrh, cuja collocação parece 
ditticil (Americana). 
A offonsiva russa 

PARIS, 224 olfensiva russa na Bu- 
ovina assume grande violencia. tendo| 
o .exercito de Letehinsky, consideravel. 
mente relorçaio, oblido exitos trilhan. 
les — americana) 

Comicio patriotico 
E! efectivamente amanhã que se| 

'realisa na Batalha o annunciado 
comício patfiotico, ao qual presidi.! PR O eleia do poverios devendo 
usar da palavra 'os mais brilhan.. les oradores(dos portos democr 
tico e evolutionista. A partida faz- 
se da Bens do Rocio, às 8,10. 

f Bei dos inimigos 
Pora anti 

o 

Mantel Tosd Noguaro o pot 
ogela dos Santos Canhoto. 

Alemão para Angra do He- 
roismo 

Do hespitay He 8. Jost sabia nojo com ai o pd te ES ESs pe A de o 
para o campo de concentração em An- 

| Trabalhadores para França 
O sr. governador Civil dé Evora corn. 

manicou ao” gowrno. que grande ni Emeds oro Ge co 
iho de Fodendo, desejam dr tcabalhar PER Praca To qo arise sentido he 
a veto vil EA E Visntad ES, doe tai É lees de Jd 

A gubscripção de 
rita Sociodade da Cr 
[hoje em 60.569820. 

Um “ia, em plena ra 
A chegada de Charlot attrahe ao| 
t Rocio enorme multidão ai a Rope tp 

rp. Dor arise sein PEA pos. Be eme Pe a peo x. 

Núlto antes da bora marcada 
chegada do comboio des Caldas, 

guerra da beneme| 
uz Portugueza ficou” 

rá 
12] 

fraordénaria.As ja. 
í á ronteiros à estação 
eatro Naríonia esta. vam Chelas de curiosos, entro ellos mui 

tas senhoras. Junto do Café da «gare 
estava o 87, À ue com a mospe-| 
oliva machioa. para. apanhar o «fil». 

guns cívicos tentavam conter a mui: 
MAS, tolos 08 gts esforços fo. ram baldados, mimos “depois 

da” hora. Dartada chegou à estação O 
[comboio o die de lapeou o artisia. À mulidho “corre, en lódos as direcções 
para. examinar do perto Chariol, (que domem baixo, um pouso trigueiro,| abelijra empre om Esqueno di 

, Vestia frack de um feilo exqui. So on curta, e Dota patas a O 
vila. 

mas não pódel ec : : avançar. CA em Bixo" o povo “é Pede] e, fe Ne 2 pro é Fa 
Cessario Pequiniga, amais policia. Nada] pre Ti Aa 
ae pai é ia 

8 aids 2 tm 1a débigo elum à gm Sargento, 06 uem Jinpar 

escadaria e Ge “O largo. Pára, Chano admirado, desoolre oe, verga às | ea “balines 6 lamento efhe para o Carro. PP ça travaso “cabindo do trem levantando.oe, É dá-se enito em epi” odio deveras” interessante o que, pro. voca gerdes gargalhados. Um cívico, vendo “dois à rebolar no chão = isnorando que pertenciam  “filam, 
Terminou fseim a práneira pare, Chariol, com à sua gente e os abiorei Grave & Rocha, Segue no «Jandaia é Dúmiro o eperidor é ajudantes. À se. 
"cursa! dO, Secas caça EP “Beco Choi Jér tum Jornal quando tum jnividvo| Nova m. 

= dd 
EMO 
gos tez movirdentor à baixo oiio 

T. Moreira do O & Gts 
Commiesdoe Exportação 

[Conservas alimenticias da sardinhas e | 
om azelto é tomato Sardinhas em sal moura e prexsadas 

Vinhos do Alto Douro 
Figos, Amendoas, Chocolates, eto. 

exteriores do Brazil oausoram sensa-| 
ção em New-York, onde, no princi 
[5 do mes passado, o dr. Lauro Mul-| 

ler tambem foi recebido com a maior) 
cordealidade. —— (Americana), 

A campanha italo-aus- 
triaca 

ROMA, 22. — Communização off 

Continuem as acções das duas arti- 
Ibarias, tondontes à prejadicarem re- 
oiprocamento as obras de reforço, 

As baterias inimigas attingiram o| 
pital do Gorísia, ferindo alguas 

militares eanitarios.—(Havas). 
(Os submarinos 

allemães 
no Mediterraneo 

RIO DE JANEIRO, 23.0 co: 
Imandento do paqueto Principe Us 
da Navigazione jeralo Italiana 
|ohegado hontom a esto porto, decla- 
ra que, duas vezes, os submarinos] 

doces a tonteia a enrelie o amador 
ida a bons amadoras apresentando” o so tambem dois, grupos de forcados, am os quacs formado pos expregados' po 

Ed rep ep ue idas mogaiicaacmmainmdentar] SIMÕES Bayão o caainho do forr Toca]. izaureado pela mico Pan ate de Mina, Doçiças” Gs beca, Feitas riso e aoforarçõos o tratar ua e TELEPHONE. 9078 
LARGO DE 8, PAULO; 1940 

as tentaram afundar q 
jêcu navio no mediterraneo, — 
|—( Americana). 

Mina de.cobre 
22—A casa Rrupp com. 

ros, x má de cobre do Witberg— 
imertegna), E 

Exportadores para Africa, estrangeiro, 
8 Brazil 

76, 2.º, Rua Augusta-—Lisboa End. telographico: Tamareira--Lisbos TELEPHONE si evo 

Caixa Economica Portugueza 
O movimento da Caixa Economica [Portugueza durante o mez do julho, 

findo foi do 14:019,816826 va cua to-| 
fislidado, sendo - 7:565.619828 de) jnteadas o 6441706808 do sair as, do que resulta nm saldo positivo 
ão :1172792890. e 

Policias burlões 
O coPitáo ar. Drago do Gérmo foi eu 

o ds orçani o procosso ciplioar referente sos agentes Annibal, [Bernardo Pires e Antonio Ambrosio Sar-| tos Oliveira, arguidos de barlõee, vigari- tas 6 pa do notas falsas. 
foi feito convite par| tacem & ans defera por escripto [na comando policis), visto quo 0% on-| 

soe selativos da diligências. transitaram, oa ali. 
'Qsrâçeo, vm individuo que ha afaniado em 8.070 cechdos o 

à Eocurinho, catevá Hoje a ca: Hora fa Íanga gos és  rler do 
farto de amos Jeito a mma filha 
Jão. dr Mannal do. 

Fifáonrtes vivos 
tes 

Paráldos sous 

ULTIMAS NOTIC 

syphilis, como auxiliar do tratamento 

Congresso 
nacional 

por falta de numero 
Apezar do marcar 

tardo, ds 8,15 não 
[motivo porque não 
alo, oo" cobgressistas são poucos. Das 
[bantadas unionistas, os protestos frrom- 
[poa tamo! nd 
no ruido que so ostabeleco 
corteiras, has. Agnal é uma tempestade 
[acalma doprossa, apozar de não falta 

“contundentes, como es] 
—Basta do combi ações! A noite dove| 

[chegar para todas elias! 
Hsto é troça! 
Já lê voo mais d'ama horá 
TQuere tor 
Leiabra-nos a fabuia das rãs, podindo| 

rei, o emquanto recordamos A má sor. 
te que tivoram os monarchicor 
o ar. Correia. Bi 
installa so jaronrda q |Toixeira. 

Porque, não ão Dante, ei 
na? 

verão. A pprova 
expediente. À disensen 

antecipação forno conribeifosa, continhas a 
[om primeiro logar o ar. Celorico Gil "aj 
oração vehemente « violento occuy a 1º 
5º espaço do topo, O orador soc to. 
los os partidos politicos do torceroum ta- 
ão nelas, roforo-s 
rios * factos quocedis 
pos, condem Proto, clama 
Igonha, faz roferenoias espocia 
dos vogaos d'esen mesma consaro, quo 
aão considera idoneos para o  exercíeio] 

JA vorão à fór- 

moção do 

to a esta dissolução o declara 
partidos “existon! 

[provavel«-onto 60 Gllarh em nenhum que Fonba a apparocar 
bind cos o opalão pad mi o cow à opinião publica cadeias do 

Ane, ps tea varias alemarios quo ae to da disso! ntetro 
Justiça, o dirigido 

to do min! diz 

O chefe do gorerno—V. ex. auêo amo seja mexa oo 
Fortalecimento 

Gizam os jor- Oongrosto 0 
o morto, à o que os jor 

“oi quem Io manda di gabor aso, 

so contido nem tivo 
traver. O ar, Silva Gonçalves aprosenta uma. 
[noção pola “uai Tosta por ume revisto 
constitucional quo garanta nos catholicos| 
todas as a que ellos tem Eireio “oo” sejam 4 de calos a de 
is a Ande moção O ato Meta Tp Rã 
da Curvalho, comentando as aifienia- des “do aro Desa Panib, Qi que nur. Soeição. 7º resplo “as” aliribulgõos do Ebnréiso, Betto "uma opinião: Thule [Re Polacos Prolgatas bn tea 
ls0os anteriores, possa der.se O 
contrario. O ar. fosê Barbosa pô em 
[relevo a inconstitucionalidads da. mo- 
glo do sr, Alesandrc Braga o dia que 
élia não secá volada na Presença dos 
ariamentaros uniomstas, E, lerininan» 
o pergunta 40 6r. prosidento. quantos 

[congressistas ha presentes, dizendo que a volação não podo Iazer-se com me. 
nos de dois terços dos congressislas. 
Em seguida. o orador acuba 0 seu dis. curso, sendo muito cumprimentado pe- 
os. sêus. carroligionarios. . Passu-so “q 
volação, cando lia a questto právio do 
sr. Antônio Fonseca. O sr, Josê Burho-| 
sa requer a contagem, retirando-se] 
n'essa Ooibião todos Os eus conreii 
gionarios, com excepção dos ars. João] 

Menezes e Arosta Branco. Não ha 
numero é processo à chamada, Res- 
pondem 10% congressistas, motivo por 
que se tnoerra à sessão, inarcando-se 
à seguínio pura sexta-feira. 

Uma informação 
O sr. presidenio do ministario deem. 

mu hoje na sessão do Congrossa que 
múnca fm intenção sua apresentar 
juma proposta a que se referira o sr, 
[Casta Junior, objectando este dputado| 
que vira a noticia mos jomass. À islo 
respondeu o sr. dr. Anonko José (Al. 
mueida que bem sabia, como sabia quem 
dava essas notisias para os jomae 

Acontece que à informação 
fixou essa replica do sr. presidente do 
ministerto veio publicada ng «Capiluls 
antes do qualquer outro jornal lhe fa- 
ner peleruncia. Ora, não sabe, vom 
leza, o sr, dr. Antonio José Uº Alncida 
esmo essa informação chegou ao nosso 
conhncimento. Se o soubesse, não leria 
S. ex. ruparos a oppór à garantia de 
verdade que à rodeava. 
De resto, nós sabemos «muito bom, 

quass são às termas em que se ençon- 
ira redigida à proposta a que o sr. 
(Casta Junior fez neferencia. Pura dei. 
xar de ser apresentada saria necessario 
que o governo neconsiderasse na 1e6)- 
iução que tomou. Mas, pelo menos 
até ao momento eu que tragantos es- 
la alinhos, nada se resolveu cm tal 
sentido. 
Todo o erno da nossa informação 

consistirá, certamente, em que a aite. 
ração au a armulação do n.º 22 do ar. 
go 3. da Constituição não será pro 
[mas sim pelo sr. miniciró da quer 
'ou por qusiquer membro da maioria. 

Não se fazem votações/F. 

posta pelo sr. presidente do ministerio | 

29-8.1916 + ecommerce 

IAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Canas. 
Beira Aita) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em 
APOPADAL sinos onde teima ia 
'As thermas da Felgueira eram as recomi 

so professor MANUEL BENTO DE SO] 
rosa clinica o, mas afiseçõts da poll, netitiamo, mas doou. quentes, do figado, do. ostomago, do E 

mendadas pelo sando- 
USA na gua nume- 

o, do intóetino, bronohitos, na meréurial, 

pressses ECHOS + 4.4 
Sesessos & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 

Cancionemo gua Portugueza 
«Ultima fór do Lacio, incalta o hella, 8 uia tompo explendor o sepaituras Ouro nativo, quo na ganga Dj A [A bruta mina antro cascalhos ola. 

[Amo o Leu viço agresto o o tou aroria, vas o de oceano largul dolorouo fdiom 
En que da voz matorna ouvi: «mon filhote Ea qui Camões chorou no axillo amargo rm vantura e O utnor gm bello. 

Olavo Bitas 
ANNIVENSA: 

. Mala da Sonsoição somar De Buiia aifo. do Mallo e Baméaio: D. Sul Loonor “Pinheiro (Pindeltds Ban rt do Sonea Col o vais Po e a aci” Tha Soldano, Oliveira 

Coudo do Lombrales, D. Carlos Botto or 8 A vila (Esmoriz), João Valos Ol: a, Wenceslum Dias Loito do Bones 6 neellos, Bartholomeu Sovarino do Lobo, Antonto Guimarhos, Pastana. go Gattardos, Joné À vganto otkera do o icoforado (Villa Pouca), « mingos Pinto Nartins, ' 
PARTI b Regrenon a Ererao ar Merlo Got 

—Partia para o Luzo 0 gx, de, Cj suiça, Abi o ta emos dE: Carlos io bontors aê Monte Fator gm na onpomm o dr Tibiqoe ancas or 
rtia para Castello do Palya, com, interessanto filho, a 8.4 condoesa do” [Arrochol) 

—Encontra-so nos Coldas da Rainha o: er. viscondo do Mecobant 
08 0 ar. José Pedro 

iram para 0 norto 08 gra, condes Fal, —Partia do Lisbon para o hgjal da Tor. co, Entro on-Rios, o e Adalto Souees [ão Ameral Poróira. 

ORA eo 
À revisão constiícional 
Ainda nada se resolveu hojo go. 

bre os imótivos que ingrátme 

o 
ja convocação do ng 
[do ja volar-se a qu 

já Tso 
sr. deputado Antonio da For 
los umonistas sahiri ai de a sala e deixou de haver ni Parécenos porém, qué a jr 
a, dos pariaimentanes ps 

cla ido não bastava 
a votação da moção do gr. 
xandre Braga, visto qho O 
frapho 1, do artigo af 

uição diz que a sua revisão ap. 
dera ser antecipada anhos 
se for approvada por dolo tor 
dos membros do Coi em obt 
são conjuncta das camáradm 

Nºesses termos, hecessarie 
a presença de dois do ny 
mero us constitue o Congrusso, 
descontando-se, de ie com ado lesclorecimento” votado a proposita 
(do artigo 18.4, os deputados e 86 
nadores em goso de licença, 

Parece, no emtanto, que se 
tendo o artigo $2.º como etnia. 
se a dois lerços dos membros pi 
sei les na sessão conjunci 

Pre t mi 
Baptista & 0.º 

Dinheiro sobre penhores 
Juro desde [0/0 

Rua do Jardim do Regedor, 18, 1º 

NOTAS DIVERSAS 
A camara municipal do oamcelho Avi olficiou ao a mfejetgo. do mento. agradocendo "o ter dolado br esicadis daquele concelho o Dem. go sim o estudo que vos ser feito, la pone 

fe go Ervodi. À. camara iunicipal de Ponela, ndo do se Pill. do fe hodindo que seja dolada, a estrada erviço. de Vallongo 4 estação do au nho de forro de Mundo do Goro, 20 ar. senador Jeronymo, de E sigo Bojo Com o “e. aniniso dos Dalho tratando, de impoctantes Pamentos 4 vetar no concalta do BM 
gn é dn, questão des subsistemas, é 
Besintmente do fornecimento do Tú e assucnr “para o rofaráda Concelho, “a ooniimisaoms “pouticas do Pariido Ropllicano  Portagtos do Oeiras co ronciaram hoje com o Yr. governador. 
vi, à quota. podirum a conservação Cobo adinivistrador do concelho do àr, Carlos Parede om o chafo da districto conferenci 
ram os aduuinistradores dos ogosalhos 
Torres Vodras, Azambuja o flcacer d Sai 

hqua da Fonte 
de Sula 

Bussaco 
Optimo para convalescentes, anomicos o debiiadha 
A melhor de esa 

A” venda em-toda à parto 
centavos (DO réla) 0 
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MEDALHA DE HONRA 

Exposição Panami-Pacifico 
mais importante fabrica do gemer 

SPORT & EDUCAÇÃO PRUSICA 
Congresso de Educação Physica 

São distribuidos alguns dos votos 
do Congresso 

Notas de arte 
Resposta a uma leitora O" «fi Capital» 

E! com o maior intoresso que vou 
responder a uma pergunta que. aliás] 
mm tem sido divigila por varias vezes, 
o que demonstra a grande ulldalo 
dr esclarecimento geral 

Porque é que todas às 
photominiaturas appare- 
cem manchadas pouco 
tempo depois de pintadas?| 

Bis um problema, onja Solução vou 
resolver, à ploteminiatura, cuja exe 
eimpies pode eer conlada à um 2 Gab uia pinbura, fach, para a qual 
Mo são previsos conhecimentos d de. ento oi do pinturas À deliia dis processo tem anti. snsdtndo is. aves, que, 1 
podendo, chegar” às “cuimimancies” da 
Avis, veem nisto Enero do deroruçã o" iso. de poder ornamentar 46 Suri 
Cntas “com quadros Jimios, copias de 
Dons auclare, 
Mas 9: à pintura assim excoutada.| tam entndo ântos, todos desaniams 

pentem 6. praero! enthuslasmo que 08 
Tevou a produzir grando numero diotraá 
mb ci doprsa lotam pesias do pare 
"e eiminndas do. padesiar ond ti 
nham skdy cololcadas pelos amadores, | DB AUG, do Seu. PrOMCiTO for, 
"AO ra” meros" de lemlnar 0 talo, 0. amador” nota. Cor. desgosto umas! pequenas” manchas. ham 
do favolumom à medida qua tem: 
Pô. dasaere o pouca à paueo nó draphita. começa. 8 desenliarso do vi 
dxo concavo onde foi adherida, Ed maadio quo a MaNRhOS si dl. 
envolvam a pioiographia tão. perita 
de prinéipio, torna-se amavelia e feia, 
perdendo a graça primitiva, amador desconceriado, viha-a com 
enagua e Smpolente para 'a faner vol ar sua primeira Delega, desanima 
e iniilgasa com desgosto Dos Photominlaburitas que mo 25em 
curanios. mia "podem contradizer? Apos acbelios que, Com ccedares 
“as ynolominiuras que cu fornaça Mi. Novamente, as emprego Demoro, som que uma Uniga mancho ou fique amar 
“ala 

Porque mancha à pho- 
tominietura? 

Para fazermos uma photominintura, temos" nossssaiamento "que. começar 
por lornaka dranspaente, visto quê a ao a srta Omo. madalar No 
o, O piniada plo vens | a” Qua RÃ alho TA colinas é 
transparentrs; promplos. à ,semeio pin- ads ias Us “que 0 Comgram Gola, 
eg; que ser callagas no-vidro. far esto tá, a mo mercalo ima ia” proa, cmd, vailharene» TE dr” combirado do cola do peito, o Vo ja maio: etc um 
bmilho ao secar. 
Quando se colla a photographiu, esta a Toedeso, para Incas o eita eo poe des Só elindo “da ao o E dg ga onde pr api BA apoiado, a Ta AR on jo O ato ecorregando para as axiramádoo ds aii sentem por Comiloto a depois 

da mais gevera raspagem feita com 
o espatula, prolegida a photographh 
“com um bocado de pergaminho humm. 
«o, não so consegue olservar uma un man, desmhenr 

Socca a photographia, 9 que se pro! 
“dez mupidamente, já vemos teve pon 
tos pratoados, ou em bollinhas ou vn 
iscas irregulares, 

E' a colla quo se manifesta, Emei cntsa insucesso, 
Depois da “colagem assim termira- , raio 3 

COMO SE DOM 

= inatteravol, que 190 niríeita e nitidã) 

cHoco 

alho Aranspareber por el. 0 qu: nc. 
eco om mais ou menos dias, Segundo 
a qualidade da, photogranhin 
Segue-o a ofração da: aprltcução 

e Preservativos que devo serve, > 
mio Verniz que vao Preleger 9 papei no 
estado transparehto, 

Mas passudos mezas «lvaneparene. 
falhou € princípia a ser opaes por pai los; à oollas 1a perdeu as sims 
pricuades O perito à descoliagetm Drr- 
ia; o xproservativo» já nado. Jevser 
o tda deixa estragar, 

Dlondo proveeny lantos defeitos? 
Da má qualitado da fabricação 
À scoltao, pajsado pouco tempo, 

tetista-se no rlopiro Trasco, a apésr 
iso dessorata, Dôn para deitar 1ór 

inspartniia» amrelieçe no [r4s. 
so, Porque “razão não, havia. tambem 
le perdar a sum cor clara de piincíbio 
5 lêmar o pholgraphia amarela é ve: 

n 
O «preservativos, esse só fem o ttluí to, sem Me possulr a qualidade. 
Dusque-so qualquer fabricane e por mais perfeitos que tejam os productos são sempre os é o alto no papel, 80 pode pevduzir modoa ananclia, 

Como remediar ó mal? . só lhe conhego um, E empregar ayé: 
nas a photomintatura já preparada é 

esta no cia em que é comprada, tomo 
ados unos. 
o valerá à pena gastar mais uns 

tantos reis € lnisso à certaza que so of. 
feroco um trabaliy deroprohunsivol, qué 
durará intaoto porn sempre? 

Basta olhar para uma d'ostas plolo- gravvias, perfeita da detalhos, ap4z a] ransparínoia e comparal- com as que Jem geral são preparadas 00m 68 9i008, Tacos de todos os formatos à em todos 08 estylos e. caparimentar  uma| é adopiolos para: sempre, 
ão Julguem 08 maus leitores que is. o é um medlames, é arenas 0 desujg que tenho do ser UM aos pholominia- uristas desolados pelos insuecesses, 

LUIZA DE SOUSA 

Grande Casino 
Internacional 

Mont Estoril 
Epoca de verão 

Todas as noites concertos pelo, 
notavel sextetto dirigido pelo dis- 
tincto maestro Conrado del Cam-| 
po. 

Apresentação dos celebres 
duettistas Cenami-Vizzanl. 

Matinées 
tas feir: 

Jardim; Zoologico 
Extá quasi concluida a instalação des: 

tigado do higpopotamo, traialho do co nidorado arohitosto er, Raul Lino o qu dotada do todos au condições propr 
ra n'olia podor passar o inverno, cow um lespaçono tanque, Rom o a0 morador 0a. ar aojeito A Intesopere do tempo, O curioto pachydormo tem continundo| attrabir grando afiluoncia no bollo par. 
quo das Laranjeiras 

NA A MULHER 

LATE, CACAUS, BOMBO 

EI TEA. 

Sobro a nossa banca dê trabalho, 
encontramos hojo um resumo doa 
«votos» omitlidos polo 1.º. Con 
gresso do Educação Phisica Nacio.| 
nal, organisado pelo Gymnasio| 
Club Portuguer o qn foi ama ox 
cellento manifestação do interesso] 
poongogico. 
Dovomos acontuar, pordm, quo 

não dizemos «votos», mas um seu 
zesumo, regularmento 0 o melhor 
possivel condensado por alguma] 
intelligento redacção do cqmmis- 
são, escolhida «oxtra-congrossc 
Nem so rofbre à todos 08. «votos» 
ômittidos om todas as eceções do| 
congresso, À explicação do fucto 

esilove sor facil, E” quo o Gymnasio 
"Club, sobrecarregado con essa pri 
meira reunião do tochnicos, talvoz| 
não podogeo com novo o  posado 
cucargo d'uma larga pablicação.| Pi omissões, Insenfaves es 
justificadas por cesso facto. D'ahi 
um «resumos o não conclusões tal 
qual foram votadas, Mas polo tra. 
Dalho qua seguo so verifica qua 6] 
Comprenso so ocupou do muitos 
o ynriados assumptos, 
Em todo o cao, a 

Club não puder 
conclysbon-—pnrt do da bypotho-| 
aodo dificuldados Anancoivas-en- 
tonilemos quo dove o meomo Club 
utilisar a imprensa, quo tio dodi.| ada o desinteremyaddmento o om 
auxilindo, para fazor ossa publicá- 
gão, quo será foita no Gymnnsio 
Som (o (Mono intoronso para, à 

ministração dos jornnos, tal 
qual tom succadido”ha dosaseja 
annos, isto é, desdo que n impren- 
sa Jisbonouse o contamar a futor dinriamento, à propaganda da edu 
caço phísico, A publisidado dog «voto omittidos polo Congreaso! 
nlo onora, portanto, o cofio. as10- 
ciativo; a imprensa a 09 sóus reda., 
ctoras hão csporam mais do qui 
aquella amavel doferencia quo, 
por vezes, roça pela ingratidto; O| 
Público, porém, ficará conhocondo 

[as «communicaçõos» houvo que deram «votos» nteaiiavoia e “ue 
«theies» houvo quo foram digouti. 
duo o nofiroram alterações nos seus 
«votos. 
O alvitro abi fico, Por hoje, 

sentamos O resumo, quo o 
*ymunsio Club éhama «votos» do| 

sou Congrosbo, — ousa primeira reu- 
níito techaica ondo 46 apresentou 
o discutiu muito o bom trabalho 
quo honrou os organisadores, 

O 1,º Congrpsso Nacional do Eduen- 
no Bhysica, Younido em Liaboa, por 
nioiativa do Gymnnsio Clob Porta. 

[guez, em 0,10, 11.0 13 do Junho do 
ÁDIO, após discussão o votação do 
OB APrOgO emítto 09 peguine 

tos votos: 4 
1$-Quo seja nrgontomento crendo 

Jum Inotítuto Normal do Gomuastiy 
ontidado orientadora da oducação 
cultura physica o do estudo das condi 
9009 physicas da croança portugueza, 
methodos do fymnaatiea, ate, 2.º—Quo a par da oducação, physiea 
obrigatoria desão a cucola primazia 6 
stabeloga com igor à Inspocção mo» 

Prefiram esta marca 

dica permanente, sendo para d 
otorrinolaringologiatas 
psyebiatras, 

torio o ensino do nátação, 
“4 Quo deste já as Camaras Muni- 

cipaos incluirm nos seus orçamentos as 
[verbas necessarias para cstaboleoor e 
imantor campos do jogos, pistas do obs-| 

obriga 

Ipropaganda, espectaculos public 
da a, voz quo o producto ossos 
[otaculos rovorta para o ou cofro, 
6ºQuo dosdo já om todi 

las o 1yocus soja obrig: 
nota do oduvação physica, mais co 
pleia do qua a quo é dotnalmento usa. 
a facultativamonte, 
7º-—Quo à todou ou individuos quô 

sigam a carreira das armas so oxíja o| 
conhecimento do natação sujoitando-os 
a uma prova do resistencia o veloida- 
do, segundo plano proviamonto estuda. 
ão: “Cómo estimulo para no. praças do 
lexcrcito o da armada os Ministorios da 
[Guorra o da Marinha façam disputar] 
nunualmento um ocrto numoro do pros 
vas classicas do yelocidado, rusistoni- 
eia, mergulho ão, 
Be—Quo 80 orgánisom no ropartiçõos 

ão educação pedagogica quo existem! 
[no Alinistorio do Tostrneção Pubtioa do) 
Imodo quo possam promover a cultura, 
ysloa da ereança portugueza nté nos] 
o nnnos do idade o Wahi por deanto l- 
lque portenconda esta fanoção no Mi: 
inístario da Guorras 

9º—Quo estes dois organiamos dos 
lvom mantar a mais constanto 6 intima, 

incípio da «nação armada», dó forma, 
Ino ou professores o instractores, ca. 

onpirito publico «que à casorna é, hoj 
a continuação da Pscol 
10º—Quo om as Univorsida- 

eo, Iycous o mais institutos officines 
o encolas “eocmndarias o ospociaos par- 

[Preparatoria; quo para ouso, ofeito o! 
[mosmmo emquánto so não fundam ng o-| 
ciodudes ou nucloor, acjam os officiaes 
ão exercito auctorisados a donomp 
Inhar o cargo do profossor do oducação, 
[phyaica o instructor da T, M. E, pelo, 
[menos nas escolas oficiaoo, cumblati- 
[vamento com o sorviço regimantal om, 
outro do quo ostejam onencrejodos, 

quo vulgarmonto no chama 

[levando sor consocutiva à uma cuida 
a, rigorosa o apropriada oducação phy- 

quo n/osto eorviço haja collaboração do 
oftulmologio- 

tas, dermatologistas, odontologistas o 
"—Que na ogcola primaria soja 

ligação para garantia sogra do grando | 
pr 
minhando do mãos dadas fucutam no|, 

ilcularos "soja desdo já obrigataria a| 
organiaação do umo Instrncção Militar! 

todo o onidudo na copecialisação do, dora um tornci 
gymnasti.! nos amadoros, 

ca athlotica, athlotismo do foiça o dos-!ambigão do mi 
ortos combativor, A cultura physicasto 

WS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 
MEDALHA DE OURO 

Sociedade de Geographia de Lisbo: 
h 

em Portugal 
fsica tom do scr orientada pelos onsi 
mentos do hygiono o da phisiolo, 
monia das formas para é conel 
ão Lypo normal, dovo fazer. 
soleeção para permitir a en 
ico, apomas. Lqncllos quo já ed 
o copo asgundo prosoripções de 
oia o tsto do estar o homem, 

) 

Lisboa 

[pido da manhã para o Porto a equi 
ão semo quo vão tomar parto nas jo 
Club do Porto, É 

A equipo 6 formada polos 
sto 

golo, «voga 
pio Pe 

a 

o» o Arnold Stockor o Henviquo 
os, | 

É! digna dojtodo o ologio a tripul 
to quo À ana dusta vao no Porto pa: 
'vontado do distinoto sportman Arnol 

por Amold. Btóokor, Olive 
Roms do Aquino. Canoa Nou 
Hooriquo Telich, Augusto Dias da Si 
va o N.N. 
o sbalE dação 
osta por 110! 

ola do ciiiao 
pestivol alcam ar liconça para ost 
O «tonms do 

Moniz, Dunrto Holbecho Manuel 
Norton Nogncifa. Arbitra. o desafio o 

Naval por Art 

Campeonatos de lucta greco- 

mo! 
Toí o, organisador 

onato do Ineta entro 
js o sompro dofend 

redactor: 
primeiro camp 
nodsoa amadord 
lento desporto 0) 
ativos o om q 
Igar-so a força 
gia o aponplos 
ou vonho apro 
do do organisa 
noio do mota o 
os os clubs, 
controversina 

11.º—Quo sendo a gymmastica uma, 
escola aduendora da vontade o forma-lcorrido amadoros do Athonou o Pro-| 
dora da. coragom, som o proposito ox-|gresso, 
elusivo do crotr à força «brotar haja] Bo v, donsogbi-ao orgunioas na Ama 

quo uma 
do der o brilho 
finado as fostol 

que 
desportivas renli 

so BISTORIA DA GRANDE QURNA 
LL TT[F o | 

[humana; procutando-so sompro a bar. 

Hotas do cia, 
Viligeatura do Club Naval de 

Parte na próxima sexta foira no ra- 

des xegatas drganisadas polo Sport 

ligado, «timonciro,» José Dos. 
loy Soares Franco, Ma- 

tornandes jo Carlos Alves Miguol, 
ubstitutos, Angusto Vioira «timono! 

que, mnito contribaiu a compro boa! 

ão 66 para Lisboa como para todo O 

Duerte, 

“Ao «bcaras do Club Naval falta-lho 
o madador Jydor da 

ivo de frequencia da es; 
milicianos não lho foi 

Sport Algés o Dafundo 
egvono Bastos, Costa 
japtista, Antonio Pala, 

sr. João Forrhicoinho que acompenha 
os nadadores bom como as direeções 
dos dois cluba| ropresontadas, o Sport 
Algós, por Eugonio Ricardo o o Club) 

e Consalado, Augusto 

mo tm dog mais com- 
o é mocosfario ompro- 
jomo à seioncia, n enor- 

+ Como um apostolo,| 
tardio a minha ideia 
Da Amadora um tor- 
tro 00 amadores do to- 
Como v, sabo dovido a 
olitions outro 08 club 

aos ultimos campoonptos nó toem co 

“do Iuota ontro oa nos 
o antisfaria uma 
o, o ostou cor- 

tas nho deixaria 
mpro toorm valo- 

das 

na Arandora. Desculpc a minha ousa: 
dia o eroia-mo do v. cte—Um amador. 

* 
x 

Uma linda fesiã de tennis 
Um velho qumigo, companheiro do 

tempos údos, da Escola o do Gynasio 
Club, envia-nos a seguinte informação 
sobre uma linda festa, que so onganssom 
les Delas, na tradiccional quints 

“No domingo passada e com su 
assistençia, roalismso em Beih 

orla de otenniso do dr. Bor 
Almcála, o 24 tomeio do cabo 

o| 

prolosto dos jogadores 
dns 

Aldim, Jong: Fonssca— Antanto Costa, 
Antonio" Perreleu- “Favares. Fermau 
Coelho, Beilo—Aboim, Fernando F 
a-Crceição e Silva. João Bastos 

ada «equipas Unha do Dator-se sy 
essivumento com as ontras e a venc 

ora seria a que fizesse maior numero] 
| 

sao o dr, Borges d'Almeida, 
começou 9 lornoio, havendo dd 

nculos, pistinai do natação 6 carreiras | Stockor. ] phases do espisoaido- jogo, com slachli 
Retro” Tavtndo para end” 6 Mintetes) “O bois do «wateripolos vão Jur) Ha misenda Devaneio A assis 
rio da Guerta concoirer com a verba [um desafio com 0 sport Algés o Dafun-)o vivos appinusas. Todos jogaram, 
possivel, do quo soguo nó mesmo comboio, Jencrgivamenho mas, coiiudo “registo o “Quo o Estado isento desão já o) É devido no prestimo do um digno)mos! Coclho e Antocio Costa qu 15. 
anta dos pata puto doado Sh olsooio do Clat Naval quo à scogão do rm bolos ma oppurtunidado Quê 
uncsquor contribnições ea impósios Natação conseguiu levas ao Postomiotss» colocando bem as bolas, o 
Be setõe oo a detiquem ep eo fon lr pat Atom. Cessna, com migncas ho 
u orcios phyaico ropagan priiquos os & redo ca om neroios Phyaicoa, incluindo). O Club Naval trabalha pola natação, | “Esto desalio terminou ts 20 

havendo sumpre grande animação pro.! 
paia" ondo esta cansa são Lendo dia a) tocada. po aneitndo, nm Java” 
lia muitos o numexosos adeptos, que so estnva, qual seria à «ejiipos 
O «toam» do| Club Naval 6 formado! Voncdora. Foi esta a Algim.Per ia ei| Ponscea, oom 30 joio, seguia: sr. lho, 

Hu jortos, 
Este lurnoio foi ornganisade p 

so, amigo Arlhur Manso 
flereceu aos vencidores 2 

injos com carteiros de fino gosbr ar. 
stico. A's nasistoncia assim coma n0s| 

es] ol offereaido. pelo 
magnífico Cha 6 cuja ton 

deve ds sra Di Silvia, 
Manso Tavares e D, Marerana Moreira 
Nata, 

Foi uma Della festa desportiva que 1, todos, satisftr, deixando. gralas recnr. ilnçãos, 
Na primeiro domingo de setembro] 

for.seiha 0 torneio lo nalhglesm, Ora nisado polo de, Borges A'Aimeldar, 

o] 

Num Vioita, Fstevão da Silva, d./ Campeonato de tennis n 
E URImeida, | Manuel” Vitor, Jóto| =P A 
Pengoa ole, “E tuma” voldadoira, vilogiátura do| Tocha amanht a inscripção para o propaganda apetivasm ampoonato do atonnias erpaninddo pis 

lo Recreios Desporiivoo da Amador, * Esto campeonato. é axclusivo 08 eo. Pç! dos Rvereiou Sportívos q sorvo pa 
putar n «Taça Amadoras, q 

rá propricândo dolinitiva do quom n ga- 
tomana . nhar tros onnos conneoutiv z O intoressanto torneio é dividido om Envibramenos a soguinto carta quoltros cathogorins, formadas dopois d n ) lopoia da] ais pnbliol inseripção fechada, havendo uma me. do 

om 
ou 

dalha para cada grupo. do cinco jo ze for topar 
campeão da 1.º cathegoria sorá o 

autontor da «Taça. Amadoras ats no] 
presto enno, o roceborá uma moda- 
ha do «voriseil» a título do campeão 
o 1º cuthogoria va Amadora, 
mingo, 

E” grande o intsroaso por onto tor 
ooo, sado já gerando à inseripção que, 
en 

PISvAS comaçam no proximo do 

outros nonies, conta com og dos! dr, Borges do Sousa, Placido Duro, uardo Villaça, Antonio Casanova, 
mancio, À. Del-Negro, D. Ragonio No-| ronho, seitas, Bakley ragoso, ato,” 

«A Capital» 
peso hos Necrolos Desportivos do 

àrthor Noguetra, Taymo Costt, Vo.) * 

VISTORIA DA GRANDE GUERRA 

Algumas. angodotag 
Como se annuncia o com 

da epoca de «Fo DAE 

lão onde está o Pereifg, 1 anta eo RO 
artilharia da costazecye 

—E o Augusto? Ro 
No Bam Sucesso Lib fã E oste? E aquclto? É -amtitho tros, é 
dos na tropa... 4% 94 Tenho para 1º epodavêm Ofverarogõo oa é obra quo dba 

ra vestia AA durão q Isto mo hua dont, ne acdogen, Quer” molhar comor DELAS 

Os grandes rei 
Um club sportivo e de heroes. 
Entro as onlootividades siga 

sc honram de melhor figur ad 
actual guerra” conta-se a Ato: 

angaise,. Figura ne 
» com 38? G'slino 

Crues de Querem: À um ne 
mero bonita poru um club aque posse 
1.800 socios, A 

Noticias 
(Comunicados e informações) 

Entro nós 
| Sport Lisoa o Bomfica 

A ultima nesensbleia goral d'esto Olub 
sigo para o tque coros movectes quo 

'— Ausombleia oral: presiden- 
ão Curlgs Mascaran). ! "e-pronidonto, dr, Alberto 

eratario, João Carvalho Pe 
eratario, Julio Ribetro da €; 
prosidonte, T 

oretario, Eduntdo. Martina Peroira; eretario, Honriquo Jayimo Forrolra, de Sou; Vogaos, Eduardo. Oonpeição Bilva o Bluardo Ceivelra Serra; codvalho fiscal 
presidonte, Julio Mario da Silva Nagol- mento; relator, Afrodo Silveira Ávila de Noll; vogal, Antonho Riboira, 
União dos Atiradores Civis: Portuguo 
E b 
Para discassão dos novos estatutos ro- 
o pa proxima sexta foi 

oral da União dos 
tognazos, 

dores 
“la maguitado do asvampto tratar pola interes qua ala. vam despertando Ba população sesocht eo da importa A esperaoso. duo araeomi riam ão faiando 8 lot intotos maio preponderontes no ro Racioon : 

Torneio do esgrima da« Teça Trafariar 
E'amanhãquo focha a insoripsão pare o torne do dada dateça rai o isstaao no proxido abbado, nor igor do Club Batucar da, Tinda prafa Ceocensentas da cinco eis pu 

lisbonenves. 

Investigações secpetis” 
Vigilancia do possas, et. Palo, 

ion. Agonia Pavomigadora) ua 
Liubos. 

Festas em Beiifita, 
No parque Silva Porto uy 

Continuam amanhã, di pu 
Up ng as Pd 
Elmo esto W que lados capa à cl 

* ando 
E assistiram do” domingo ps 
dba agradaram ei 
"Pen duas atas egimentos, ut 

gas ques é a da Guara, Ropabilcu 
e às hard das Sociedades da lod 

Trogpicsoo de Beméica e, Aculenid 
a Grande. q 

O panel leminhho da Gruz da Ped 
cantará 18. suas: das, canções pop 

e fudos, qu tanto etica 
o Pu, Baperaci grande cincarrânias 
o oba é dio e a Mumanação é guri a ensina Penta Sinto eita. 

COMO SE DOMINA O HOMEN 
Por Octave Fardel | Processos aegoros pa 

Ingditor amor à pessoa amado, mantor 6 conssryario, amor ssa passo 
destorrar do coração o do capirito o amor quo nos tónha inspirado algnom 
ue solaçõos, por qualquer motivo, noo sojam proudioino, Conssgaie 

quô ct jessc, nos eiquiça om ibesluto, sto ao. 
m elegante volume 200 réis 

Almanach Theatral para 1916 

Dlustrado com, os retratos o bio, ophias dos artistas Anra Abranshos, 
4. amno de publicação | ' 

Mondonça do Carvalho 0 Carlota Sande, Contam a poça am 1 acta Felle notisia, 
ao cançonotas: Alma descrente, Panaça, Muita sortel, Modas fomininas, Ao mai Ao 
mar... o 08 monologos; As mondadeiras, Qua sim. .. qua não, Mascara, O tumba, O 
garoto da rua o o Sonho do ojarario, anoo totas, charadas, ato, Proços 12) róis, 

A'vendana 

Livraria do João Carneiro & Gta, | 
T. de 5, 58, Domingos, 60-LISBOA 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2. | 

(Em frente do Banco Lisbou & Açores) hr 
TELEPHONE Nº 2194) qimica geral | 

Antonio Balino 
Rego | 

Nova tabela de preços para as classes menas abastadas |,,., cas dos rins 
Betadora Combos doam blend: : 17 BRO Dogigas dorso Obtarações (hatabegena E qb rent ee venhas dao) Cepartos 

185% Consultas das 16) 
to] ásiBhoras 
Soo! Telephone: 2930 

Tiwpeca completa EO Rd Vaidade 2 JE Bão ano 
Corôns em onro desde . «2. ABO! Dentes em placa do curó die dsiio E) 9999 

TabacariaMalafaia. 
Tabacos nacionasa ' 

CONSULTA GRATIS 
Todos os trabalhos e operações sem dôr 

Especialidade em dentaduras sem chapa, 
Facilita-se o pagamento | 

Modificação de antigos dentaduras 
romptas à mastigação a preço modico |. * tslraneiros 

CLINICA GERAL especialidade: doenças venoreas e do oo- RB. da Boa Recordar] ação: Conan 2/08 da 2 à 4d tar, dos oe sa questa E 
Eeto consultorio abre das9 da manuã ds 7 da tardo nos dias | Figuelrada For 

+ ntaiy o 08 doinlagos da 3 de 6 da tarde 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º . 

Es frente do Basto Lisboa & Açores LULA 

“Ambos esses edificios foram vioten- 
tamente oceupados pelos rebeldes, 
sendo os que ahi estavam amença: 
dos sem cerimonia: e como d'ahi 
se dominava por completo as com- 
municações com Dublin de Kings. 
town e eram edifícios construidos 
solidamente, 4 moda da a! 
eluta da capital da Irlanda, consti- 
tuiam uma posição verdadeiramen- 
te forte, difficil de della se appro- 
imarem ou de ser tomada sem ar- 

Por essa estrada, pouco se im-| 
portando com as emboscadas 
Porventura lhe houvessem sido pre-, 
paradas, 
da Inglaterra, 4 é 
Shorwodd Foresters (Territorinos), 
tropas novas que estavam ainda 
no pexiodo de exercitamento, 
O fogo partiu primeiro de Cavis. 

brovke House e muitos cahiram ao 
rincipio, arrostando os jovens sol. 

BadvaP as Palas com Rrande, coral 
não podendo luctar ef-| gem, mas 

ficuzmente com atiradores que e: 
tavam nos telhados e por detraz de 
janellas em edifícios inacessíveis. 
O quartel de Beggar Bush, que 
proximo e onde os sobrevivéno 

corpo de veleranos e varios 
fugitivos s haviam refugiado, esta- 

portanto 

fica 
tes 
va” cercado. não podendo 
prastar quxilio algum eficaz. 
O quartel e o seu 

constantemente alveja 

arehito-, 

veiu terça feira 4 tarde! 
o primeiro contingente de reforcos| 

o 7º Balalhão de] 

arque eram tm Recebemol.os com o. me- guie gramira aqui? Receber 

ca Bolland e d'outros edificios oc-! 
cupados pelos rebeldes, dando-se) 

Uma senhora descreve assim, no 
seu Diario», o que se passou 

“As horas da manhã decorreram 
tranquilamente, mas qo. meio dia 
ja detonação d'um tiro de espingar- 
a quebra de subito o silencio, Cor- 
ro À janela. Homens vestidos de 
Ihaki estão rastejando d'ambos os 
lados da estrada, procurando todos 
los abrigos que Mes proporcionam 
las pedras das paredes que sup- 
orlam os «rails» do caminho do 
erro. E 
uFecho A pressa tudo, receiando 

fuma, repetição das secias de se- 
gundo feira (a do fuzilamento dos 
Veteranos), nias .são soldados que 
chegam, O que nos alegra. Tomha- 
mos posição nos degraus da cozi- 
nha, como local mais se 
«guro e por mais duma hora ouvi- 
mos o ruido da batalha. Parecia 
que eram muitos os homens envol- 
vidos em combate: parece-nos que 
jalguns estão no nosso jardim ou 
nos degraus. “Os soldados estão atacando as 
juas casas do conto, a de numero 

25 em frente é a do numeros 26 e 
28 do nosso lado da estrada de 
orthumberiand.  Receiúmos que 
livessem recuando, porque ouvi 

Juma voz murmurando «Não pode- 
mos recuar agora, TApazes», 

«Quasi imediatamente baterant 
já porta do Indo, Corremos a abria. 
«Podem os feridos ser trazidos pa- 

Mor agrado o apressémo-nos a 
prestar “o ponco auxilio em nosso 
poder, trazendo aguo, toalitns é al- 

muitas mortes. Isto prolongou-Se iofadas para lhes por debaixo das 
até quarta feira 4 tarde, em que a 
uarnição foi reforçada por um des, 
camento de territoriaes de Nolts 

» Derby, que desembarcou em Kin 
ustown “e seguiu para Ballsbridge, 

“muito mal, feridos—o aju 
ires cabeças. 

Pos” dois “que foram, trazidos— 
nte dos 

herwood Foresters em estado co- 

o e um pobre joven tenente 
donde chegou so queria) pela éstimaito doente. O médico do regi- 
ltrada de Shelboure, evitando as. 
sim o passar pela area perigosa. 

Se 08 Sherwoods e os Slafforde, 
que iam à frente-—sendo-lhes, como, 
era, estranha a região e não co- 
nhecendo sequeiro local dos quar- 
leis Aivosaem sido avisados a tem 
vo é levados; pela mesma estrada, 
muilo sangiua derramado podia fer 
sido powpaí 

mento e alguns homens da Cruz, 
Vermelha esião junto d'eltes, mas 
foram Mão à pressa enviados para a 
randa que ainda não Chegaram re- 

medios alguns: o soccorros médicos 
"e Jevon algum témpo à ermanjár 
janesthesicos. 

«O tempo passou-nos despercebia 
ão é até-nos esquecemos da comida, 
escinto de arranjar chã é plo parar 

sioneiros, entre os quaes algumas 
mulheres. 

Depois, o edifício do «Daily Ex. 
press foi tomado ú bayonetr, een- 
do encontrados muitos cadaveres 
no telhado, Lerminando assim o pe- 
rigo que para o bairro em que fi. 
cava o castelo podia porventura 
haver, nd 

Alguns outras incidentes  d'esse 
aja, o segundo da historia da «in. 
feliz» Republica devem ser mencio.! 
nados. 

Os assaltos nas ruas que não es- 
tavam oecupadas, militarmente pro- 

ain, desordenndamente e co- 
mo q 

tristemente para os rebeld 
blin, excepção feita dos que se elf 
não. dera signal do ai, 
junica coliectividade operaria, doll, 
Ctividade 
municipal 
ladheriro no, governo 
Republica Trlandeza, 

tello e 

A manhã de 26 de abril rompeu 

egaram ao saque e é pilimager, 
Nem uma 

politica ou organisas de “qualquer e ebpes 
provisobio da 

haviam sido repellidos 
s Hall e dos edifícios citdomyle 

o 

Não se haviam apoderado do cd 

s & ponta da bayoncta. À sá 
tentativa de interromper us cor 
municações entre o cesto e o sul Ê uo lendo apenas por objectivo o norle, não dera resultado há Pot 

a destruição. lte do Rei, em Broadstone e na rúg 
A rua de Sackville, onde a Incta de Amíiens, apesar de (tere 

ainda não havia chegado, soffreu 
fanto honiens como mulhe- 
forum vistos levando o que! 
debaixo dos hraços e às 

tabrle- 
cimentos servia dos assaltantes, 

qucavari tudo e a quem tudo| 
gia conta. 
Alguem houve em Dublin a quem 

semelhante modo de proceder não 
agradou, Esse alguem foi mis Fram-| 
eis Shethy Skeffinglon, bem conhe. 

jo pelas suas opiniões radicaes e 
extremamente popular, que affixou 
na base do monumento a Smith] 
O'Brien uma proclamação, em que, 
convidava a poptlação de Dublin a, 
policia por si mesma as ruas dal 

ndo e não consentir que se das. 
m assaltos, o que deshonrava q) 
ven Republica. 

podiam, 9 
costas. Toda a especie de 1 o 

fe 

Emquanto isto so estava passan- 
do, tropas estavam desembarcando 
em Aingstown,  promplos, q mai 
charem sobre Dublin. visto que 0 

|parar o movimento da 1 
ido Great 

Kingstown em Westland, 
para além da estação duesti 
de Lansdowno; as suas posiçõe 
na ponte de Mount Street 
'znmento das estradas de 
haviam ainda mudado, 

(eluindo St. Stephen's 
[South Dublin Union, estavam” 
tadas pe 1 
dão militar quo ia desde a Po) 
do Rei, pela rua Thomas, passa 
do pelo castello, até Trinity 

m, fei 
ond 

Northern n'umã (certa 
ren por estarem senhores. do dif 
icto de Fairview, ocrupareid' Laks 

kinite é so terem revoltado Ewords 
Donabate, ) Estavam senhores ainda dog 

communicações tanto por gt como por “caminho de” feí, pi 

obrien Boland, a velha rei 
“mio 

orthumberland e Lansdówi 

Mas as suas posições sul, 
Green e ag 

pelo bem restabelecido c 

PoE . à ponte de Bult e d Custom, 
transporte por caminho de ferro House, 
estava momentaneamento inter] O cordão militar ao norte desde 
rompido, com cavalkinia, tropas de o Parque até á rua de Amieng 
é é artilharia e, o que para os re- 
ides era o peior de tudo, com ca. 

nhões pavaes. 

.estrada de circumvaliação cola 
tambem fortemente estabelecido, 
'modo que as Torças dos rebeidos es. . 

E do mar ia tnnbem cahir sobre tavam divididas em duas e cor 
os conspiradores uma chuva de fer. famente isoladas, apesar de 
Toa OPINO, a Pequena anhoncira montado uma estação de, tá 

s nim telha ulletga» estava na foz do Liliey, phia sem 
poripia à subir O tio nã manhã se; 
guinte, o a enviar sobre Liberty 

te do edificio dos correios. - 
Além “do cordão militar o sjortÃ 

el alegmas granadas, que não em- do rio, O edificio, doa sofraios 
rariam O alvô. Tribnaae — Four Court —. 



CONTRA A 

méfis energlco o inofensivol 

tinitâmentos sscundarios! 

É ao 

SIPHILIS: 
BDeprereraio 

(REGISTADO EM [4 PAIZES) 
O purificidor do sangua por excellência o o depurativo 

Sem distt nem resgasrdo! dão exiga o âoxilio de ontros 

O depurato! encontra-se à venda nas boas pharmacias É estogarias. Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
+ 18080; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis. Pelo cor- rtê gratis para toda a parte. 
á eatr o livro de instrucções em todos os depositos, Do. 
posito geral para Portugal é Colon as: 

PHARMACIA J. NOBRE 
Praça de D. Pedro (Rocio), 109, 10 

LISBOA 
(Por baixo do Franctort Hotel) 

q Contraroubo e contra incendio E 
Grande economia--Seguro de mobiliario 

SEDE EM LISBOA 
95, Rua Garrett, 95 

Tel:4084 
Telegrapho. MUNDIAL E 5 

MUNDIAL figura, numa 6 
«io o seguro de 

A CArIIAL 

Por $20 por cada 100800 de valor, isto É pelo qui se pagava 55. peló risco de fogo A 
police 03 riscos de INCENDIO e ROUBO. E tão necesta. 

JOUBO como o do FOGO. 

à RMRURNDIAL. 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capital: 500.000$000 
Reserva em 1915: 102,007847,1 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Pinio da Fonseca & Irmão 
Praça da Liberdade, 138 

- Comp anhia de Seguros À NACIONAL 
Séte na sua propriotade; ivenida da Liberdado, t4-= LISBOA - 

fot, am respo i, É FUNDADA 
em ret 138 

CAPITAL 

800.0008 
escudos 

RESERVAS 

380.5188 

escudos 
Seguros sobre a vida humana 

tes no trabalho, inoendios 6 avarias maritimas 

k td 

“Bora iiomentanos 

! não 6 lendo conseguido, o seu 

hj 

) 7 

| ED BY RIAA IVO E E 

“CADAS SANTAS” 

CARVALY El A FORTEMENTE O) 
a Pipa ds 

E MUITORICA: 
Ém SILICAS jgeiaçãs 

Unico aj. - |) psraosaido 
Portugal “o Colonias 
Re dos Retrozeiros, 113, 2 

422 
sa msm reed 

LAVAGEM DE FATOS, ; | 
Tinturaria Cam bou: pnac 

Largo da Annunciada, 10. e 12 
Rua de S. Bento, 1: 

Teleohone 68 iCentran 
Empreza Nacional 
| de Navegação 

Para New-York 

carga 
eriptos 

[ra Nacional do Navegação — Rua do 
ereio, Só. 

TOVAR DE LEMOS 
Doenças venercas e syphilis 

CLINICA G RA! 
RUA DA EMENDA, [10, 2.º 
en 

“Olsina,, 
Tintas a agua (Wathor Paints) 
Lavavois — bygionicas — por- 

manontos fabricadas por Mander 
thers (Bogland), 

TELEPHON 

Sahirá brovamente o 
vapor Angola. Para 

450 DOS O5- 

ice mos 

A RECEITA 
E 
para ter nênés robustos e de 

perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 
LACTEA 

mais simples e facil 

da Bmpro 

L 

com base do excellente leite Suisso. 

NOVA COMPANHIA TNGIONAL DE 
Sociedade anonyma de responsabilidade Nmitada 

vapor do moagem da tigo, de Ea biscoitos dem Lda, Cole, 
Lisboa | 

Endaroco o impermeabilis 
Dá-iho a fortaleza o a consiaton ) 

joxivilidado precisa o noconsario. 
duração consideravolmonta, 

o ferro, 

NESTLÉ 

HONBEM 
asque da aros, massas 

brógas, Sacavom, Po- 
Farinha ospoolal para exportação, em barricas, caixas ou sacoos—Fa- 

ESSE tintura inste: 

SLBINA: 
TÁ marca 
ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$80! 
melhores tinturas para o cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 
Rua do Norte, 34, 1.º 

E 

CALÇADO BARATO 

Fabrico manta! sô nos Grandos Armazena do Calgado, R. da Palma, 
290 a 200.8, T, do Bomformoso, 4 a 18 (om fronto do Colfssa do Lia: 
doa)—Botas para homom a 8840)! Sapatos para aonhora a 1840011 
Um cojossal soriimento em todos os generos 

SEDE—RUA DO COMMERCIO, 991º 
GS 

GS & Ss 

ntanea 

franceza, para o cabelo ou barba. E', 
unica que não suja a roupa nem ape 

s 

EUR 

/ Todo em empolas k rins nº 20 8. Farinhas gom marea para homem senhora e creança 9 |. 7.1  DECARVALHELHOS Exa obter ata 6 iodo tstanta n Telephone: Ho te 1). A. Candeias Rámada 6x refeições o I$rá Mellãs, fr flgado, estomaga, om progar. Dop sito Pharmacia Azovodo, para exportação. Sereno legumes o E sito issembaraçando- das cr atá uricos bi,  todok Fitbos, Rocio, Sl, Lisboa. | à Preços sem competencia | . “aliamento diario Ftlvar em teia ao ease do Me E Z Torto A range o 220] Espeto ts Naa os Esparei a A Beit School sara E pa e Aopmao DE Eita erro | cmo fio Po eritZ SChOO Rua do Jardim do Tabaco, 82 LISBOA [| “usos. is ú ; TR MERO | veijoo ia ot ERA | 04 HA E dn tr ad, bo ta o Ingler EE TE SEE E SA , di DEPOSITÁRIO GERAL | DEPOSITARI OSNO PORTO Rare Done a RO viro A Ave 
Mio de Lima Netto Dourado, Carvalho & Irmãos Hesapihal - Esophagoscopia RO O RERRR E dóS, Júdiao, 19,1º P.da Liberdade, 138 raducção tino o : lion 266 Coal me roar JB Tua do Alecrim, 20-A ] eso e 2 Sociedade anonyma deres- Fabio vendo a coz garrafas é garrafões, nas las casas iPaguas À ; Produto chimico para tornar imrompivel 6 aval Largo do Camões, HH hi itad pm e restarantos na ado mao prato er - A sola do calçado 41 ponsabilidade imitada 

GAPITAL.: E. 600:000800 
José Pontes KORTI tacões no calçado. 2 & | ENDEREÇO TELEGRAPHIOO: Probldade, —Lisboa | ; ; lies o material nom incontinoda o anda : Explosivos da Fabrica da Trafaria Masongem connaai no TÃO - Po lmalhor prosarvatvo de deongal Ehososetiaase tl NUMERO TISiHPIHONICO: 1995 

Mo) E at pratico, by SO 8 SA-SIZ O COD, TELEG: RIBEIRO : Diretas, PA NAMITES linica Infantil Ginastica [Ana 4 Sa U 
“e CAPSULAS | RUA DO, CARMO, '09.2.º—Teloph. 331% Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis | Fundos de reserva Esc, 105:000800 i ! RATOS cnixas do 100, ASSIS DE BRITO Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito ge Bi z gº Prejuizos. dergostros o maritimos pagos até 34 do 

ttaadas do tez mem - S 5| dezombro do [914: aces | Ho fo ee TEA e O dee a, aiuia D) iii dote Encstivo da)” DESCONTO. AOS REVENDEDORES oi El zÊ Esc. 790:696942 EE ? oppatelio espiraard ado Jeronymo Martins & Filho [= 3 Ei ecoa eogaros aceiros,contr fogo anta! ou pes 
B áiO (Nor i E E É | cedido do raio, sobro prodios, estabolooimontoso mobi- E nn VE Chiado, 1S a 19 Lisboa |6 q É | pia im 

T Sê Agencias em todas as ci 0 3 eg E - i | ã & 25 mas principaos villas e povoações 

msro ny 

gaos e cu 
Sackville, e Libarty Hall cram os 
aeys pritcipaos pontos d'apoio. 

Pentse, no seu ullimo manifesto, 
inha apiellado, para Dublia dar, 6 
“seu apoio, o auxilio à Republica Ir. 
landeza. Tanfo a cidade como. os 
arvédores não deram o minimo pas- 
do para irem para o quartel gene. 
rat dos rebeldes. 

O. relntorio do general Maxwell, 
sicriplo tu 25 de maio, iquando à 
Tebelhigo estava dominada e todo 9) 
perigo. estava arredado, mostrou 
que, aressa fatal segunda foira de 
aschoa apenas havia na area de, 

Dublin, de que se pudesse lançar 
mão, 1,465 homens do infantaria 
(Atiradores Tteaes Irlandezes, Re. 

ublio) com 76 ofíícines, e 851 
de: cavalária (07º Regiménto de 
Cavailâria da Reserva) com 35 offi-| 
cinos. 
E kinham essas forcás, antes de, 

mais. fada, de proteger cinco acam.! 
Panhtitos, o castelio de Dublin, a, 
Hiotatla: dbj vice-rei, o paiol, o hos. 
PAi" real o Banco. 

juda a columna movel (34 
do Cavalaria de Reserva, sol o dominando do coronel Portal, 

é Cnitrag, a quarenta e oito ki 
Tométros do distancia, uma bateria 
ds quátro cânhões de 18 em Afhio. 
tre, a cento e vinte e cinco kilomé 
trós, e alguns soldados, que se não 
sabfa sc podiam ou não sor em- Pregados, em “Temnplemor, a cento g,Sinte & oito kilometros, é cm Bel. last, a cento e oitenta kilometro - Se 08 rebeldes livessem a mais a: probabilidade de exito, em- 7 era para” elles, neessario assagurar o dominio de tória at cidade de Dublin antes de ôomeçatem a chegar reforços, e, 
euc2sso era mais que certo, 
Comtdo, no dia 26 de abril, era mais que certo que o govarno pr visohio não tinha “ima idéa clara do -Sogosperado da ema silunção. “a 8. Tebeldes tinham abundancial ds atifias, munições e alimentação É nós dois dias de Incta nas ruas davinmr provavelmente infligido 

VA ORANDB GUERRA 

elos na base da rua dejlantas perdas —poil 

gitignto, Tcal Iriandez, o Fusileiros Co) E 

| ; 

' 

VOL, XE 

Civis é sol. 
ndos—como elles proprios haviam 
sofírido, l 
Na sua astombrosa e infantil 

ignorancia do Ique se passava no 
imundo em que viviam, imagina- 
ram, ou persuadiram.so de que todo 

jo exercito inglez ostava na guerra, 
que a policia seria cercada e apri. 
Sionada pelos rebeldes rurnes é quo 
os submarinos allemães impediriam 
a chgada de reforços. 
Haviam tambem emillido a theo- 

riasoria incrível se não fosse as 
segurado, por testemunhas fidedi 
gnas--de que, bo se pudessem man. 
ter durante “tros “das tornareés 
hiam, aipso fabtom, belligenantes e, 
portanto, podegiam tomar parte na 

erencia da' Paz, no dim da guor- 
ra, e discutir as condições em quo 
ficariam, -de egual para cgual, | 
Mas o peor engano de todos foi o 

(de que so haviam esquecido da 
existência da armada brilannica, 
cuja menor unidade de combate po- 
dia reduzir 9 sem mais formidavel 
redueto a um moutão do ruinas. em 
poucos minutos, 

Em Cork e em Kingstown ca- 
nhõos e homens haviam já des 
barcado da armada, alguns « -« 
vam já mesmo em Dablin é de suu- 
nhã cedo Liberty Hall viu “a sia 
sorte dependente da «Helgam, uma 

anhoneira do patrulha, que estava 
ao largo de Cuslom House a a ai 
cance do quartel general de Larki- 

ile, onde tres dias antes o princi 
afio formal 6 Inglaterra ha- 

ido lançado pela condessa Mar- 
Kíeicz. 

Aºs oito horas da manhã, a «tfel. 
ga» abriu fogo e então, como um 
cronista local escreveu, «Dublin 
ouviu pela primeira vez ná sua his. 
loria o trgar dos canhões navass no 
coração da cidaden, 
O exercilo do -civis não espe. 

rou por mais. Sem disparar um Li 
ro, os que o formavam fugiram p 
Fê a tua da Abbadia o para a reia- 
livamonte segura rma- de 
Os artilheiros da «Helgá 
d'elles disse, tinham ra 
na mão». Dispararam alguns tiros 
que, sem fazerem arandos damnos 

Es MISTORIA DA GRANÓR GUERRA o 

no exterior do edificio, attingiram 
tão bem o alvo e entrando pelo] 
telhado e explodindo, demoliram 
por completo o interior. Ao mesmo tempo é à fim de com 
| RA a obra, duas peças de arli.; 
hacia “de, campanha” “que tinham 
acabado de chegar, e da porta de] 
Trinity College que deilava para a| 
rua de Great Brunswick, varroram|pôz-se em movimento pela rua Ca 
com algumas granadas bem apon-ipel, que corre parallelamente 4 di 
taitlas O caes até ao extremo da rua Sackville: a outra, sal de Tara. Inity College, atravessou o 

Os rebeides que levaram essa no-[Bult e foi pela rua 6 value, que 
licia ao edifício dos correios e que fica quasi à mesma distantia à jes- presenciaram o que se havia, pas-lte. Chegando é rua da Granbritoo 
Sado do «Forte de Kelly», no“exére. inha—que fôrá denominada rua Par- mo do passeio, de Bachelor. parece nelas duas forças juntaramise no terem visto nisso o desabar dasicimo da rua Sackville, onte fica q 
suas úllimas esperanças, estatua de Parncil. 

ria destruição de propriedades, ou- tro methodo foi empregado. Varrer os. edifícios em roda “do [dos cor. 
Feios ora q primeira coisa, a fazer, o que foi levado a cabo por tres co- lumnas sahidas do edificip do go. |verno no lado sul do rio, A primeira sahiu do cástello e, atravessando a ponte de Essex, 

Reforços da 59. divisão haviam 
começado a chegar de Inglaterra, 
tendo até ahi todo o trabalho de 
Dublin pesado sobre a columna emo- 
vel de Curragh. 

N'esse dia, Dublin viu duas no- 
vas proclamações, uma do rei e 01 
tra do general Friend, commandan- 
te em chefe das forças na Irlandi 
?A primeira cra do caracter pur: 
mente technico e legal, emr harmo- operado pelo 5.º de Leinstbrs, uma uia com O quo dispunha o Acto da companhia do Sherwood Foreslbrs, 
Dateza do Reino de 1915. Por esse o 3.º do Real Regimento Irlandez é Melo, O julgamento dos tribnnaes ci. o Batalhão Mixto do Ulslér. sob & xis póde ser substituido dados cer- commando do coronel Portai %os Casos, como por exemplo haven.| Emquunto estas precaúções ne- do uma 'tevantamento militar, mo- cessarias estavam sendo femad. tivo por que essa disposição era ap- uma lucia feroz se dava no ladá plicada ú Irlanda. [sul no mosmo districto onde Os ve. A proclamação do general Friend leranos tinham <ido fuzilados na grdenava, que todos os “cidadãos segunda feira de Paschoa, les da cidade e do condado de Dy-! Essa posição era notavelmente bin ficassem em casa entro as 7 bem escolhida. Estava em intima horas e meia da tarde c as 5 o conexão com a posição de Ring- meia da manhã, a não ser que ti-'send, comprehendendo a fábrica de xossem passes da aueloridade mi- Bolland, “a refinação e à fábrica de 

A ferceira columna, pola ponta ão Rei, seguiu a rua da Rainha pas ta a rua Norte do Rei, por ondo Posson. indo juntar-so “com a co- lumna da rua Capel. O edifício dos (Sorteios e a dos tribunaes estavam assim “isolados definilivainente do idade e um do ogiro Iam- 
imortante movimento foi 

do continente, ilhas é ultramar. 

Tão efficazes como as méiho- 
res -sguas mineraes lobidas 

na origem 
a dissolver a/um litro do agua mam pacota do Lithinés do dr, Gutia. para “obtor instantanoamcoto uma Zgos toinoral alcalina 9 ltllnada, to. gazora, doliciosa, para o pura. quo 40 iistara as "oevigas “o principal 

mento com vinto, ao qual dá um 
suboc agradabilisiio. 

Lithinés do dr. Gustin 
a fodas so doencas dos 

Rins, Bexiga,figado, Estoma- 
£o, Articulações E 

12 pacofes fazem 12 litros de agua ml- 
neral por 500 rêis 

Aº venda om todos as pharmes 
ds 
Out 

Pharmaoia ROSA & VIEGAS 
R.de S. Vicente, 31 e 33—-LISBOA 

à que tiver a nossa maroarogistada. litar. 
Esta sentia.so já sulficientemente 

forte para esiender os tentaculos, o que demonstrava veforgando o co dão militar destinado à. isolar ain. 
da mais as- posições dos rebeldes. | Desnecessário será dizer que os restantes edifícios podiam ter sido reduzidos a ruinas como Liberty Hello fora, mas, is fim de evitar tan. to quanto pudesso ser a desnecessa. 

tgaz. D'ahi, os rebeldes avançaram pela bacia do canal para (a- praça nvilliaro, que fica em frente e omina a ponte de Mount Street à 
Sstrada de Norlhumberland. 
No . Gruzâmento - das estradas de 

Northumberiand o Haddingiton fica 
Clanwilliam House e mais abaixo, onde se encontram as estradas. de 
Pembroke, do Norlhumberland e de Tandswone, fioa Carisbrooke House 

Mozaicos— Azulejos g 
Cal hydraulica—Cimento Lizo 
GOARMON & C* 

| T. do Corpo Santo, 17, 19 e 21 Telephone n.º 1244-IAsboa 

odr. Queiroz 
Experimentadã ha mais ds 40 annos, para curae empigens outras doenças de pello Vende-so nas Prinblpasô Pharanoias, — Dogosito Qorali 

Cuidado com os falsilicadores! Só é vordadoi 
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2298 —Endaragotalag. OAPITAL 
Porta, ot 
aa da Bloa,fl Prego domina 

adido do Valina 
A Liberdade, pela ponna do ar, P 

theiro Torros, não concorda com que, 
nfostas mogmas columnas egorovomos 
fcorca da atritudo do Vaticano pora 
Yo fuoto brutal do terem os ullomhos| 

- Aprancado sos sous lares, no norto da| 
França, um grando numero do rapa- 
ves o raparigas para os arrgmossar n 
uma situação de escravos, em que o 
sofirimento o- à misoria- moral atroz: 
mento 08 aguardavam, 

Entende o antigo direotor d'4 Li 
derdade que não é certo o que nós ao: 
pontuamos, ol seja qu 

gu 
obristã, mas quo ovsa (é não onoonti 
no Vaticano aquolla oorros pondenoia 
x quê tinha o diroito do legitimamon 
to aspirar, Para osso fim, o sr; Pinhol- 
ro 'Porros recorda que o cardeal Mor- 
oior protostou adiiravelmonto con- 

des commottidas na 

quo fizomos mais acima referonci 
Vonoramos como o ar, Pinheiro 

Feres, x Sir do cardenl Meroiar. 
jo o antigo dioctor d'A Liberdade, 

folhoar a collocção d'Á Capital o 
dontrará fraquentes hoómonogans 4 
sua alta figura moral, Mas 

fóndou 08 sous conoidadãos, foi a Ro- 
pus, depois do ter oxposto a liberdado 
do vida Ás vindiotas gormanioas, 
ordado à que não oncontrou no Vati- 

cano aquolo apoio, aquolla força quo, 
tlovorlam corrospondor É gua indi- 
goação justissima o dolorosa. Elle 
sontihuou o contintia no gau protosto 
mas o quo 80 vô é ollo, o osrdonl Mor- 
oisr, guia o dofonsor dos flois como 
es apostolos das primeiras oras do| 
ihristinniomo. Não co vô o Papa, não 

no xô a Curia Romana, quo dovoria 
Ynspirar-so dos meamos gentimontos 
afirontando tudo, como o cardeal 
Moroior tom affrontado, para dofon- 
“dor 08 direitos dos innocontos, dos) 
fencos, dos oppeimidos, dos, quo tem 
Tomo j 
|, Por asu Jado, monsenhor, Oharost 

ja peolído francos, Elló lavroá 1 
Aero leque 
dos adoloscentos o ás raparigas do 
tuorto da França, poranto a autorida- 
do alloma. O Vaticano ordenou um 
inquorito, o à quem ouoarrogon d'os- 
3o inquorito? À am allomão, o cor-| 
deal Marimeno, » as conotações a 
quo ologou osso cnrdoal foram, como 
não ora difícil de proybr, do tal na 
tureza que 0 Vaticano as não porf- 
low 

os protestos do bispo de Lil 
como os do cardoal Moroior, rofloc- 

it da Egreja. Logo não 
O protosto formal do Va| 

tiono; Foi a falta d'pago protosto 
quo nós assignalámos 

Suocurgal. de um hango 
“+ BEBLO HORIZONTE (MINAS GE-| 
RÁRS) 400, Banco Hopothegario o 
gricola do Eatádo do Minas Goraos 
taboleoou uma sucêursal om São Se-| 

vastião do Paraío——(Americana). 

i Ver noticiario 
. | diverso 

na 3º pagina) 

” LEIA-SE NA TEROEIRA PA- 
“GINA: 
IBIPPA DE VILHENA El 

UMA: FILHA 
por M. CARDOSO MARTHA 

«CAPELLÃES MILITARES 

A” “Liberdade, 
A Liverdáde, om 

Torres, oualyiando. 
publicado pola Copital 
a Bgrsa, porcos lnniauar dor ali da fa 
piráção, ou di anctori likoraria, pelo mo. 

“Avelino do 
Ou ai 

ignados 

D. 

7 

tigos da fundo da Capital não. oprime à epiniio!s 0 soatis ds quem dife esto Gabo o que nto. qu das que não traduza edrrentas do opinião, “do Amsida respondo p O ar. Avalia 
las uficmaçõos 
nomo 6 não eo 
«umontos para 
Querem lanchar bem e cear melhor? 
Não à Argentina. R. 1.º de Dezembro. 75, 

Uma forre 3irante 
em S. Pâulo 

SÃO PAULO, 24 — O nrehitocto| Viotor Lueci podiu à municipalidade ama concessão para construir uma gi gantorca torro giranto com tro anda. res acima do solo o um subtorranoo| pato rostaurané, No primoiro andar so- Tão, construidas salas do. Choatro's ci- nomatographo o no segundo andar, to de om Sristal, haverá “um anlão do lausa o milgica o instalaçãos vara vati. eogoimenemtdmericna 

pg: 

aqui oxaradas no dia 18, que Lontom,| 
mas só hontom, o Seculo publicáva 
um tologermma do Roma, om data do 
22, annunoiando que um orgão somi-| 
oflicioso do Vaticano, La Correspons| 
'denza, afirmava quo o Papa protos-| 

to da França 08 rapazos o as rapai 
gas para os forçar a trabalhos ag 
colas no ostrangeiro.|  - 

tos contrá as violações de 
direitos, foitos pelos roprosontantes 
d'um podor superior, não invalitam, 
ng ouso “do não soroi, aitôndidos, os 
protestos, revostidos| do maigr força 
6 solomntdndo, que. bsso podor. for 
imále, Contra o fasto oosorrido no 
norto da França protostou o ropro- 
sontanto da Hospanha na Allomanha, 
por sor 0 encarrogado da dofesa dos 
intorensos francozos. Mas já foi re: 

ados o protesto do 
no hesponhol, 6 as al- 
dizem que essa roola- 

mação ostá bendo ostudada 
binoto Romanionos, prônanoiando-so 
a impronsa do Madrid no sontido de] 
quo olla soja dofocida. 
A attitudo dubia do Vaticano não 

[so compadeoo com a rofloros 
horoica da fé. Bla 6 tod 
uro, razão indiguada, 
comento. E não 6 só outro 

licos romanos quo 8 ; 
egual na Russia, ondo a religião é 
rito grogo; na Inglatêrea, ondo o pro- 
tostuntismo existe. Ka fé quo lova o 
homem, pola convioção nas noções 
fundamontaos do diroito, a áótoditar 
quo ba uma justiça iminente que 
não podo doixar do julga os dosp 

itavelmento triumphanto, Amargs 
mento roconhecerão os que n'ossa fó| 

abraçam, o que oatholicos 90 con-| 
fossam, que na Egreja que devia sor] 
o sou asylo o a qua ógido não oncon- 
tram o opoio quo a magnanimidado 
divina lhos dovoria inspira: 

Estamos nfésto ponto do acordo 
com o Temps? Não pos desporta por 
[forma alguma ossa companhia. Tam-| 
bom o sr. Pinhoiro Torros nos pod 
ria considerar idoritificados n'osto 

nto cor o Figaro, ondo o insigao 
siriptór catholico, insospeita Áúcto- 
ridado para 0330 abticalista o O sea 
ljornal, o sr, Juiion do Narfon, insoria 
a actuação do nuncio apostolico na, 
Belgica, que ropraduzimes, 6 segua- 
o a qual ollo chegara a banquotonr- 
so com os opprossoras do paiz p 
qual fôra acradita E 

factos 
com que so proc 

ra acobortar a attitudo d'uma Egr) 
(quo doixa a roligão, na possoa dos 

r dufamento affronta- 
do, o quo doixa a jhati 
tada pole força, mt 
nidado o ultesjando 
locar dosassoimbrad: 
dos martyros conti 
o 

Os. grandes rasgos 
de humanidade 

Um gesto magnlico do Rockefeller 
O sr. Rockefelter, o grando milliona-| 

rio americano, mandou entregar ás au- 
cloridades do cantão de Friburgo a im- 
portáncia de 380 mit francos para: cus. 
tear 05 despesas om a-hospilalisação 
do quinhentas croanças belgas até o| 
fim da guerra. Se q somma: fôr insul-| 
ficiente, cobrirá o deficit 
O sr. Grimm, em nome do Rockajol- 

ler, partiu para Varsovia, a fim do fa. 
zer 0 1mosmo gesto “em favor do qui. 
uihembas ereanças polacas. Irá em o- 
duda a Belgrado, com-ádentioa! propos- 
tá om beneficio de quinhentas creanças 
servias, 
OQUE SE ESCREVE TO QUE SE Te 

- Edições 
da “Renascença, 
A «Ronasconga Portugueza», arros- tando com malquerenças do toda a or- (dom, luctando contra o esposo: roti- 

noirismo do meio, pouco propenso a 
boneficiagos iniciativas intelligentos 
o ousadaé, conti 

ittorario 

ous som: 

uag edições, na 
isação d'um programma que não so inspira exclusivamente em intui- tos morcantis, antes prinoipalmonto 

obodo jo 

Ainda ha pouco mandou para as li- 
gestias a traduação do colebro livro 

jo 
conse 

alutar alcanos para a formação d'oma juvontado, forto do corpo e alma, proparando-a a trium- 
phar do tod: 
[primem as 
porvertom o sou caractor. Podo 
cordar-se, e ha quem discorde, da [games proposições que o dr. Good tonta, apoiando-as em principios dorivados da observação 9 do “estado Iguns homens do soionoia, Mas, tirando-lhes o exagaro proprio do to- dos 08 dognatisah "dando-lhes o exacto valor de relatividade q loonteom, as doutrinas do dr 

tára onorgicamento contra o facto de/“! 
os allomges terem arranoado do nor-|: 

dovom exorcor uma funoção til mn. 
morigoração dos costumês, sob o 
'plo ponto da vista por que alle of 
[saro, do bigiono e de moral, 
Um outro livro notaval, recente: 

monto oditado pels «Renasosnças 
para o qual dosojumos obamar a at-| 
(tonção dos nossos lei é um co:| 
riosissimo album que os seus auoto-| 
tas dosignaram Grandes de Portugal. 
Folhoando-o, vemos passar ante os] 

os olhos as figuras quo nas ulti- 
dozenas de annos imprimiram á| 

graça, da divina a cantante, 
harmonia do sen espirito, Os dese- 
nhos do Antonio Carneiro, quasi to- 
dos admiravois, d'vm, gesado poder, 

dos Grandes de Pórtugal, o sou pré 
diosismo galante ou a gua alma attr 
bulada. 
A Rapsodia do -Sol-Nado soguid: 

do Ritual de Amor é bom a obra do| 
am posta, sem quo possamos dizer, 
no omtanto, quo são: impecoaveis to- 
(das as poosias que oll6 agrupau 
a'aqueltas duas symbolicas designa- 
çõos,. Affonso Duarto não é um prii- 

ianto nas lottras, à quem 8 possa 
, à titulo do inoitamento, meia 
do -cogios 'banaes. Grooa já 

vjo um nome com responsabilidados 
dentro da sua goração. Nºosto aou li-| 
To Bonté-s0, por que o poota| 

jo ropoto, vestindo u mesma idoia do 
 domelhaato, decmaiada po 

do à ponco a inspiração que podoria 
prodosis meia ducia do tolas bem 00: 
joridas. 
Para foohar esta rapida resonha, 

imoncionaromos uma outra odição da 
«Ronasconça»: Duas Conferencias, do! 
Oldomi osso camárada na 
ú uma «O thoptro 

proforida no Gymasio 
om 26 do fovorsiro do 1910; a.outra, 
«A guorra ancodotica», roalisada no] 
Polytheama om 12 do margo do mos- 
io anno, Nºellas demonstra o seu a 
otor waia uma voz as brilhantes qui 
lidados quo o distinguem. 

Nye de compro 
«o soe AV 

A?s prosoripções minuciosas quo 
staboloco, na hota actual, armado 

do todas as aoquisiçõos da seionciá 
modorna, o serviço de saudo, o rola-| 
tios á hygiono do soldado om cam 
anha, é ourioso comparar 08 congo- 
lhos que dava, om 1719, àos oh 

do oxoreito, um medico militar a 
ao, Muralt o do que 
Zircher Zeituug nos rolata um 
tivo resumo, Votifica-so, com effoi- 
to, que so ha notavois semolhanç 
ontro as armos de oute'ora o as do| 

muita noção quo consideramos 
como actual ora ogualmento conhooi- 
da já dos homens do seculo XVII. O 
homem é sompro o mesmo o os ro- 
modios prevontivos dos sous soffri- 

voti sor pantanosos nem doentios, 
ondo so rospirom vaporos mo- 

phiticos ou ondo a agua im para. 
porlgosa. São tantas as qualidados 

pratico é pelo que resp 
do vestuario, recomi 
capotos' quentos, as meis 

socoas, oto, O soldado que dentir mii-| 
to calor não dovo beber agua tri 
o fizor não dovo parar, njas fazor um, 

róidio salutar. 
Uma dos coisas mais interessantes 

o na recomendação do forne- 
pro abundar 

rostitus-lho a placidez 
quo o Írio lho Bsorapordor. Mas s0- 
brotudo 6 um adimiravel prossrvati- 
vo contra as doonças contagiosas o 
nomeadamonto contra o pesto, Os 
oxemplos que o anctor fornece d'iaso 
são curiosissimo: 

gone nou uma posto 
maligna durante a qual nenhum ne- 
ocianto ds tabaco foi atacado; fortes, 
fumadores, já doontes, resiabeleoo- 
ram-so rapidamente. Não foi tambem 
outrora que se descobriu que a me-| 
ningito oerebro-ospinal poupava em 
'consideraveis proporções os apaixo- 
jnados do caohimbo é do cigarro? 

Os banhos-duchos tambom não são| 
uma novidado para os soldados em 
[oampanha. Jean do Muralt recom- 
monda vivamento esses processos! 
hiygionicos, que limpam os póros da, 
polio e os desombaraçarm das impu-| 
'rezas quo tantos males di 
[sam. Taz-nos ver 0] homom ao sahir 
[do banho vivo, "agil, como se re- 
'nascosso para a vide. Conssgra de 
(pois uma attonção especial aó fogo 

ra seooar o soldado transido, ao) 
eio di Fengos o finalme fala em 

labundandia da tondas e abrigos. Re-| 
iprora o costumo de dormirem yarios| 
lsgbre a mosma cobortura o aconselha, 
cada soldado a construir o sou abri-| 
(go. Faz vêr todas as vantagens d'uma 
cabana secos o bem foita o como ella, 
proserva do vento, do fria to 

de exprosato, são acompanhados poe! ppm rubricas dó Villa-Moues: mois data/ gg deli Doha Dora aaa 
fdo-linhas a rotratar a” foição intima, É .nsto do.gonei japas. 

to imaro, Combatem na 

Como o Canadá - 
eradjuva os aliados 

O que diz sie Samnol Mughes 
Está om Paris o general sic Sam 

Hughes ministro da milícia o da do-| 
feza no Canadá, como, so dissossomos 
ministco da guorra o das munições 
'porgno o é do ambas as pastas, 
O gonoral Hughos nsácon no An-| 

Saint-Pisrre, que combateu em Wa-| 
torloo, nas floiras do exoroito feân- 
coz. E do apparoncia mais francoza 

jo que ingleza, 
Quando ge romperam as hosi 
sie Sam Hugl 

[orotar om tros 

e a caminho do Íngla- 
ntãó não deixou do sor 

a alma da propaganda aoti 
surgir do solo cana 
xórcito - que so oobriu do glo 

Ypres o em La Basséo. E' probibido 
citar as cifras dos offvetivos canadia- 
nos, mas é lícito dizor que só om In- 

torra 80 onoontram agora com mil 
he do Canadá promptos a tran 
[por à Mancha, 

Contando sessenta anos, o general 
Haghos consorva uma surprebendo: 
to juvontade, E', de rosto, 
maiores athlotas do Canadá o foi 
na sua mosidado campeão do boxe 6 
do corrida. Sou filho unico é o mais 
[ao vo, general do brigada do exorbito| 
britgunico o encontra-so, n'est -mo- 
mento na fronto da batalho, 

Interrogado por um jornalista do| 
is, sir Samael Hughes começou! 

por falar da feonto britunnioa do Som- 
imo, que acabava do visitar o d'ondo| 
[trouxo excellontos improssões, A ar- 
silhacia allomã contintaa sor violonta, 
mas a infantaria mostra desani-| 
Imúda, 

Como lho porguntessem o quo 0 
[Publico cauadiano pensava do exa 
cito franooz o da dofeza do Vocdun, 
sit Samuol. Hughes respondo: 

«Nó Cantdá ropotamos esplandída, 
ga dofera Nó prineipi a Ea 
jallomã, sobrotudo nos ultimos diaé 
ão oriticos do fovotoiro, foisgrando 
nossa inquistação, Aflicmoi ontão «o| 
[parlamento a minha confiança inaba-| 
lavel o posso doolarar quo as minhas) 

avista das tropas francozas| 
inspirou-mo ama confança  abgo- 
Luta. 

«Do resto, no Canadá conhapem-so 
os sorviços. prestados pola Prança & 
(gausa dos alliadog com a osplondido| 
defesa Vordun. Posso diger-lh« 
quo os canadianos partiram em defo-| 
aa do imporió, mas é corto quo allos, 

não queriam: quo a: França, 
iquilada, yisto que a repabli- 

ca francesa vous olhos, 
o proprio espirito da libordado, D'es- 
Varte as tentativas do propanda em 

jo tiveram pouoo exito. Os oa- 
'nadianos do origeni gormanioa mos-| 
traram-so muito: loaos. Dotestam | 
Xaiser o alistaram-s 

Como o intorrogassem sobre á con 
teibuição do Canadá quanto ao fabri- 
co do munições, sir Samoel Hughes 
respondeu: 

<A nossa contribuição é muito im- 
portanto. Começamos em fins do 
agosto do 1914, Não tendo arsonsos, 
foram os nossos industriaes que mot-| 
tóram mãos á obra. Fornocomos já, 
vinto milhões do granadas do todos 

los calibres o a nossa produoção tendo 
raro 

E foôroa do fim da guor: 
*A guerra não devo lgrminar por 

uia compromisso. E! a opinião da to- 
idos os canadianos. Mas quanto a fizar| 
uma data para u roptora da frente, 
refiro tomar parte n'esta a profoti-| 

Ina etica 
imterassanta 

O Boletim dos exercitos da Republi 
ca, redigido polos soldados o distri- 
buido gratuitamente na frento france-| 
Sa, nO 86u numero commemorativo do| 
isogundo anuiversario ds guerrainsere| 
statisticaoriginal us emseguida uma 

(publicamos. Como se sabe, o Boletim 
dos exereitos tem a oollaboração dos| 
jmaiores littoratos francezes e já pu 
blisou varios artigos do presidonte| 
[da Republica. 

O que consome um soldado 
Cada soldado deve ter comido des-| 

ão o princípio da gusrra 504 Kilos do 
pão para fazor o qual foram presisos 
7 Éilos de trigo. Para prodasie esto 
vrigo foi presiso uma oxtonsão-do 
torra do 20 a 25 aros, 

330 kilos de carne; d que 
gm boi do França, 
leitos, oa a imeio boi 
ão alem-mar,, 

Conguínia nais: 
22 Kilos de toncinho'ou banha, 130] 

do batatas, 36 do logumes secos, 7 de 
massas, 2 de queijo, 18 de sal;43 de 

oar, osfé torrado. e 
Fumou 11 kilos de tabaco, ou seja, 

MO massos de 100 grummas, 
Finalmento, bebeu 360 litros de 

vinho, 

ivalo al 
jzando vivo 440) 
ngolado, vindo) 

|O que vestiu 
Tem dois annos, 0 soldado inutiligou| 

3.00 4 capotos, 4 patos do calças, 4 
pares da calçado, 

Admittindo que o panpo custou 
8 a 10 francos o motrb, esto fornos 

um effactivo 
homens é procis 
noiros. 
Cumpro notar que, graças nos os-| 

forços da intondencis, todo o panno| 
militar 6 agora fabrivado om França; 

im como o calçada ovja materia 
prima so importa da Ámerios, * * 

O custo do armaimento| 
Oarmamonto que 4 soldado do in-| 

fantaria trunaporta, inolaindo muni- 

Uma motralhadorá valo dez ou 
quinze vozos sein contar os mor 
nições nocomsarias é gua alimentação. 
Ora a motralhadora de consumir 
'6m menos de cinco minotos o que 6, 
infante, x modia, obnsomo durante 

para um e; 
nbão moderno ousta/20 (ranoos, de| 
sorte que um canhã« (gra ropre-| 
[sonta uns oincoenta. mil francos; um 
canhão de cajapanha 20,000 à 80,000] 
francos, e um matoriál de artilharia] 
'ão grando potensia 150.090, 200.000] 
francos é mesmo mais. 

Oque custa o soldado 
O.sustonto d'um' obimbatonte custa, 

mais do 2 francos par dia, não com 
peohoúdonto o predio do 
ção do O fe. 242 que ho destina á 
lhoria dos ranshos qrdi 
O aettsteio 

fe. a 
e a E 
coê, a calça 12 
[21 francos. 

A corraspondencia do 
soldo 

A repartição central militar rooobo 
disriamento 4 milhões de our! 
[800.000 pacotes que devo 
tribuir pelos ditforentes 
Para a zona de jo ogi 
mente anviadas todos os dias 60.000] 
(oncommendas postuos. 

A prodicção das fa-| 
óricas| 

As fabricas de guorra produzom 
notualmento 185 .vozos mais motr; 
lhadoras- que em agosto do 1914; 
[800 vpzos mais - espingardas o 27 v 
jsos mais canhões ae / 76; 6 vozes mais| 
polvora e 28 veses mais granadas. 

O que consome um 
cavallo 

Um cavallo da frente do batalha 
consome 4.000 kilos. 
lho, ou seja, 57 saotós do 70 Kilos o| 
1826 kilos de fono, 

mento custa] 
pais Or, 40 ni 
po cubra DO fram- 
r., O par do calçado 

Na frente occidental: 
a lucta em terra 

enoar 
PARIS, 2t—Gomrtunicação  ofticial 

jdas 15" horos:=Ao| sul do Somme 
grado, começava a anne os ali 
jmões depois de vivissimo bomburdea- 
mento sobre o bosque ds Soyeoourl 
fizeram uma tontalivá de ataque à gra. 
nada que fot immedfatamente deruiino- 
da pelos nossos fogos. Um pouco mais 
arde a suosto do sposmo, bosque im. 
podimos que suhissd das trincheiras 
uma força de aluque alicmã que foi 
opambada, polos nossos fogus de flan- 
oo. Em - Chempagno| foram  fociltnenta norestidos varias mabobres, allemãs so- 
[bre os nossos pequénos postos na re- 
gito de Tahura. Na imargem diveiia do 
Meuse os alemães bombandearom v 
lentamente as posições 
hontem pelos franc 
o entrincheiramento | de Thigumont. O numero de prisiondiros feilos patos, 
francezes nos ullimos ataques prsssa de 
250, antre ellos cinop officians. Na re- 
gião de Chenois foll vivissima a Juota de artilharia. Em todos os outros pan.. tos da dinha a noite decorreu calma. Aviação :—Um avigdor francez al do no dia 2º por tnjz adversarios con- 
soguíu dasombaruçates ditos e abar ler um proximo dg Albis (região do Ham) Hontom fot abolido «m albatroz para cs lados de Epoyo (nordesto de Reims), havendo ouros. que afocinta- ram bruscamente dépois de combates, sendo um em Ch 
Vosgas(—Havas). 
(UM HOTEL CENTRAL E SANTOS 

Bia meza a bons aposentos 

alogodão |do Brasil 
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r, Manuel Borbo, -progidonto do Esta- 
do visitou as zonas do cultura do algo. 
(dão do Altinho para estudar as van. fagons do caminho do forro, que 86 pro- jocta construir pata sorviço da dita, O “soldado comeu com o seu vão one. —(âmericana), 

HORISONTI 

À navegação 
constitue a sol 

nos o sr. Vel 

Nos Paços Perdidos, depois das trez 
q Phisionomias habitunes. Ca- 

or. Grupos one se conversa, ondi 
discule, onde se ri, Sentados, 
tem; pretendoritos cterios, 1.4 
na sala,.0 sr, Gelorico GH varhera ds. 
Peramente o governo, e peta porta 
treaberla dislinguciseie o vulto 17 
Mo do amiphitlisairo, passeando e fal: 

lando. faliando, fáliando semprs... 
—Estará para muito tempos-—u 

mos segredar junto de nós, 
—Hm... Aht, meta hora sogura!—ros- 

pondem. 
Ouvese um suspiro abafado, como 

rofitica. De repente, alguem loca-nos 
dolicadamente no hombro, E* um 
lho amigo, o sr. Velhinho Correia, de- 
pulado por Macau, que ha pouco re- 
gressou de uma prolongada permanon- 
cia no Extremo Oriente, 6 percorreu 
Jem cestaçõss mais ou menos prolonga- 
das, todas as nossas possessões do tramar, Não nos viámos ha annos, 
logo ali, procurando um “recanto mais tranquílio, isolados do meio do 
e do vae-vem da politica, n 
mos à ouvir as suas inipressões rece 
tes, O seu juizo crilioo sobre os pro- 
blomas onloniaes mais palpitnrio: 
nota vivida » flageanko da sua obye vação pessoal 
À certa altura, 6 nosso Hilustre infor. 

docutor viuatos tirar do bolso 0 «block. 
notas» do reporter w rabiscar 4 pressa 
alguns apontamentos, 

Estou então a est entrevistado? 
intarrogou, mrum sorriso, 

Gonfessamos qui o intuito de jorna. lista excros sobre nós permanente do- 
mínio. E não resistiamos 4 tentação do reproduzir, am uma dosprotenciosa nin terview», as lucídas opiniões do nos 
deputado, 

Folinvase da navegação para o, Ontento, que, no entender do er, Velhi- 
nho Cotrvia não lem menos importan- éiá, para a oconomia nacional que a fallnda- o desejada carreira do Brazil, Não lenha duvidas à csse respeitos ácoentua o, estudioso deputado, Eu do- cumendalme - largumento ,sobre o as- 
sumplo, Veja... 
E exhibêimáso avullado recheio da eua. pasi; “ufa infinidiido “do, porieis Jonidê entneventos numánis, estatistera, memorias, tudo “alinhado bom O spíri to de ordem de quem prepára serena. mante tema obra é so dispõe q exgolar uma questão. Logo, proseguindo; 

ação para 9 Orionto, além de manter um contacto directo com-as nossas colônias mais longinquas, raul. sando este ambicionado sonho de treitarmos com “as possessões parlugue- 
zas da Asia rolações marítimas s0b a 
tandeira poclugueza; tam a inexiima- 
vel virtude -do solucionar, em muitos 
dasos, as - problemas egonomfoos que 
pesam -sobre nós. 
—Mas pareos que o governo 60 occu- 

pou Já um dia do estabelecimento ds 
tues carreiras. 
—bGom efeito. Em 1914, 0 governo 
a concurso n navegação para o 

calagem 
Não foi nunca visitada 

olotamonto disous- 
protensão imper- 

tinonte do fazor mudar os outros do 
opinião, como não mo submoit já 
mais do bom grado ás opiniões 
alhoise. D'abi, a relutancia quo mo 
inspiram cortas birras com que no 
mou caminho do «reporter», tópo de 
vez om quando, Ellas só me servem 
para mo loyar tompo o para to moor. 
a pasiencis: Entretanto, casos ha em. 
que não tenho romodio sónão acudir 
á ohamada, quanto mais não seja para 
restabelocer a verdade, que &s pro- 
tonda escurecor para a toruar monos 
aspora o menos crúa. Disso ou, n'oma 
das minhas cartas sobzo a colmata- 
igom do Claros Montos, que a agrono- 
mia official 6 que 03 aluinnos do Lns- 
titoto do Agronomia jámais ali ti- 
nham posto os pês E disss-o com m 
gua, fazsndo a proposito certas con- 
sideraçõos que não oram mais do quo 
o extracto seco de tudo o que pelo 
Alomtejo so diz da burocracia agro- 

a gonte, não fes até agora coisa que 
mereça grandes louvores, visto não 

igne é outro nos [abandonar senão do raro em raro 0 
Iremenso das secretarias para, no 
campo, dar aos lavradores a aos agri- 
[cultores as lições praticas do que 
los procisam para o bora aproveita- 
mento das soas terras. 

Pois om resposta ás minhas assor- 
ções, veio o sr, Raul Paiva o diz-mo 
mim, que o acousava e s todos 03 seus 
collegas, do não “terem estado nunca 
lom Claros Montes, que já tinha esta» 
do com 0 seu curso, o ánno pa 
na colmatagom da Aldei 
hos, somo 

fossom uma só, quo so designsaso 
indifferentemento por um nomo ou 

—— es 

dos nossos mais importantes 
problemas economicos, diz- 

TERRAS DE PORTUGAL a 

nomica, a qual,. segundo afirma toda! 

ES NOVOS 

para 0 Og 
ução de alguns 

hinh 

Oriente e para o Brazil, Apesar do pro- 
metido aubsilho, porém, os nonooa 

Teousaram-se “a envidar 
sTorços nesse sentida, 

Não Mavia Navios, * 
ão vit. Ms Temotao ljo. As 

retas ur diam pelo Sul da Al 
ca enquanto dunasgo 4 Euérea a moro 
jmente pelo cunal do Suez, logo, que. 
vossa. leruiinado.. As vantagens seram 
enormos. Demais a mais, fazendo "pare 
te do bloco: esonamico dos alliados que 
tende n impedir a expansão future to 
commercio germantoo, lemos o dever 

tds estudar cuidadosuniante o assumplo, !procurando. novos, Morisontes pan à uossa qetividade de trafico, nove fora mecadoros. novas fonlos dê Producção nas mais favoráveis Condições que (BF essi Os chemplos uam, Anes da guerra importavamos da. Aleaanha jeontenas de oonios em arroz, O mais curioão parém 6 que esso producto nho ra aliemão, era, me. sun quasi tola 
dado. impóriado! da Indo-Cluina. para. 
Premon, onde se limitavam a pollo. 
Porque não havernos de o importar dl. 
reclamente? | como ele, muitos Qu tros cosas: as lãs da Australia podoftai mos obletas. no, grando meroado “e 
Singapura; as polles, Os coiros, 08 ita- [reaes, produl.os a China em abundan- (eia; O assucar, temos quanto .quigge- 
mos nas Indias neoriandezas, e «jkn “passes é 
|, —Não ha duvida, Mas-objectamos— 
[ta ginda em todo o caso muitos pro. 
Jnetos que o Extremo Oriente nos hão aleria Firnecee, e que a Auemaiiha nos vendia eum oplimas Condições: pro. ductos chimicos o pharmaceulicos; dro. 
figos de Linturaria, bijoutorigo, eto, 1 “puro engano, roplios, 0 8. Velhinho. 
Icorreia. Sob o ponto da "vista Induáe trial, 9 Japão púlo sem favor conatão- 
Parse a Allomanha do Oriente, Ti 
essas coisas se produzem «al "em “odm- 
diçõos extremamente. vantafosns,. Pros etsamonhe. em productos. chimicoa 6 plinrmaceuticas, o Jopão péde rivaligar 
fljo em dia co os paizes mals infon- sumonte industrines do tando, À pró. 
pra. Atlemanha. escorria “a elke, 0 nho 
86 nesse ramo como até em muitos. dutros. Quer um exemplo, 09 bouo? imagino que as redes de pasca. quo. 08: nossos indusininas adquiriarf na Andes 
manha eram de facto manutocluragas 
no Japão... e ninguem o suspellival, 
«Mas vejo que O essumplo O ink 

(sa, e não ha forma de'o 6 
em maia duzia de ideia goraes as, voliaremos a folha dello 6 
+ precisão que mereos c com o apolo:dog |mumoros. “que, conyliluem sempre 1.0 
mais Irixepondivol dos argunamtos, Rr 
hoje, pebahe panos que registo a at- 
firmação pezsenptoria que lho RO de fazer: Tudo quanto da Alem 
[importavamos nos póde ser fornotião, (alvez em melhores”. condições, “Po Orionto, e a navegação portuguêra par fra a Asia € umo emireza, não 86 neúes. saria o urgente, como alé incontópiaçah 
mente remunerádora : 

o Correia 

os 

F: 

E Cars Mind 
pela agronomia official. 

—A da aldeia de Rebocho não pode ser 
aponfada como modelo 

por outro. O 
vez, reforçou 
prestou aque 
para mo ill 
prosa que denota da parto do seu 
auctor as mi idades do 
estilista, que a visita so fzora ngm 
dia quentissimo, quo a Colmatag 
para mm umas duvidas rofp- 

lrontos ad tamanho 6 não por 
imora ousiosidido profissional qu 
[sciantifos, fóra percorrida om toda, 

(sua oxtonsão, que nos olharog dos 
disoipulos lóra reoriminaçãos doritd 
por os ter obrigado Aquollo pass 
sob uma soalheira de torrar o que, ak 
ontrario do que muitos julgam o Bi 
ino agronomico é ja hojo qualquer 

coisa do muito prativo, quo coúvom 
tornar conhecido. 

O quo os srs, Raul Paí 
Rosa não disseram, porém, 
que tinham ido a Claros Montes àl= 
(gum dis. Não o disseram nom o por 
diam dizer, simplosmento porque 
nunca ali poz os pós nem um reprt 
sentante da agronomia official, d'ogga 
agronomia que os alaparda pelas oi 
cumseripções, polas dolegaçõos o pot 
ontros ogrojinhas de egual nt 
nem um professor ou alumno do Tus- 
tituto agronomico, do maneira quê a 
minha atBrmativa ficoo intoiramof 
do pá, E 

ir-so-ha que a agronomia quijo 
Estado paga ficou abaol vida só parse 
ido é Colmatagom do Roboch: 
Foco, Mas não foou, notá oojsa que 
aproxime. E já 
vou dizor porq! teem. 
[Claros Montes ando 
matagom modelar existéntê fo: 
tejo, Áli tudo po q ia 
e pelos processos olageicol y 



eee 9 A QAFITAL 
mento medernisados e adaptados ao 
terreno quo so pretendo aprovoitar, 
Eis porque a imensa seora do mi 
Ílio crosco, no fundo do valo onde ha 
eincoenta annos estão a acoumular- 
preciosos nateiros o admiraveis to 
renos do aluvião, com um 
coniparavol aos dos milhara 
Radio, que revestem, por esto tompo| 
os campos do Léiria 6 os torrenos das 
margens do Nondogo. N'esse velo 
imenso não ge vô um pó do milho 
atormecido. Não so descobre nem um 
só-que não nos dê a impressão de que 

lhe vem da terra aos borbo-| 
tie, para o fazor oxplodir em espi 
gas mognificas. Com o feijão aconte- 
ce-ontro tanto. Com o meloal, o facto 
xapote-se, a demonstrar quo se o ter- 
remo é optimo, o homem que o semeia 
que,o aprovaita, que o explora é que 
oidesfructa, é um Javrador Compo- 
temtissimo, quo trata daIUlla-gua 
propriodado cómo un jardineiro cul 
to trata do sou jardim, sem d 
cuidar desvoladamento do tirar da 
suacolmatagem todo O provéito que 
alla-podo dar-lhe, 
E ma aldoia do Rebochos aconteco- 

ráontro tanto? Não acontece, Não| 
binforior om area á do Claros Mon- 

percorri-a duas, deado cá do cima, 
do valado coberto do “salgueiros que 
wdolimito, até 1á abaixo, 4 Albufeira 
insuflicionto que a foch o 
vorsa. O milho quo por ella oresoia 
ara rehitioo o 

travora a kninidado necessaria para 
aplanta se desonvolver. Por não a 
daver n'aquelia torra excellonte? Eu- 
gano. Simplesmente por as 
toiras torom sido feitas dom: 
tardo o 08 calores fortes terem sur- 
gido antes das plantas havorem lan- 
do bom fundo ag suas raizes. Quer| 

mquanto a colmatagom do 
Montes n'um deslumbramon- 

« entro montes resequidos, a da Al 
dbsRobochos é apenas qualquer coisa 

iva pouco folia, 
nfosto momento a produzir 

ow primoiros fructos. B' todayi 
saum oolmaragens toom adado pouco 
wais ou menos, egual. O que não 

EPOOA. DE] 
VERAO alo Fig 

- Duas sessões 
13 às 21-22 às 22 314 

Festa artistica dos - festejados| 
eymnastas 

La Bella Lopez 
e seu excentrico. 

grand success da actualidade 
AA grandiosa «diseuse» 
o: 

LA ROSIE | 
e seu CARLITOS 

Despedida da festejada bailarina! 

pi Nina Walky 
Todas as noitos caloroeas ovações ão 

oximio guitarrista 
PETROLINO 

Bollos filma, Mognifico concorto. 
— > o o ><! 

Senta-feira-— Siorós. elegante 

[composto de artistas do theatro| 
Nacional e do theatro Avenid 
de Lisboa, 

Les Rosegina 
Termos recebido varias porgantas so-| 

bro quem é Rosino. 
“Dentro do pouco tempo lhes roopor- 

doremos, mas para adiantar vamos di-| 
[zendo quo é uma boa uttista, mas. bos] 
artista, som favor; tudo quanto fas, nó 
ou com o sou Carlitos, é agradavol de| 
vor, 

Atmanha, om rocita dedicada &- so. 
iedado ologanto ui oia. detona 

Uma cega anflel 
A requisição da polícia de Lisboa fot 

presa em Tondela, d'ondo é natural, 
é veio para Lisboa, dando entrada no 
governo civil, uma mulher de nome| 
Amelia da Costa que, tendo estodo À 
servir em casa da sr* Domingas Ma- 
Pia, moradora na rua de S, Joto da] 
Malta, $2, furtou 4 sua patrôa um cor- tom a fázel-s produzir sho 08 mos- 

mor disvelados cuidados. N'um 
do-ab jus quendo dovo 
outra aguardam-so circum 

de, como esto unno, o 
os resultados d'oma boa cultuar: 
um exoellonto amanho a considora- 
q8os economicus do eífeitos contra 
Producontos. 
“Digo isto sem monhuma especio do| 

cbitsara para o proprietario de AL 
deiado Rebochos. Mas tenho fest 

dot 
matagom não pode sor 
momodelo do culturas intormedias, 
dado o sou fraco o incomploto apro-| 
voitamonto, Atdoia do Reboohos ostá| 
para Oluros Muntos como a Só d'yo- 
Fw para o convento da Batalha, Do 
Wnoira quo, aposar da torroira que 
or. Bilya Rosa 
apatbaram para go informarom, d 
visi do valor das colmatagens, conti 

tar quo 08 agronomos, 08] 
os professores de ageo- 

mondia não tenhata ido nunca a Claros 
Montos obsorvar do porto um dos 
mnioros prodígios agricolas quo sa! 
tom offootuado em Portugal Alli, 

prondor 

dos os colmatagene, qu r- 
ta; D'osso soborto campo do milho 6 
quo os alumnos do ar, Silva Rosa o 
és agronomos que prosontomente 
gotoo mais fozom do quo 
eios, fxariam oxemplos 

colhoriam indicaçã 

Glaros-Montes, porém, fica mais lon- 
go quo a Aldoia do Robochos, Para| 
so chogiar a osso vordadeiro o deslum- 
derdor oasia onoravado na geoura 
dos rostolhos, na tristeza pumgonte 
dos montados o na aridez alliotiva 

é prosiso aguentar 
is. ol do quo para poroor- 

tar, do baixo acima, a colmatagem de 
Rebochos, a dois passos da linha for-| 
remo da estrada nova, «. 

quo or. Silva ftosa o aquel- 
16 sou alumno que foi o primoiro a 
encudir a agua do capote so mostri 

dos polos culturas inter- 

procisa para 
tejo em julho, o quo vão, 

8 discipulos o com os seus 
tó Olaros-Montos. Poranto 

& campo do verdura retinta que so los dosonrolará doanto dos olhos, 
toda a sua admiração ha do vibrar, é por mais color que apanhem, bão) dal-o por bem omprogado. E? que, nal 
tórra Alomtojana, maravilhas como 
essa são, polo monos, tão raras como, 

brancos, Ora é para que 
m nomorosisaimas que eu, 

queroria quo todos 08 agronomos do| ixou Paiao que todos aquellos que 
or essa aindará para o sor, passassem 

Fotdadeira cathedral do vor 
ô genio do homem ersou, p: 
car dum valo ordo só he 
areia, qualquer coisa parecida com 
cem moios do milho, .. 

ADELINO MENDES 

BOLSA DJ LISBOA 
À. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transacções oiiyfandos pablicos, 

* rinbebido iicsoncido, 
Rua Augusta, 24 

É Tolopn:598-—End. toi, Corcotorivo 

dão, de ouro no valor de 190800. 
Aº creada gatuna foi apprehendido 0 

cordão, assim como à quantia de 26800, 
um par do brincos e uma: borra de ou: 
PO com O peso de 300 grammes, 

Mott, Ratividado & (,º 
Ba Jardim do Rego, 9 
À andacia tum patuna 

Quando hoje, s 2 horas da tarde, no 
largo das Duas Egrejas, passava o m- 
nor João Quaresma, marçano da mer. 
comia da rua da industria, 190 21, 
avercou-so d'ello um individuo que lh 
arrancou a corrente e o relogio, de ou. 
o, 
O rapaz gritou €.0 galuno fot preso, 

sendo. lho encontrado um cartão d'iden- 
lidada das opros da camara municipal 
do Lisboa cóm o nome do Alfredo da 
Costa Silva, 

Candeias 
ta vendo calçado 

esdlehotas 
do côr e ca. om finissimo calf do côr o 

nos do phantasio, S$S0O 
Custavam 5$800 

agora 4$500 
Boviam-so encommondas para aptovincia| 

Ria da Palma, 290 
Em frente do Colyseu de Lisboa 

d À CANDEIAS 
PEQUENAS NOTICIAS 
O sr. Luiz Alberto de Pinho, residen- 

to na iua Cónselheiro Pereira 'Curcilho, 
di B., 1º, queixouse à polícia de que] 
lie firlaram n um alfinela de guro com teianes, To Var de átêo. º O A Feparição da flscalitação das Cnsirias Veg” mandar andar é muliãe a csibencimentos de ehucnaria da galego que ão lenha O, respes clivo” aINdra de loença, Camo delasii ma ki Pelo 
dão cJosô Kato gatuto closê atom que. o no Limooio, el Enio io nos ns rios surtos no jo. O recados don Roduiçan do O 

pronunciado no 2. jaleo de, investigação criminal. Os agentes esti 

das fostãs do Atoloya, a| [Parceria us Vapores Lisbonenses faz 

o Suissa o sr. Guilhorimo Duarte Ro-| árigues, socio.tecbnico da «Ermproza| 
Eleotrisa Eletroziao, 

Estreia do terceto portuguez|y: 

Espegtagulos 
Cartaz de ámanhã 

REPUBLICA — At 21,45— 
Castelios nó ar. 
APOLLO—A's 2090 6 2250 

916 -PRovista), 
ANIMATOGRA PH. 

Agenda da semana 
SABBADO.— Apolo. 100. ropresoo.| 

tação da rovista 1916-—Recita do au-| 

Ta dlros 
Crrande Casino da Praia 
Brovemento abertura d'esto bem sitas. 

ão Casino com todas as commodidades, 
bygionioas, À ormpreza está gontractando 

“doa melhores numeros de varieda- 

sistoncia para. 
convitos. Abrilhanta o espéctacalo um 
|mognífico, soxtotto soguiado-se-lho bailo 
quo devo decorrer animadissimo, 

do Porto 
O movimento da praça do Porto, 

em I914 
Constituindo um grosso volamo, em 

láuo minucioeamento so dá conta do 
movimento d'ersa importante collecti- 
'vilado, acaba do ser distribuido o rela 
torio da direoção da Associação Com 
[marcial do Porto, no anno do 1945. 
Dos diversos dados, fornocidos por 

esto uriono o elneidativo docamonto 
transorovomos parto do capitulo 
que lo so zeforo ao commercio inter. 
Inacional, rolativos a 1914. 

“Analyãando as sommas totaes. dos 
[valores apurados nos quatro períodos 
trioonaos do decennio de 1905 a 1914, 
diz o relatorio: 

criação do cias importanciss do oiro e em mécdo, q não 86 podem considera propriacento como fazendo. do mo- 

e Ds cogu RE Ve e a e pda bis, Ee a per ei 
oe perco à mtoo de rasa ia, ad pe do Foo ad 

igko do 641 contos. o nais Ema 
diminuição do 8:139 contos no 

to geral o 2:03) contos no: 

914, a participação da praça [e ad ce 
LA eo 4 

icegaiopbcaneido o quado axa a em, mão Joe importação gerido 
[Sogia Santos, tove desdo antão até 1914 O pao en dio eins Lo 

Pego SácE cara Bão ento 
gmento, portante, do 4583 con-| 

[mente por 

o mesmo modo, houvo na exportação no mesmo periodo, uma beixa de LS! 
contos, movlmento geral, do 554 contos, 
[movimento parcial da nossa praça. 
O movimento dos portos do Douro o 

ão Leixões foi, respeotivamento, de 
685 0.695 mi a com D74849 e] 
1.772.606 toneladas, 

O iurto d'um collar 
de perolas 

Mysterio em volta dum nome 
O director da polícia de investig 

estevo uma grande parte do diá de 
Je cooupado no caso do furto “de, um 
coliar de perolas no valor de 2.000800] 
á er.» condessa de Cuba. 
O galuo, cujo nome a polícia entendo 

dever reservar, está preco no Porto, 
lendo-lhe sido "appreherdídos algumas 
das, perolos. 

Atctroa do assumpto conferenciaram| 
hojo com « referido magistrado o chefe 
da judiciaria do Porlo, er. Manuel do 
Carvalho, e um joslheiro da tua do 
Ouro. 

Diz-se que 0 galuno é muito conheci 
do em Lisboa, onde gosava de bom no- 
me. 

“Champagne de Lamego 
CAVES DA RAPOZEIRA 

Reservas de finissimasqualidades 
A? venda em todas às confeitarias e 

mercearias 
DEPOSITARIO EM LISBOA 

Arthur Benarús 
EPHONE Nº IG CENTRAL | o do Terras AEDS 

As divergências 
entre politicos 

Estas dois dias do reunião do Con- 
lgrasso vieram demonstrar mai ums 
(voz, lamontavolmento, que não ha 
meio ds os políticos da nossa terra 6e| 
entenderem Todas, ao, questões são 

tas ontro ndo sPom pó do ieroductt 
ilidado que torna imposéivol qual. 

quer transigoncia digna entro as “fee. 
ões quo sustontam opiniões oppostas,| 
[mosmo quando, como n'esto motento, 
so jogam os destinos da Patria Portu- 
E, do tanto, Iamentavel, que assim 

gertiras nos dias, 2 à 78 do coreente oeja, porquo isso aó pode, contribair 
Ef 600 horas o do Midegallaga ds 805 16 |Fito publico, esto o cançado memiiito Há lr inia aldeia Onde st ba cias & entro as Para O estranguiro face fes ra 

Partiu hontom para Londres, Paris |mento do sr. J. A, ideias, da rua da, Elmo, 800 a 290 3, porquo todos pro- mam que em ja 80. VOR- as tão barato, * o UENmA so am 

TRIBU 

Fome remete ias 7408-1016 pre 

NAES MILITARES 

O julgamento de hoje 
Os insubordinados da Trafaria, 

alguns dos quaes são réus d'outros crimes 

[E No Letribonal territorial do guerrap Tulio Costk, solândo nº 920 da 102|S 
em Santa Clara começou hojo a sor de. [companhia Ho infantaria 5. 
(batido ama oausa como ba inuitos na-|. O tenentó Mollo passa a fazor a lei. 
nos não appareco tendo em vista aliora do volumoso processo, vondo-so 
|qualidado dos reus o dos orimes de quo | pelo libello accusatorio que 0s 25 reos| muitos d'lles são acusados, A audipncia estava. marcads. para, 
meio dia mas dovido a mão podérem [comparecar -os vogaos do jury ra, Tenenteg Liorento o Pires Monteiro, só 
[duas horas o meia depois poudo abrir. [Presidii o coronel-ar, Josué POliveira| Duque, "sendo juiz auditor o ar, dr, 
Costa Bongalves; promotor de jus 

tão Xavier Adri£o, dafyneor o er. oa) 
o sr. tetonto coronel Alvaro Camara 
secrotazio o sr. tenonto Olympio do| 

tá 

jos do crime do insubordi. ação no is. do faverciro do 1015 
juando &o encontravam no presídio da 

faria. Alguns dos rous são ainda| 
jaccusados de outros crimes e entre os- 
sos os ceguintes: Angelo Scheidocker, 
oxtravio, previsto o punido pelo n.º 
ão artigo 149 do C. J. Mo; Jonquim 

ta, infracções dos ssus dever 
e b4.º doará. 4º do R. D, o 

sto mo art. 11, n.º 1 do C. 
Pedro Porcira da Silya 3 crimos 

fi 
o do| 

crimo 
J, 

do artigo 62. 
nir precisamente as altera 
tados. 

» Aprovadas essas propostas iriam 

ULTIMAS | NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Canas 
Beira Alta) a mais pittoresca é 

(ças dos países quentes, do gado, do es! 

cionada, O que sei é que a moção do 
deputado Alexandro Braga devia| 

limitar-se a indicar a antecipação da| 
revisão constitucional, Approvada 
[essa moção, os senhoros senadores, 

ala 8 à Camor: 
ria a aprocia 

as propostas do alteração que lho| 
fossem apresentadas e que não po 
diam affastar-so do 

to 6, leriam de def 
ções proje 

[para o Senado. Esto approvav 
[Eram lois do pais, leis constitoci 

como auxiliar do tratamento morons 

E das to polos tenon- artigo 115 0.º d2L 1. 
SE anvel 
dovoreg n.º 28, artigo à do R. 

Santos, “infrac, 
359 do C.1. 

de 
. E. 

Associação Commercial [ass 

Boi idem nº 58 do 

mi Ra 

ria SE 00h Tporia: 

dionoia, os reus do en- rada na sala o sentasi-so em dois com. 
do infanta-| 
um sobalter.| no, faz à polícia do tribunal, sendo da. 

rosas or. 

[pridos bancos, Uma for 
ria 5, sob o commando 

lons, Bão postadas sontinol 
[dos os lados. À anla ostá 
faz a chamada das tettem fer 
icando-so faltarem muitas, princiy mento soldados reclusos P 
Os reus são: 
José Piros, soldado n.º 261 da 64 [companhia do regimento do infantaria, 1; Francisco Pissárra, cometalro 0.º 18 do Presídio Militar: Joaquim Ni pos diário nº 2919 [Doportados; 

n.º 468 do 1.º esquadrão do cavallaria 4; Francisco Pereira, cornoteiro n.º 33] da €.* companhia do infantaria 5; Boa-| 
idem n.º 87 do| 

sm 
17; Joaquim Homão, idem ».: 
1.º companhia do batalhão. 

vistas do Campanha; Edm; 
2 400 da, Eae 
ig o 

cavallaria 2; o Tastino Scheide.| 
(oher, idom n.º da 8,º companhia de| 
infantaria 1; Joaquim Baptista, idom. 
Pe) Cred companhia de infantaria, ds 
1081 da 2º divisão do Do ito do| 
Praças do Ultramar; João do Jesus, 
[cornetoiro n.º 292 da 5.º companhia de 
infantaria. 

Podro Pereira da Silya, soldado n. 10 da 8.º socção do Doposito de Depor.| 
tados; Antonio Rodrigues Faria Junior, 
idem p.º 99 da 9, companhia do infan- 
taria 6; Benjamim Forreira, dia) 
do clarim n.º 256 do 4º coquadrio do| 
aavallaria 9 Antonio Mario Ferroira, 

do 1.º batalhão do cos 
Tegimonto do infanta. 

to Cordeiro, 1.º] 
Ro do Doposito 

(do do Ultramar; Polycarpo Lo- 
pes neto do £* companhia 

Equii y com 
his “do Administração Militar Vito 
Ba) idom n.º 71 da Lº companhia 
poi, Aa dentina 
ra, soldado n.º 96 do 1.º esquadrão da, 
Escola de Equitação; Aloxandro Car- 
doso, soldado n.º 179 da 1.º companhis 
[do 1.º grupo da Companhia de Bando 

| otra, Mom do 
33º Byaristo 

tas” do 

Pyi Av 
cabo n.º 581 da £º div 

Abordamos Eejo am iponitento 
lcavaqueador do coisas politicas para 
que ello nos dissesse a ua opinifo,| 
isenta do contactos páftidaristas, so- 
bre o debate travado no congresso a! 
roposito da revisão constitucional. 

Eis" qinito: em sousa, o que alle 
nos disse: 5 
— Não ha meio do intorprotar as dig-| 

posições constitutionass no sentidodo| 
[conoluir pela revisão foita om sonsões| 
'conjancias. O artigo 23.º diz que é| 

rivativa da camara dos do putados 
iniciativa sobre a revisão da Oóni 
tuição. O famero 21 do artigo 26. 
fis quo compoto privaticamento ao 
[Congresso dá Republica deliberar s0-| 
bre a revisto da Constituição, antes 
de decorrido o decennio, hos tormos| 
do 8 1.º do artigo 82.º. Esto paragra- 
[pho diz que arevisão poderá ser 
tocipada de cinco aunos so fôr ap; 
[yada por dois terços dos membros| 
ão Congreso em sessão conjnnota| 
[das duas camaras. 

“N'ostoa, tormos, o que o Congres- 
so tom de aprovar ou i 
om sessão comjunota, é a 

revisto. Mais nada, Foito isso, 
japprovada, o Congresso passa a'funo-. 
cionar 66; to, Fegondo-se po- 

que tratam da iniciativa, forma- 
[ção 'o promulgação das 1 
ões. 

chspito que mão ha rato para so 
estabelecerem las sobre e | 
ponto. O n.º 23 do artigo 26.º 6 bem 
olaro quando diz deliberar sobre a re- 
visão da Constituição. Eesa phrase, 
dsfino muito progisamento a ideia do 
legislador. Deliberar sobre a revisão| 
[não é fazer a revisão; é deliberar so 
ella deyo ou não ser antecipado, nos 
lermos ão $ 1º do artigo 82º, como o 
[mesmo n.º 21 determina, 

<A designação «Congresso da Re-| 
publica» não pode ter o sentido que 
ada om lho queira emprostar, É mer-| 
cê do opiniões de momente, Não. Es-| 
tá explicada no artigo 7.º, que diz 

resola-| 

idoro da Gruz, soldado, 

A REVISÃO CON 

QUE FARÁ O CONGRESSO? 
Uma palestra sobre a questão levantada 

e discutida n'estes ultimos dois dias 

ção| se sentido, o que, se não (ez. E não 

suppondo-se que a antecipação é POrqui 

las disposições dos artigos 28º oltodas 
35. 

ão crime n.º É do artigo 152 do C.3.) 
DL; Antonio: Maia Vorroira, infracção! 
dos devoros 2, artigo 4.º do R. D. B. o 
dos orimes artigo Sil n.º 4 do O. 9. 

1 À axtigo 21 6 n.º 97 do C,T. AL 

artigos 39.º 0 34. 

sossão conjunom, Vejo noi 

maes, O Senado altorava-as ou rojei 
tava-ns? Rounir-so hia o Congrosso 
fem sessão conjuncta, nos termos dos 

o| 

«Quanto aos doiá terços de que fala o paragrapho 1.º do artigo $2e) 

jorna 

j Cole "pereira, D. Mara “émi 

admiravel estação de cura em 
IPOTÍNGAI rastatações complstan de tendimonto-Hbei confortavil. 
As thermas da Felgueira eram as recommendadas pelo saudo- so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na 

rosa clinica Indicações: No rhcumatismo, nas affecçõos de polia, 
4 SUA NUMe- 

, artritiamo, nas doo go, do intestino, bronciitos, na toma 

maria do Santo Antoi hospital de praia mto tão hospita) d 
A Virecção qo tramarino 

Lisboa 6 reastumlu as umeções dO cargo, de” secretário "dO sp ministro do fomento o sr: devotado Ad tono -Mantas. 
osessss ECHOS + 44 | 
sstessos & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 

GARDEN BARTE BM CINTRy 
uinta “lo. Platanos, na Estephania,” 1 ia Dropriedado  Ua ara viecondesss [Chasmnalimavd Duff, Um elegante, Gard arty. organtsado Pôr Uma Comissão à, Fepasa. nossa ariaõer a 

? 
A 

it o Pr 
res Percira, D. Maria Rita Pe ie Ma 

> >: Evaristo Ani tambem não tenho duvidas de quelrat (Anadiis, D. da Quintli Gordeio, eso 38d 6 Bs, Polgear.|8e traia dos dois terços dos. mem [ot Rs, Bjiia Pro. MA, 
po Lopes, crimes. ph, unico ar. |bros do Congresso e não de doisjã uma D.Maria Vicibrita ObD 
Ligo 18l;' nº 1 artigo 116; n,º 1 artigo terços dos membros presentes na Tabaco serho vendidos pelas gentis meninas D. Maria, da Nuscredo de atimosJo quorum, fixado sogun: areci-[Aielaa e Ti atach ago to do Braço SS Bi menco do artigo TAS ES do 288 para DOM da CA Dave lia 
nido me, 421 do O, P, o artigo 146 dolas soseõos conjunctas. Logo a anteci- pe E ANNI 
eres 13/24 do artigo do RD. da pos 146) em amona anos 980% 
rimos artigo 420 do É. Po artigos 152109! AA E E Daragraphos dh, iné 3,0 aperduo o nomoro GD: deatet ria da: cu 
"Par cats ninlatio, no pódo avaliar dos para todos, mas só obriga aquelia que| e, Stimáies 
ros. Bates dprosentam-so com os fatos |/dr promulgada nos fêrmos da Consti-| Sosê ravazes de Macedo, Alvaro da Cos ds linho o ho rosto do alguns nota-se lição. pe Sra faq io Pas 
mm ar zombéteiro, Terminada a leitura) «A admiteir-so o principio do que |“ O Matinel Jorge Forbes Bessa do processo p do vazias poças aponess log dois terços so referem 208 om] pio, py ma O RERURLAGA Feguorida pelo ur. promotor do jastice,lbrog prosentas sucosdaria que, po-) cistous Msinantsima, a estréia d o O o no artigo 60, [dendo o Congrasao funonionor com Dica copo 
polo crimo o ReBor hs do Codigo [112 membros, bastaria que 70 appro. uiptes senhoras : 
do Justiça Milidue cus rassem a antaoipação da revisão para Oltpera one é Aimetdo O promotdr do Justiça, depois “da [esta no offoctuar. Quer dizer: os votos [e fia 5º ata Fiqaonciçs ge jmelda 
identificação dos rous, roquer quo so-)ile menos de dm terço do numero totaijra, do, Carvalho a fi D. Canbia D. 
ljam anistiados varios delictos impu |dos membros do Congresso decidiam |6. Bertha. ão j 4 tados a FR ms os aspelãoo à que au a sua antecipação. Ora, o que 0 lo anco, D 5 a testomunh a ra oerogato:|l4d0r protendou foi rodear essa deli-|Conen Z5 py e Ia uia 
Fios dos reué nerom longos, O requer):  bSração das maiores. garantias, não a UT, "pr “rig, Matação Airenãa e Rota 
monto é dofórido. 

Os reus ehhem da sala ficando ope- 
nas, José, Pires, Di que foi uma, vez 
preso pelo da abuso do confian- 
bas em 19117 sendo, condemmado em 2 
Jonnos e 4 iberos de prisão, Diz mais 
[que está ingocento de toda a aocuso. 
ção e que está preso por 8: ter apresen. 
fado voluntariamente para defender a| 

rem as chavds e fugirem. Á combinação. 
era. feita port meio de bilhetes trocados. 
[de sala solo. 

Aºs 19 horhs e 45 minutos, a audien- 
sa 6 pida por 15 minuios. Rea-| 
berta a audiencia foi interrogado o se- 
gundo reu que nega egualimento toda 
à accusação, declarando que assistiu .a| 
tudo mas que fgncrava o que se-passa. 
va. O intersogatorio é longo e às 19 
horas e meiá a audiencia. foi suspensa, 
para continuhr dmanhã ao meto dia. 

STITUCIONAL 

que «o poder logiel 

[o por o Bia lo por duas 
nam Camara dos doputados “o Sona-| 
do», Mais adianto, o artigo 10,º com 
plota essa definição quando diz que) 
sas duas Calnaras, oujas sessões de 
abertura encerramento serão] 
[n09 mosmé funccionarão sepa- 
fradamente o om sessões publicas, sal-| 
vo deliberação em contrario, 
es jsto O que a Soratiuição de 
rmins e que não póde ser objecto da duvidas Josiiicaneis, Só se lrea| 

lisam as sessões conjunctas que q] 
[Constituição marea. Óra, a Consli. 
inição não fala, como já demons- 
frei, em sessões conjuncias «par 
se “fazer» à revisão constitucional. aDirsse-ha que 0 «salvo delibera.| 
(ção em contraria» do artigo 13.º se, 
lrefere não só fg sessões publicas, 
[mas tambem ao faclo de as duns| 
[Camaras fúnceionarem ou não se. 
[paradamente, e, sendo assim, que| 
ellas podem resolver effectuar 'a re. 
visão constitucional em sessões) 
conjunctas. | Para isso seria neces. 
[sario interpretar o artigo 13.º nvca. 
se diga que o ectunl Congresso, je tem poderes constittintes, jestá livre de praticar infracções] constitucionges, pretexiando-sa que aquélles poderes dão legitimidade a| as sias deliberações. Não é assim. Su$tentar essa dontrina, lequivele a | concluir que a Consti- tuição fica euspensa durante a sua revisão, Seria um erro e seria um| erigo. Tanto a Constituição não| ca suspensa que a revisão tem, 

ração propostas de, revisão conali.] 
ucionel que não definam precisa. 
imentê as alterações projectadas 
mem equellas cujo intaito seja abo- 
dir a forma republicana de go. 
vermos. 
Si ame disposição está um lim 

te dos poderes constituintes quo o 
(Congrosso. posaue, Não goi, de resto,| 

sõos», 

d-/e “5 que quizerem o rancho à que tocm. 

'oomo a pretendida dovida será solu=) hom 

tornando apenas dependente dos votos 
de um partido em maioria no Congres- 
so. 

E' isto o que eu penso, E, porque 
o ponso, claramente lh'o digo, na 
[convioção do quo não é preciso pos- 
suir uma grando scioncia juridica 
[para doduzio estas mosmas “conclu- 

patria 9 que tambem se encontra: ali 
por vingançã do official. que Jevantou sy X 
O auto, Esteja preso aponas ha 35 dias) D'esso modo so exprimiu o impo- 
lg -não conhecia nenhum dos séus ca- Jnitonte cavaqui 
maradas. “Que o movimento - foi” feilolgas quo aborá: 
jpecagieoo raios AR age sd is ra combator & sua Argu 
erros Ma canas garras tuo cam | entação jntelligonto a fem o abate cen o Wi do clompa:| monte, visto que nom 08 bacharei 

m direito 80 fisoram para outra ooi- 
sa que não veja dar ás lois todas as, 

is ou impossi- 

Dir 

interpretações poi 

pts po dt 
a — PARTIDAS E CNEGADAS 

[a qu o pi e ne 
E 

Encontrar ve Pã dao 
posa a gra Do Emilio ml Pinto. a 

mesacmolseltes 

prederico. Ferreira pinto, A lto  Porrelra. 
Parto brevemente para Vidago O Camorta Sardanha ” ee —Encontram to Mas” amas de Melgaço os sr8. Ars, Machado Vilela o Pranciaço Ringiro Parreira Po a arara acta rim do Sergio” da ova Ego “A a mora 8 o So ones, ritrosou à ar. Antonio. anguto da Serge Pa 

sq ABtônto Em ida hoo 
Bom Jegas para voa de Vara o" g09Ã é im jo a Coroa “Ba. Ema de DA 

SAR PAPA CIRÍPA Q brA Daroncra de Almeida. gd 

O comício da Batalha 
de guerra |Decorre com enthusiasmo —Um RIO DE JANEIRO, 24--0 jonatis] | desastre de automovel raziioiro Theophito Filho, quo enviava] BATALHA, 240 comício pgs fenronicas de guerra da Europa para a 

«Gazeta de Noticias», vae 1wurie todos 
ss escriplos n'um volumo intitutado| 

Meu carnei de guerra», com prefacio 
do conde de Darizu —[Americano), 

Hospital Veterinario Militar E chemod à nossa úllenção para 4 atuação. imegular em que e encoos ramos alamnos do primeiro e do vez 
gundo anno da Escola da Medicina Ve erinaria, actuaiimento cen Aos pres: ar derviso no Hosp Veto TE Bar Não tes é Teenosido alojamento, 
direito são obrigados a tr do Campo 
(Grande, onda está instullado o hospi- 
tal, nté no quartel de artilharia 1, om Campolide, 
Evidentemente, irata-so d'uma situa ão altamente prejudicial para aqueles, alumnos, sendo de toda a justiça forne. cer-lhes o mesmo tratamento a que em, diceito as proças em todos os) querteis, 

Os antigos avios allemães 

alugámos é Inglaterra, Recobo-o: 
[mo reprosentanto da companh 
lgleza, a onsa Toriades 

O antigo <Bulows vas ser transfor-| 
Imado em navio hospital, 

À questão das subsistencias 
Os srs. governador civil de Beja é 

Alfredo da Silva, dirastor da Compenhia. 
União Fabrid, estiveram hoje com o sr 
ministro do trabalho tratando da ques. 
tio das sulsistoncias 
O sr. dr. Gullhermo Arriaga, como 

representanio do Gremio dos Fnporta- 
acres colonos entregou hoje ao sr 
[mitstro do trabalho uma extensa cx 
posição cerca do assucar a exportar” 
das “nosses colonias. 
O e, Antonio Teixeira de Mato, que 

e» encontra em Lisboa, é diretor da 
Associação Cormnencial, e não delega- 
do da clssse comimenck! da Mercenna, 

NOTAS DIVERSAS). 
O sr. ministro do fomento. Geterminoa [aus Jo mande proceder dê ções, de ldua Carcço 0, talfbeiro superior da Doo: 

triotico está decorrendo com O. ie enthnsiasmo. Brogido < chefe do 
toverno, tendo falado os sre. Nope ton de Mattos, Affonso Costa, Algi xandre Braga, Antonio José de 

meida e Herculano Galhardo, E outros. À “concorrencia” 6º mulle numerosa, 
Deu-se um desastre do automé. vel no Alto Vieiro, a caminho dg Batalha, e ficaram feridos 08 ares Jono da “Rocha e Josô Ferreira, continuo da Camara dos Depu lados. Foram tratados cm Leir O regresso faz-se por Alcobaça 

elos 6 auatoisada a organisação immodiata das comp 
ubias da guarda nacional ropoblioa- 
na a Villa Real o Leiria, 
Icom sédo n'ostas localidades 
[tivamento pertencentos 

602, de conformid 
la n.º 1 da lei do 1 do julho de 

1913, o pola fórma constante ni 
bollas annoxas ao mesmo. 
Situação da praça 
CAMBIOS.-O mercado foshon da so 

eninios cotações: 
Venda 

Londres, ohe ums onares Dir, = Paris, ohog sao Hiollnnda Shoquo 1 869 
E plo quo. + J84b E, 

Now Vork do Ba ab 
e a 
Ágio do ouro. Bia DG 

Milho 
colonial 
MOSTRAS o pro. é para a pros 

sinta, Podidos" E: dos Retrogciros, 76 Lisbon, 

Vieimas do desastres 
fazer-se segundo os termos que|tunto da mesma associação, como por| Vindo de Aljustrel recolheu hoje ia “indica. TÁ está “6 paragraçho |lopeo fat totiiado: fermaria do honphtal Lo mtáalto do artigo 8.º, que é bem claro) O er. Teixeira da Melo tratou com o ES osiando a cada 'quando diz que «não poderão ser[sr. ministro do trabalho da questão do podia, ficando ferida jadimittidas Lómo objecto de delibe-Jassucar. na cabeça. “AP enformaria 4 do mesmo hospijal 

[dois pe Seja lpoiafa do beso da o Beja, tripalanto do baroô dg. Pesa 6 Par ota dE 
ag, atendo ae lã Tg o 
ra da baeo do craneo. O sou estado é ar to D, Luiz 10, —6 ar. ministro do fomento anctor om fa ivofhas Cnecesiarias Dara “G pro. 

ormaria. à SER Pe 
consulta externa de ças Ri 

E Na enfermaria 8falleoou “ojoo 
vsãoe Nono Gurido que em ER 
altimo estundo a trabalher a bordo do 
“vapor «loanianco osja a um dos Doidos! 



A GRPITAD 

Officina de rep 

Capellãos 
miltaros 

O que uma folha catholioa chama, 
«casgquinada do insulto ás oren- 

gas sinceras»! 

Como tomal-os a gério? 
Fla quatro dias, 

“Capol'hos militares 
blioou o soguintos 
Escrovo o tr, conogo Moita, ia Orden: 
«Não é possivol. —E'mister que 0 go- sarpo, ao abrir agora o parlamento, resol- 

va Jorto gravo problema. solândo a respectiva assistencia roligio-| ta, do maneira anologa Aquolia por quo O telolvaram os paises aliados» 
Consta-nos que, muito ombara o govar. 

nonto nonejocapoltos pora o, oxtreit, or. conogo Moita e outros vacerdote 
Gntão “diapostos à iulolar um movimento nO eontido do obter actorisação para quo capoliãos voluntariostigars. aa “tro Pas, à ousta dos cathalicos, cuja. ganaro. Mdddo não falhar most Bolóno” occa- 

“Parece quo o er. conogo Moita 6 dos 
primolros a offeracer-so como capellão 
Foluntário o qua Ordam, dantro Gm bro: 

dias, abrirá não só isa, Inscripção 
lotos, livros do serviço militar, quo! 

com a opigrapho 
A Capital po- 

pozas, À Liberdada a ontros porlodicos sooun- 
rio 08 6sforços da Oritem. 

8 Catholicos, assogara-so qu 
orbora tó, início muito tai 

como arm titá resolvido a todos om gacrificios am | 
derd de 

A Oriem teansorovo hoj 
formações da Capital o mostra-so tão 
irritada que pordo a linha o classifica 
o quo oscrovomos des «humorismo fa- 

do botequim vulga: 

crenças sincorag», «malediconois 
oto, 
Roparo bum o Joitor: 6, segundo o 

er. conego Moita, fazor graça do ta 
Dornas maldizer 6 insultar/prenças, 01 

TEL. 2428 

| como so o não quizera cer, dicercia. 

| Mais do 3.000 install: 
ções feitas por esto antigo e 
conceituado estabelecimento | 
acabor: 

ne, 
telephones do- 

| mes 

tancia, avisos, fe- 
chaduras e si- 
gnaes electricos. rações 

D lia de Vi 
o um fila 

Declaro desconhecer livro impresso 
ou mannscripto, artigo de jornal ou 
revista que diga da vida a feitos da miu 
lher que mais altamente personitioos 
em Portugal a abnegação e o patrioiis- 
mo-a condessa de Athouguia D. Filip- 
pa de Vilhena, E como não se! se 03 
ha, egualmente ignoro se o. golpe de 
caracter que vou referir so encontra já 
reproduzido n'algumas d'essas possiveis 
biographias. 

Adoscera seriamanie sua' filha D. hfa- 
ria de Athayde, dáma do paço da mi 
nha Luíza de Gusinão, A condessa de] 
Atonguta estava então longo da côrte 
culdundo do infante D. Affonso, o 
faturo rei d'aquella nome, à quem os] 
physicas palatinos preceityaram banhos 
do mar, Cresceu a gravidade da doen- 
on de D. Maria, é com ella 0 desenga- 
no das esperanças que dar.so pudes- 
sem. E unandando-se necado 4 mãe pa- 
ra que vifsso visilot-n, à condessa re 
Pisou no intimo do odração os impui- 
sos maternaes trahídos pelas tagrinmas| 
que lho afogavam os olhos, para só se 
lembrar dos deveres lhe fmpunha o seu 
carço, «Favor que -reciisou, diz, um ra- 
ro livro da época, shais fiel às obrigá- 
(ções do alicia que às maternaes, Grati- 
ficou e! Rey gala, Emeza com honras 
maiores que sem titulo (1). 

D. iria de Alhayde faleceu dias de- 
pois, à 22 do agosto do 1649, com 24 
antos do adade, sem ter visto sua mãe à cabeceira do leito, a dar-lhe no mo- mento extremo O beijo da despedáta. 

* 
** 

J4 quo tenho a mão sobre o caso, 
que por certo alguns apiularão de du- 
reza ou indifferença, mas que em meu 
Joniender Dem so ajusta à mulher quo, 
na véspera da revolução contra -o es- 
trangeiro distribuiu a sens dois filhos 
as espadas libertadoras, escreverei mais 
úuas linhas d medo do elogio funeral 
da formosa dana sotscantista, 

Formosa lho chamei eu, seguro no 
nar do Jivro que citei, e que tambem 
a chama: «formosa com tal descuido, 
[como «e o não soubera. Os applausos 
[da córto não parecia que os-amava, 
senão que os permíltia.» Notavel era 
tambem por suas Jotiras, resuscilando 
na côrio severa de D. João IV o luzi- 
mento litlewario das: damas eruditas ta 

Luz electrica, 
é agua, gaz, acetile- 

campainhas, 

cos e a dis- 

| Virg 

A questão 

Porcansa da criso das subsistencia 
realicaram-so hoja varias conferencias 
com o sr. 
te n'uma dollas o adrmiaistrador do con- 
calho do Aldogali 

Dias Amado 
A confusão quo ainda oxisto no es- 

pinito do muita gonte, no Homo que 
nos serve do titulo, tom originado cer- 
tos “casos quo: muito lamentamos, o 

-elisto, sómento por se terem dado com 
pessoas que dé bm modo cscrapaloso o 
intencional, só a nós desojavam di 
giz po, mas que foram bator aonteo 
porta, por engano, ou.. enganados. lEppelido Dias. Amado parece-nos” que 
são trez os individuos que ha om 
dos, o por isso, recomendamos à to- 
ãos' para gravar bem na momoria o 
nome do Antonio, quo devo ser oxi 
[om todos os frascos e caixas, todas as 
[vozes quo desejarom obtero áfamado 
Depurativo que tom o son nome, o 
unico quo está registado om todos os 

les da Convenção Tntsaseioaa do 
farcas, Um preparado quo não pode, por registado, É decerto a imitar outro 

|—o verdadeiro. 

Aviso importante 
E na piarmario Liso Brasilia, 

ta na praça do S, Paulo, o doposito go- 
[RE Sordedeiro Dopursivo las 
| Amado. Antonio Dias Amado não pode ser 
encontrado noutra pharmacie. Além do 
nome ha tambem o phísico de pessoas mui - 
to oidee, e para bom entendedor... 

soberbo Doparativo Dias Amadó, 
Antonio, o auetor, quo ra Imento ra à fp, obngas do. utaro à 
ova , varitos, lopra, ta- 
borculose, cutanca: 8 osea, rhoumatia- 
mo, asulceras, fstulas, 0s tumoros, as 
doonças do,poli icdado d 
éajas mosolhos o demais causadas 
pola impureza do sanguo vonde-so no 
DEPOSITO GERAL —Casa do 

jauctor = Pharmacia Luso-Brasi- 
leira, Praça de S, Paulo, 20, 21 e 
'22--esquina da rua Nova do Car- 
valho, Lisboa — Teleph. n.º k667. 
POR' 

togistar o bóato do quo Itibibbtdotos 
catholioba dispostos a prestar aorvi 
como capoljãos voluntarios junto do 
oxoreito om campanha o fois quo 
subsorovorão para aceudir fg d 
2as quo ossos capollãos sejam obriga- 
dos a fuzor, 

Já-go via uma ooiga assim?! 
Mas a Ordem não so contentou 

com aquolles eingularissimos com- 
mentorios fi os por nós 
rogistade unhamos abso-| 
Intamento” vorogimois, à trangore 
afuma folha da tarde, a proposito 
tombom da nossa noticia, uma gori 
do hilariantes romoques do mogmo! 

«brinoaduira do mau gosto», 
monóscabo das orénças alheias, «fa 
coja ironias», oto. 
“Ora aquillo que nós dissomos quo 

ia acontecer om Portugal foi o que 
suçoodou em França, Não faltaram 
og capollães voluntarios, não fi 
zum 08 donativos para costear 

=, dobpozas e O quo aqui go disso que, 
áviam fazer a Ordem o a Liberdade 
Aólo om-Prança o Echo de Paris quo 
só não fundou precisamente para do- 

nossa. Renascença, que tumanho Jugtro| 
deram aos sarans da infanta D. Maria, 
Frequentava a lição dos ivros—é ain- 

livro que o a 
Segura; n'oquelia, idado “das lnguas 
entendeu a Latina, e Toscana com tan- 
ta brevidade, quê /não esperou o ánge- 
ho q tardança dos annos». 

Da sua discrição e boa presença tes- 
temunha tambem [esto verso do epitá- 
tio latino que 1 
Francisco do Santo Agostinho do Ma- 
cedo 

No st diu apya nos ester, 
ag nos sydêra descondérent 

(Se mais tempo |ficára n'esto mundo, 
demeriam 4 terra os estrellas... 

A espexie do «In Memoriam» publica. 
a depois do seu| possamento, foi me- 
[nos um aeto do lisonja corlesari do que 
um preito de sincera estima e qudado 
à que tira em tãó curta vida exemplo 
do lalontos é virtides, N'eseas paginas, 
cujo titulo atraz dou em nota, escreve. 
ram voraos nlgurá dos amais afumádos 
engenhos da época-D. Francisco Ma- 
muei de Selo, Antonio Barbosa Baoa-| 
Jar, a. treina poetisa: Violante da Ce. 
Concluitei com dugs amostras: à 1.º es- 
trole duma ode do D. Francisco Ma 

compéz o sabio Fr. |d 

Cunha, à sua Formosa, 327, 
— e 

Instrução Militar Próparatoria 
Bociedade n.º 1-A'manha, sexta-feira, ás dous o meia horas, fanceiona à aula do às vinte o deas ha; 

apal toem 
tos, doi 

que faltarem. 
ás oito. 

e o a cor. 
& polotão do cstastas pars memos horas, na. 

Sociminde, À ausencia vô pSdu ver) 
cada por donaçã. comprovada com a! tado Prredico,  recontncido. por otario o esta docu! 

obtaalmento ds readas, mora fo ota com pontualidad ão tambem Votou dom 

4 

das subsistencias 

'TO — Pharmacia Almeida (o 

MISTORIA DA GRANDE GUERRA 

CASA TRIUMPHO 
ai gas | 

——& 

ilio Ribeiro 

Rua Augusta, 12, 14, (Frente ao Banco Cródit) 

& Goncalves, É ed | 

A 
Sortido moderno om Lustres 

candiciros, placas, pendentes, 
plafoniêrs, etc. ; 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 
tretes, lavatorios, eta. 

ÚNICOS DEPOGITARIOS 
os filtras 

«DELPHIN. 
para aguas mortas 

ou de presas 

Ee EEE E ada dr dico da Sociedade, om cuja séde, Esta = E 
pen 

go fernado£ civi. tomando paE- ama hola com 0 H6U. homo, Dome, mo-] 
ada ajooa! qm “quo catio empregados dem di o fezer no proximo domage. 

Berlitz School 
Francez 

Inglez 
ortuguez 
Italiano 

] Hespanho! 
Tradueção 

Rua do Alecrim, 20-A 

O methodo mais pratico e ra- 
[Bbido 

O ensino primario 
SAO “PAULO, 240 dr. Oscar Ro- 
iguos Alves, “secretario do interior, 

visitou as escolas primarios dn, cidade 
com o fim de lhes introdndr os aper 
feigommentos hyjgienicos mais moer. 
nos —(Amerkana), 

Industela em perigo 
A «Usião Toxtile quo, na qualidalo 

do ropresontanto do Gma enormo lo- 
o de operarios, tomou a peito a de- 

foza dos sous camaradas da industri 
dos tecidos de linho o juta, ameaçados 
pelo decreto n.º 291 quo, como so aabo, 
pormiítto a ão nas, colonias| 
portuguozas 
(om pagamento do dir 
to que uma associação. pomposam 
denominada. Comércia, lodutrial. à 
Agricola da Provinciade Angola forceja 
pela conservação do rofarido desroto, 
6 bem assim das anetorisações já con- 
codidas n'esso sentido a algumas fir. 
mas commercinos, entendeu dovor in. 

uiriz da importancia da citada agere-| 
miação, vindo assim a saber quo a. tal 
associação, quo diz representar a tota- 
lídado das forças vivas d'aquella pro- 
vincio, conta aponas umas somenas do 
fundado, tem a sódo nes dopondencias 
dam pródio na rua dos Bacalhociros, 

00 pouco mis do dez assóciados, 
Teotados a cinco cecudos por csbeçeis 
noi “os sena esta 

a. 

tensão do titalo ser uma aggremiação, 
poderosa, é sómento um grupolho, om 
quo fi 
ts in n 
catia estrangeira som. pagamento “do 
dititos. Ora aqui 6 quo está o misto. 
io. 

|. À associação «União Textil» torna, 
publico esto intoressanto detalho para, 
“que as estações officiaca, a quom | 
questão se acha aflesta, o tambor 0] 
publico, possam ajnizar do peso moral! 
[9 do valor clloetivo da isto tão pe- 
jusna o já tão omportigada o prosa. 

piora negociação, E e 

38 'maucobos| 

pção para no- Pã 

|, mem soques tor pin 
E nido apurados! Enralenão fole ea! 

lhos» pelo abalisado “escriptor 
iguram - og maioren o mais dire... 
ercagodos na negociata dp na. 

mar, como jáaflirimou em publico, 
tal decreto a nlagurm faz mal e a mi 
faz bem, o quo repi 
Festação do mais. 

ra não tizer an! 
Tato posto, o pui 

quo tirom do caso 
Jarios, 

1 

caroavol egoísmo, 
siotiamo.— 
ico 6 O governo, 

 24-do agosto do 1916. 
O presidente da Direcção 
José da Oruz Belchior 

' 

Minhas senhoi rã; 
[meus senhores; 

Participo a V. Ex“ queo 
primeiro volume das minhos 
memorias compiladas com o 
'lítulo « Praxédes, mulher e fi- 

da nossa praça e meu particu-| 
lar amigo Jndré Brun, 

vrarias do co 
adjacentes. , | 

|. Do reato, so ella ropresentasso, como] 
| prstensamênto inculea, a totalidade do 
| honesto o labarioso commorcio, indus-| 
| faia e agricultura da província do An. 
| ola, não ousaria, sobro um assmimpio| 
(quo briga com o vital intoresso do mi 
Ihares de trabalhadores, o ra presento 
hora critioa desdonhosamento affir-. 

Guimarães & €.: 
68—Rua do Munio—70 

ento uma mai 

merecidos  coro-| 

PrERRR 

Francisco Alves Gasquilho 
Falleceu 

Sua esposa Marianna Nogueira Alves! 
Cusgailho, seus icaãos, seus sogros, se 
cunhados e sobrinhos, psrticipam à todos, em ir E 

a e páraoes di Sacadura Falcão 
MEDICO ESPECIALISTA 

Doenças de bocca e dentes 
Dentes artificises 

ROCIO, 74, 2e-TEL tita 
(Casa dos Espartilhos 

& CM. do Ouro, 123 
Vende-se nos Recrcios Desportivos da adegas |gantos Mattos. 

mais simples e façil 

para ter nenés robustos e de 

perfeita saude é dar-lhes a 

FARINHA 
LACTEA 

NESTLE. 
com base do excellente leite Suisso, 

Antonio Balbino 
Rego 

Cirurgião dos hospt+ 
gs 

OLINIBA-GERAL, 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2: 

(Em frente do Banco Lisbon & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194 

Rova taballa de preços para as classes memos abastadas ars com eo Ponndera comb (oia dir ea 
porfeiçoadas) desdo. + + « 

onto) doado a dardo. ráções 

Er Doenças «dom ring 
vias curinanias! mer 

Doençandas senhoras 
emari 

a] 

1850 Consultas dab1o 
ási&horas 

se) 
acha à venda em todas as li- 

ntinente e ilhas 

José da Silva Praxedes 
Peneionaria publico e homen de vem 

Telephone: 2000 — 
E] R.do Mundo,84,1, Limpeta cotnjicia Dentes pivot (dxom) desdo + a 2 1 Gortns ek ouro desde x sea 

Dentes em placa do ouró do joí doido | 1117] 
CONSULTA GRATIS 

“Todos os trabalhos e operações sem dôr 
Especialidade em dentaduras sem chapa 

Facilita-se o pagamento 
Modificação de antigos dentaduras 

prormptas à mastigação a preço modico crsica qrR At aids Mona ves ação. Consultas nº 0850 das" À dy à da tardoy todos ou di 
otéis. 

Esto consultorio abro das da do 7da tardo mos di 
minto: 

Rda Boa Rocorda- 
qto; 43645 

7a Figuotrada: Foz 
da 

220000 mnqerrs DD ="> Em frente do Banco Li Açores 

4 vor. = vor MIsrORIA DA GRADO o onde. ag orenção catolicos à 08 fr) Mi que & intimas == — 
terossos da religião e dos crentes. — Ipongo to foste, donde ivemos de retirar. Prám 9 horas|guns dias atraz para seguirmos a os soldados, que ainda não come-fdos das casas entre nós é a ponte Ondo ostá ontão o insulto?! Ondo averida saududo?”” Ee ed E Talento: da minha de-sabbado.» rebelião n'esso intes alo, O go- iram dos] ram bem desde que sa sobre o canal (ponte de Mounb 

tá a graça do taborna?!: due Amor he que to aprova essa partida 155€ Lempo, os que podem cha-|verno em Londres, que à princípio, quarteis, * — |Street). Fazem continnamente: fogo. A“ Órdam termina por for wotos|Jatdbd, querida? toma ca mer macae os insurrectos hregulares»| devido talvez à falta. de ntormas para à ponte do caminho Ge 
por que possamos rogressar a «sonti-| dao pensaram em render-se e não po-|ções por causa das communicações «Durante todo o din a Datalhajque é aínda uma posição dos robele 
mentos melhores! laquelte Sol, aquella claridu Wiam tornar-se responsaveis por es-lírregulares com Dublin, mostrára. continuamo ruído é terrivel, revoljdes. Estão começando a foltar-nos 

Polo visto, possuo maus sentimentos ISko Dela manhãa | amoltecida + sa obra dos incendiarios digna dalcerta tendencia a apoucar o perigo vers, esningardas o moltalhadoras as provisões: O padeiro é 9 loira 
ra bilidade o ves] | Communa de Paris. fda . Irlanda,  alarmou.se mais e Estão levando a cabo a sua torrivel[não nos veem trazer 08 seus feno quem admitto a possibilidado, e atólo um sentido soneto om franoez, em 

4 probabilidade, do bavor sacerdotes fórma do epitafio, de Manuel Perna. Os atiradores eram provavetmen.! mais, à medida que as not 
verdadeiro alcance 

do obré Mais feridos estão lá fóra, ros e ninguem se atreve a ir ruã, 
te desdo princípio agentes mois ou da insurreição mas” apenas podem ser retirados ajbuscal.os, 

portuguezes, livres do-serviço mili-|des Vilorealt menos irresponsaveis e come viam | começaram a chegar a Inglalerra. coberto da escuridão. E x 
lar, quo queiram acompanhar as tro- E approximar-se a criso final parece) Na terça feira, pouco ou nada «O ajudante continva ainda em Pd il ainda mais sok pas em.. campanha, o crentes que 0s/º ue WAmour avoit de plus rare terem-se deixado dominar  pelastera conh T na estado comatoso na nossa sala dejdos! Fazem allo antes de chegar aubyencionem! o quo Ja terre Gott 04, charbade É suas tás paixões para a destruição quarta. feira, "o primeiro ministro | jemtar, no rez do chão: um Nomemencruziliada da estrada, uma sol, pio Ja qorra pote aa, ator É ú “de propriadades. O ca- [concordava em que a lei marcial da Criz Vermelha está a seu Jado: la é me O a id poe io ONO DC a, DR dee Barca remnio assim à euollnha de ser appileada a Dublin o | À medico aconselha-nos a levarmos|destacamentos de 25 pouco mais o que façamos. de tomar a gorio estes] E aee Ristori jecrescêntava que medidas repres. minha mãe para outra sala, Leva-[menos, Pobres Tapazes! Vi-os' cha Pe a E 
TER] | O toy, passant, qui vols la perto irrepa- 

sivas jam abi ser tomadas, mas 
segurava à Camara que vexcento 
lem Dublin o paiz está tranquilio, 

mola para uma outra, mas uma 
bala entra pela janela. indo despe- 
dagar o espelho, ficando o chão] 

hir nas fileiras, quando estavam espera, e comtudo nem um uni 
abandonou o seu logar. Agora, 

«A's 340º da tarde de sabbado o 
official commondante das tropas 
em Dublin mandou-me um officio tendo apenas havido tres casos do cheio de pedaços de vidro. O local|tão chegando os vagons do Jmunia om toda a parto porfama ' prece] em que me dizia que tinha os diri- disturbios sem importancia.» não é seguro. Trazemos de novoições, puxados por cavalos magni- aperta tintiaa cata SS TS] gentes dos rebeldds em seu poder,| Ao recederem-so novas nolícias, . minha mãe: o pobre ajudanto estálficos, coberios de suor, mas que, 

Ed. Pinaud de Paris par larmes, par sanglotz, & par sonspirk que as operações militares, fam houve, porém, um conselho de mi MONO NR paia DB apestr disso, seguem a galope” 
ai e % á sans fin, terminar, que à vida na cidade es-'nistros, em que se resolveu pro Je subito, dá-se |O terrivel ruído dontiroteio corta gatas atoa ol. 4102 HO temotgno 1a douitur diun mai inconso”| tava retomando o seu curso normal, clamor a lei marcial em toda q Ir- abalo. Uma bomba foi arremessada)tinia em volta de nós! durantefgs lable. landa e enviar ali o general sir | e que eu podia fazor um esforço pa-| 

Falextinguir os incendios das ruas! 
Sackville e da Abbadia. Immedia-. 

do o dia e até alta noite. «Um estranho contraste : ui tra, — — pas que avançam para a Gigade-s 
para expulsar os rebeldes d'uma| 
casa a poucos metros de distancia. 
O alvo é allingido. As vidraças da] 

John Maxwell com plenos poderes Mais non, no plenres polnt la riguêur del pera appear, Como comandar. | 
nos mavx, uls des Dino grando mlenis DG ora mento mandei sabir toda à corpo-|le em chefe. poria do hall são, despedaçadas pe-jrecebidas de todo diverso 

pa cita apa Da Ea Esso medida (oi annunciada à Jo abalo, No quarto de cama de mi. |xas que foram tomadas nélos Anti Colyseu dos Recreios tam tmtinement au "canis ua iesr ICammra dos Communs no dia se. nha mãe entra ontra bola, mas não [Feiners nm. Morutevo” (go. da. Go port; «distavamos fazendo: excelientes!guinte pelo primeiro ministro, O Coon prefaiso algum. “|pingardas “e “revolvers cahe sob 
e progressos para extinguir o incen-|qual acrescentou que havia vindi- "Cêrca das 8 horas e meia da noi-Jellas; das outras, que não estão Pasto hojo do Madrid, dovendo chegar Car 16 ciel, envléux de nous, Vayadt O O NaDas do spo delcoçõas do mevichenio so cetendera | to" fogo essas. dizem nad fog, eh senhoras q 

e puhea Dra A Medo acoplada! gr am io, ines: qurappeia: ds “Abbadia, quando as balas começas especialmente a cestos, 3 casãs proximas das mostas estão jilauas creudas levando havenas 
sompani goma o apocuia NINA a “voar contra nós. Tive ho-| em poder dos soldados; os feridos|chá e falias de pão com presuri Garsteoio Scognamígio que fark asno! VEmplro Az d'une ettermêne vie: Tens “que escaparam. milagrosa-| Grandes reforços, annunciou.se foram removidos e deixam-nos fefpara darem aos homens -esfomed tão Leon Bard, «A dugueea do Bai Te mente, Tendo as suas escadas sido, egualmente, haviam chegado de In- nalmente tomar um pouco de ra.Jdos, o que produzia uma ecena Valtoa a buolatanent dose pecs Pina]. vamos 1ó que 05 alexandrinos do co atfingidas “polos Dolis. As nossas glaterra e estavam promptos a in- pouso. Durante toda à noite ouvi-|liva sob o brilho do sol que illundil nes principass Chestros de Ita [loiro judeu não são das peores cousas bombas foram - espingardendas da fervir onde necessário fôsse. Aq Tnos 6 passo cadenciudo de tropasfnou alguns dos dias da samana Sia toi nicançado bm Bxito som prece:| do ivto numa paca eu que O een trceção da rua de AVestmoreland eimesmo tempo, o general Maxwell em “marcha: nem. uma. unica. pala-[Bica.» dentes. partia e chegava a Dublin na ma- | mento dos foclos, 83 o ava, morria, TIRA do NENE pan 

abafado ou confuso nos maravalhas do| 
do caes de Aston. ' “Apesar dos enormes encargos or aAbandonei as bombas nas ruas dos pelb guerra, peis alta exiraordineria | 

via se profere, apenas esse som ca- 
denciado e de quando em quando a ma pie Da A Jota acaso asro ti protonga jar homens am antomo- [dou afixar uma proclamação, cujos» delonação de um tiro. ja e desesperada. Os. Bold do cab dot prços agonre do pu reisimo. Sead 48º suas estações. Então, [topicos -principaes cram os segun. O Tondico, dino que uma, divi-reunidos à prodes é levadancad 

Tesolvon não aogmentar o Agosto de 1916. Yimos o incendio esprajar-so pará tes: são inteira, composta de mais della Inglaterra, muitas vezes Cof - o. oeste ao longo da rua da Abbadia, j 15.000 homêns, vem em nosso soc-[um equipamento deficiente, e “Attondenão à onoiodaão do publico por| M. CARDOSO MARTHA SAS cinta Sigicads boediaga e. que.» a corro-graças à Deus! nhecendo alguns d'elles einda. sta ooplondida componhio, é deespdrael | a mto 'rão por mim fomadas para fazer are jo manejo das espingardas, cork E inchentos collossaos, Ti Memorias fonebres... na moto “da| O cepitto Purcell avalia o valor terminar a perda de vidas e pro. %7—Ruido de grande tiroteio des-|luram-se  esplendidamente “nu 
Senhora Dona Maria de Atayde.. Lis aproximado dos edifícios é dos ar- priedades que certas pessoas mal de manhã cedo até perto das & ho-|siluação a que só veteranos podiam Casino S. José de Ribamar (Bos. ão mazens destruídos em 2.500.000 Ji. orientadas “estão causando com e! fazer frente. nes 

Sob mm, persistente 6 Dema: ajrigia 
é ão fogo, avançaram Jentemien 

vas da tarde. Mais casas na viti. 
nhança são tomadas por soldados, 
Um canhão naval é trazido, num 1 
caivo, de Kingstown, o qual entrajtarde, tmxiliados pelas 
em acção, fazendo grandes destro. [conseguiram varrer 08 
sos. postaci-sa nos teihe-l Ca: sa 

do os edifícios desiruidos sua resistencia armada à Jei So 
mae de"ato os Cúlbios necessario for, não hesitar. em 
À fim de não intetrompérmos a jdestmir todos" os edificios que so 

narrativa do incendio chegámos até encontrem na area occupada pelos 
enbhado. Preciso é volisrmos al-|rebeldes e aviso todas as pessoas 

(ALGÉS) 
Todos cs dias jantares-contortos 

Variedades todas as noites 

Investigações secrotuis 
Vigilancia de possoas, ete. Policia par. PA EaR e cê a code Ap lira 



Contraroubo e contra indendio "E CARVALH Grande economia--Seguro de mobiliario Por 820 por, cada 100800 de valor, isto é pelo que 80 pagava 86. pelo risco de fogo A MUNDIAL segura n'unia só apolice os riscos le INCENDIO e ROUBO. E” tio necessa. rio o seguro de ROUBO como o do FOGQ. 

cs UNEDIARL.,, + COMPANHIA DE SEGUROS 
Capital: 500.000$000 

Reserva em 1915: t02,007847,1 

fere 

SEDE'EM LISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO 
| 28 Rua Garrott, 95 Pinto da Fonseca & Jmão Telegrapho. MUNDIAL Praça da Liberdade, 138 E UMA “DR oo bio ra! 3 ne arandos Armazena do olfato, 3d Dat, E 

bon Botas para homem a 0400 Goputosiono do Coliseu do Li 
5 Bs | Um colossal sortimento em todos Os Generos = 4 Venda de terrenos os, para homem senhora e pib xa NA AMADORA Telephone: No te 1203, Aq Candeias | tro rita das ; ; à 

Plosunto obimico para tomar imrompivol 6 impecavel egos abas ú Ni (1 Casa dos Espar. A sola do calçado om io tilhos oi Enduroco o impormonbilisa Eanquoltos, 106/24, Santos Mattos & CA DU To ndo faro. paia a “Ru ao duos Rio perde devnildado preimo esco. a Et do a a dl — . 
PR RR E 7 : parei E a Ei a sina Atestado erica Tiro um todo aa moça ba palta os hosaita yo Nair possinato Hed saco mmado o ads , rsáim o Eno Bueonierivo Seas y [| 8 tu pratico ion, nacemário o codômioo, bi nto idos Eid) mam ur nasido oscopia Juprioo as galbobão ora dias de ela 'intas à agua (Wathor Paints; eroemano armar ano ARIO DE LIMA NETT/ ORADE 4 Esophagoscopia 

»w . Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis Lavavois = hygionioas — por- a Dieta NETTO | Dennino, CANAL TOg a pg '+, Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito [OM Brera (ogia) ct Monti 1 a gt, ms RA em ma Sociedade anonyma deres. 
à DESGONTO AOS REVENDEDORES eescet oo] Moo DEPOSITARIO GERAL | DEPOSITARI OSNO PORTO eram do fas, ponsabilidade limitada Jeronymo Martins & Filho . Re dos Retrozolros, 13, 2º-—Lisboa Mario dé Lima Netto Dontado, Carvalho & Irmãos à ' : TELEPHONE 1422 Lud S. Julião, 12,12 P.da Liberdade, 188 CAPITAL: E. 600:000800 Chiado, 13 a 19 —-Lisboa Telephona 248 Central e SEDE-RUA DO COMMERCIO, 99 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —Lisboa 

6| Telephone 1941 Casa dos Espartilhos Espartilhos Tambem se vondo a 0070 garrafas b garrafões, nas nas casas d'aguas |O 
| NUMERO TELEPHONICO: 1995 

USA-SE O COD. TELEG: RIBEIRO 

Santos Mattos & CR. do Ouro. 133 [PhAIMADIAS 6 restaurantos, 

Fundos de reserva Esc. 105:000$00 
'RRA-A | à Deposito Militar niassagna SP 

Cosa: Ds é 45 16-f Gar pá 
Jia, é marivimos ountra avaria grossa o particulas, 

Agencias em todas as cidades 6 
nas principaes villas é povoações 
do continente, ilhas e ultramar. 

nas (REGISTADO EM 14 PAJZES) Moçambique 
+ O purlhosdor do sangue por excollencia e o depurativo tico ntaiho adiinlotcativo, drosto Des | mods onerglco é inofonsivol i Tora procoaoed é arramate a Sem ut pa esti! dio exigo o anxílio do outros do neglnto Medteronto dota  Aratymentos Sooundarlos “Alhos, arcos bolião, ata to, uno men Nº “O depuratol encontra-se à venda nas boas Ini PERO rd Lithinés do dr . Gustin “a “Mosaicos 

CONSULTAS: 
iníneral. alca Mblmada, iramonto gazora, doliolog para | mosmo para. que bobidas “o prinoipal. o, 40 qual dá um ito, 

Ê 3 3 , 2 |. S 4),  Projuizo torvostras o marítimos pagos até &4 do SI PH I | IS » Colonial Tão effioazes coma as molho. é É | 88] dezembro do std; 
É Arrematação de gene. Eee Pg ditos bobas ê ê Ê Eficotr PP jsual ou pros Bepuratol! “TOR O artigos DANA ata at & Bi |codido de raio sobr predios entolonmentaro meto 
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in a resistencia at- : E Abi, como em foda a parte, os|niais tarde toda a resistencia a gm acção e o edificio dos correios | Por um lado, honve muitos vasos e enfermeiros compória- Ad EL eSLO PAR gono Muirro. OBA foi bombardoado tanto do lado op. durante a genrana de edificida dos com o mnjor Bravica o do dominada, posto do rio, como do cimo da rua truidos. pelas” granadas eve dese O hospital de sir Patrick] Apesar de tão proximo de Du. Saokvilo, consequencias; “ por “ouiro | lado, por detraz da praça detblin, osso suburbio esteve isolado so ponto começaram os in- houyo muitos fogos causados dire, 
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go. Geute foi morta em frente doimoado, emquunto| um comboio com dos bombeiros de Dublin, pódo re-! O gua tornava maior o perigo tal-onde foram tratados 142/mantimentos ensiados ds Relaal conatiluir-se o que so passou, lera o facio de, devido ao (rolo u, no súbbado . idus—saiindo o pessoal debaixo não ch Na noilo de sogunda feira 08 soc. dos alimdero H coli PHO6 Nose inadores especiaes, o corpo de Seguros sobre a vida humana 
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ftis devido à posição ser maista ÚUnino do Sul do Dyblin foram Green, e ao entrarem os bombei.| Conseguiram ahi algum resul Preços sem Mada ncia 
Huerta. o altantes não estavam tambem . ocupadas, .mãs essas po. ros ahi encontraram um rebelde|do ,mas devido ao tiroteio não pui Telegrapho: FARINHAS-—Tologhones: Administração 4224; Expedionto 4222; 
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o o Direcção e jedade do Manuel Guimarães , º | Telephonoa.º 2293 —Enderapatalog, CAPITAL R y do MBB go (ir ro LISBOA —Sexta-feita, 28 de Agosto de 1916 anseio PO À VAMOS, 

E E di a quem 
Os seeplicos, os sophisfas, osjtempo, a necessidade de garantir q 

Insitantos, os. egoistas, aquelles|posse das suas colonias, o o direi.| 
ue pertencem a essa calhegorinlo-que tem de possuir um vasto 
le «fruits secs» que nem uma ulla império ultramarino só póde justi- 

esclarcco nem um vivo son. fícalo e firmalo mosthando que, 
timento domina, creaturas que in- tem o culto d'uma civilisação e à 
folimento ainda enxameiam na so-força precisa para a defender. 
ciodado portugwwra, não deixam,| Esto é o aspecto material da 
com uma obstinação incessante, de questão. Mas ha tambem o aspe- 
tentar enfraquecer as energins da clo espiritual, de que se rião pódo. 
nossa raça, perguntando incidiosa- nem se deve abstrabir. À lucta que; 
mento: «Afinal do contas, que po-se está desenrolando 6 uma lucla 
demos nós lucrar com esta guer. das forças moraes da humanidade, 
ra |reagindo contra o despotismo e à 

Poder-se-lhos-hia responder, ale. violencia bruta. Não se pôde ficar 
gando simplesmento a Satisfação de braços cruzados, sem que essa| 
do dever cumprido, visto que va- atlltnde seja à d'uma passividade 
mos cumprir um dever u que só que resvala pela cumplicidhde ta- 
nos poderiamos eximir pela cobar- cita, perante o espectaculo de pro.! 
dia ca infamia. Mas, sendo certo, cessos de guerra que só na anti. 
que todos os paizes que Inclam guidade barbara sc concebem. A] 
com a Allemanha esperam retirar Alemanha rasgando tratados, fa-[º 
do sen triumpho justas vantagens, zilando velhos e ereanças, pró: 
não ha tazão para que não seja curando destruir a cathedral del 
Jícilo a! Portugal aspirar à vanta. Reims, já nos provára q seu espi.| 
gens tambem. frito do repressão a processos me. 

A“ Inglaterra espera garantir a disvnes: “Agora, arrancando rapa. 
sua segurança como um grande 20s e creanças dos departamentos, 
paix de ctvilisação e de trabalho que invadidos da França, destinendo| 
& sem ler incessantemente que uns a: escravos, poilvindo as ou 
pensar na sua defeza contra uma (ras, faz-nos recuar para além da| 
Yegressão —formidavel, inspirada propria edade média, São uns| 
pelo intuito do « deprimir o despo- orientaes, do tempó dos satrapas! 
Jor. À França espera ropellir o in- ferozes e ensanguentados, E além)S 
vasor do seu solo, reconquistar a d'isso procura povoar de monstros) 
“Alsucia e q Lorena € ter cm algu- 08 ares, Já annuncia que vae cons.| 

Zeppolins gigantescos, aves, mas colonias alemãs compensa- ruir 
gõta' para os sous sacrifícios, como negras como abulres porque vôam, 
a Inglalorra egualmento as ha de desconformes como ostaceos po) 
ter. À Nussia espera dofinir a ei. que no seu bojo levam, às tonela.. 
tuação Dalkanica, procum sahidas das, os engenhos de morte. Recua-| 

1X “O mar, apaderando-se do €3- mos mais ainda, Dir-se-hia que es- 
rejto dos Dardanellos « sonha com tamos nos tempos prehistoricos, 
Constantinopla. A Tlalia quor"ro- em que o globo era domínio del 
adquivir o Trehtino, O Japão pre. monstros tão formidaveis, que nc- 
lendo valorisar a sua eifuação po- cessario foi que desapparecesem as| 
Nica, affirmando.se um valor com SUNS especies para que a humant. 
quo à propria Europa tem dó con. dade pudesse viver sobre a ferra, 
tar, A Belgica quer reconquistar a; Contra esto espirito dé: ferocida.| sua indopendencia, como o quer a de e lyrannia, que põe a sciencia Sorvia, como o Montenegro o quer. que redime o liberta, que salva c| E Portugal? Portugal deseja fir- rosplandece, “ao serviço de insti 
mar, mais solid do que nunca, a clos brulaes, 08 povos luctam, co. 
alliança que o liga á-Inglaterra, o mo verdadeiros paladinos do espi-| 
05 robustecimentos  d'estos 

O Jones, Portugal sente, ao mesmo vida! 

PARA A GUERRAÍ | E 

“R lomada da Batalha 
timentos patrioticos do povo se mani- 

festaram exhuberantemente + 

Pola mauhi nublada o topida sahi-poutra manifestação, O Castello de, mos do Lisboo. Cuboços osoulvados| Leiria, no alto do sou morro 
do Campolído o da Amadora, Queluz] do, irrompe, no coração d'uina paisa- 
com o sou pulucio o com a manoha|gom d'oncanto, Á nossa deslumbrada. mofo do sou parque a quobrar a ao-| vit Apenmo-nos, Partimos ps 
cura agrosto das suas encostas som cidade, 
arvores; o Cucem romoroso o anima-|vo, ar, dr. Jolo Saloma, a] do, pot ondo passam, a cada instanto, substituto, Honorato Es- comboios; todu-a linha do serranialtrollo, acompanham os ministros cobertas do matto quo vao d'uli até 
«Torroé, não são mais, na neblina dia- 
plana quo adoça a paisagem, do quo 
Simples o vagas recordações, Princi- 
piva animar-so a viagom. Em “Coros 
ha gonto na cstação, ha foguotos, ha. 
.xiyag, ha acolamações, ha ruido. di 
os primeiros vivas é guerra, e d' 
a multidão quo encho a gare, sabem, 
quasi incessantomunte, improcaçi 
conte a Alleminha, quo 06 um 
grando e inabolavel amor patrio podo 
inspirar, Um patriota oxaltado, do 
ohapou no ar, brandindo-o como um 
pavilhão do dosafio, brada, dolirant 

poom-so em maroha atravóssando, 
[campos do Lis, coberto polo tapeto 
vcrde-olaro dos milharasa, À gidade| 
está ongalanada, Colchas pelas jano- 

igojlas. Passa- 
roiro, um rocanto trauquillo, om 
que a casaria archaica imprim umã| 
&rando nota de nobreza e de fidal- 
guia, 
|. Paços do Concolho. Uma bella o: 
,ficação, no Alto da Postella, dominao-| 
do a cidade. Ao Jado, o grando odifi- 
cio dos varatojanos, quo a Republica —Yiyam os alliados! Viva a Iterrro-| voio surprabendor por concluir. Sea-| 

publica! são soloo. O prosidonto da camara, 
Gonto do povo, sobretudo. E 6 isso ar, dr, João Correia Mathous, dá us| 

o quo principia a surprobondor-me o boas vindas aos rorosentantos do go- 
noantar-mo. E/ então oreado o juizo vorno, Estão prosontos 08 gra, drs. 

que, cortas craaturas fazem sobro os Antonio Josó d'Almeida o Afonso sootimentos que, poranto a guerra, Costa, e os sta Norton do Nattos o| 
animám 08 portuguozes? E! Dove sor, Azevedo Coutinho, O prosidento da 
Porque, so suscedesso o contrario, oú camara esmalta o sou disourso com a, nfósta manhã meio volada eficmações patrioticas, O poró é poi rão, à applaudir os homens que tugues. Logo, defendorá sempre, 
dirigom a politioa internacional do em todas as circumstancias, o 6 mou paiz, tanta gento simples e, prin-Paiz; A sala ostá cheio. Ha público) oipalmonto, tanta mulhor do povo. polas escadarias: a baixo, quasi até á 
E do Torres em doanto, a viagém con- rua, oudo uma companhia de infa tinia sempro assim, com má 7 "faz a guarda d'honra, O si 
g8o3 cada vez muis enthosiusticas om Presidento do Ministerio respond todas as estações, som esquecor as| À sua carta oração 6 cheia de pafrio- 
Onldas, ondo ha uma banda do musi- tismo o de onthnsiasmo. Recorda os ca, uma força militar o contenas do sontimontos nobilissimos do povo, del pessoas acolamando o governo, a Ro-jLeiris, Ali go reuniram côrtos no publica, a guerra é tudo, omfim, tompo de D. João L Este povo que uanto para 05 portuguezes topro- foi compro heroioo, não pôde agora ata uma garantia do independencia que a patria atravessa uma tão gravo| du uma grando osporauça, prometo. jorise, dosmorecor das suas nobilissi dôra do melhoros e mais gloricsos mas tradições, Vivas é Republica dios, no oxeroito. O tompo urge. Não é A bata do S. Martinho rosplande-| prudente dospordiçal-o, 
3e, batida polo gol obliquo da ma-/. Hotel Liz, Um almoço, que é um hã, À villa é um bando colossal do jopiparo banqueto, ofisrocido pola ca- isnes que tenta as azas e so preparafmara, Alogria, confraternisação, para tomar banho. D) voem gru-|thusinsmio. Brindos do'gr. dr, Correia -pos de banhistas pora assistiram &)Mathons m: do se. dr. Antonio: Josó «passagem do comboio, Mais foguetes, |d' Almetila. Novas affitmações patria 
tais saudações, que;.so repetem nnjticas. Tittéra, no grande largo, a ban-| Géla e no Valado. À ostação da Marti-da do T oxoouta: varios  teechos do! gança. está ornamentada comi plantas musioa, Por volta das trez horas, par- bandoirag. Uma philatmonioa exo-[to-so para a Batalha, O Mosteiro, com o hviino: nacional Na Marinhs, los seus corocheua gothicos. com 35 

! ts9os rilo immortal que anceia pela paz, [5 
fuz-s» por meio de actas decisivos pela liberdade e pela larmonia- da“ 

gosórnador civil offooti-honio Jogó d'Almida, descondo da! 

jdosdo o Bombarral, Os automoveis| 
ontro nuvons do pó, o foracissimo 

pola praça 0 pelo Tor- 

- [tempo para ms 

ss agulhas finas, surge, como am 
immortal padrãoda gloria d'uma raça, 
da cova profunda em que artistas de] 
gerio o construicam, À luz da tardo| 
doira oom carinho os rendilhados cal-| 
caroos, côr do goma d'ovo, Os vit: 
polichromos incondeiar-so, Do poema, 
de pedra, que marca o nascimento o 
a consolidação dofinitiva da nossa na-| 
cionalidado, paroco dosprender-so 
agora, n'osto momento om que o Sol 
cae sobre ollo, mais possia o mais 
harmonia, : 

Junto dá escadaria dó atrio, com| 
úm pedaço da grado do podra a sor- 
vir do teia, armou-so um pavilhão com 
folhas de palma, verdura o bandoirae, 
E á'oli quo os oradoros falam. Em 
baixo, no adro, mruito povo, homons| 

+e malberes, gonto do campo, pegue: 
nos proprietários, foda uma multidão| 
do bimples e bons montanhoz6s, iara! 
quem a política é om mito antipati- 
co e para quem a Patria 6 tudo-o que) 
la do sagrado: E é om frenté no Mos- 
teiro de mestro Affonso Domingos, 
o cego gonial, que o comicio princi 

O sr. Herculano Galhardo, senador 
pelo districto, aprosonta os oradores 
o propõo para presidir o sr. Prosi- 
donto do Ministerio, Depois falam os. 
srs. ministro da guorra, quo enverga| 
a sua farda do major; ministro da ma-| 
rinho, ministro das finanças, Alex: 
(dre Braga e Simõos Raposo, deputa-| 
do por Lisboa. O ar. dr, Antonio José, 
d'Almeida é quem toma, em ultimo 
logar, a palávra. À eua. eloguoncia| 

gn: 
poesia, E so a fó 6 n grando romodo-| 
ladora dos mundos 6 a forte oreadora 
(do maravilhas, a poesia 6 alma é] 
som alma não ha nada quo vinguo ou| 
quo porduro, À guorra procisa d 

porque sem allos ólia não se- 
tia mois doque uma horrivol clíncina, 
devastadora dos povos, arrasadora| 
do nações. E a palavra do gr. dr, Ane 
tonio José d'Almoida, ao mogmo torm-| 
po propsotica e ovocadora, relembra 

deanto do portioo preciosissimo, | 
quo so rocobriu jádo poosia o de| 
sonho, o que .foram os homens d'Al- 
|jubarrota, que nos deixaram, junta- 
monte dom uma Patria livco, auto, 
doslumbramonto quo se orgao o nos- 

olhos,o6 nostomomento doavgas-| 
como um farol quo destrao todas 

ag trovas o quê, atravez do todas as 
DOS lovará É tores gloriosa. 

nosshs soldados, batendo-so! 
coro os portuguozos antigos, saberão 
lovar com o sou sangno todas as af- 
frontas sofíridas, 

O avo applavdo. La lagrimas os- 
correndo pe cos curtidas de ru-| 
dos cavadoros. E o sr, dr. Antonio 
Josó d'Almoida, cada voz mais elo- 
quonto, contiúa ergoondo, É raça quo. 
lho confiou os sous destinos, o mais, 
ardento kymno do louvor quo alguom 
|pódo conceber para exaltar heroes o! 
dignificar, ontro phrasos commovi- 
dne, o sacrificio divino dos santos que 
mortem pela Patria. Quando termina,!| 
povo, erompo om  rontifostaçõa! 
calorosissimas. O bymno nacional 
[domina o côro apaixonado dos vivas 
o das acolamaçõos, O Bol corôs todo 
|o Mosteiro com o diadema folvo da 
luz enternocida dos poentos. E em- 
quanto a multidão debunda, o st. An- 

tribon, vao do visita á Capolia do 
Fundador, pára por alguns iostan- 

junto dos tamulos dos infantes, é 
parto ao cahir da tardo para Alco- 
baça, com 08 outros ministros, À vis 
'gom é rapida. Cinco leguas que se| 
iranspõem em moiahora, 
A grando e rica o civilisada villa 

stá em festa, Muit 
nos Paços Municipaes, 

realiaa uma rapida sessão 
colemne, Novas afirmações patrioti- 
oas, Phrasos rapidas, curtas, incisi- 
vas o expressivas, 1º quo não hi 

Fogustos, mortei- 
ros, vivas, exclamações de enthosias- 
mo. Os ministros da guerra o dag fix 
Inanças soguem para Lisboa em auto:| 
movel, Os srs, dr, Antonio José d'AL| 
meida e Azevodo Coutinho vão to-| 
mar 0 comboio Valado, Despedi-| 
das aftectuosissimas, Mais manifesta-| 
gõos no regresso, om quasi todas as| 
estações, até Torres Vodras, Uua| 
[monos um quarto, Gare do Rocio, E| 
terminou a viagem. Não é, porém, 
som saudade que a recordo umas 
poucas d'horas depois. E! quo d'ella| 
deve resultar para a Patria mais bom 
'que trez unnos enecessivos de Paria- 
mento, Assim 6 quo o regimon 5: 
consolida, indo leyar o povo a pa- 
lavra patriotioa, quo 0 obriguo a ter| 
esperanfça o a toc fé... 

ara oohar, duas palavras da j 
tiça, Hontem, eu o 05 meus collegas 
fomos tratados com as atenções que| 
aos representantes da impronsa são) 
dovidas em toda a parte e em todas 
as circumstan: Bo isto so fizesse 
compre, nãoora preciso frisal-o. Mas 
assim. .. O facto mostra apenas que| 
visgem é Batalha tovoa dirigil-a| 

alguem que muito présa, por a exer- 
[cor com brilho a minha profissão, o| 
não oreaturas quo por ella passaram, 
como motooros. qao só se descorti- 
nem com os iais poderosos telesco- 
pio.. 

AVELINO MENDES 

Ver moticiario 
diverso 

ma 3.º pagina 

À resureição 
— DAS 

eidneções es | 
lima industria portugueza que deve 

Uesenvo!ver-sa & ser patrosinada 

Portugal foi outrora 'om grando| 
[construotor naval. Pais do nêvogado-| 
res do mares desconhosidos « do dos 
cobridores de-novos mundos, banha- 
do pelo otoano que o liatita ao sul o 
ao ocoidente em toda a eua largara 
[om todo o sou-comprimonto, não ad- 
mira que a Iadustriatia constraoção. 
do barcos attrahisso os habitantes do 
littoral o aiuda os do interior o que 
u'ella- grangoassem justificada repa-| 
tação os portuguozes. 
Como tantas outras, poréra, ella do- 

cabia, do ha shuito, quasi dosappare- 
oondo; o ss as aptidões dos oporarios, 
constructores constituem ainda agora! 
oma tradição exbmplificada om fa- 
otos, os ostaloiros foram-se reduzindo] 
fem numero o importancia “o n'osto| 
[momento apónas so Gontaim sois om 
toda a costa: um no Algarve, ut em 
Sinos, um em Eepozonds, um em Fa- 
malicão o dois na Figueira da For, 

As boas iniciativas nem sempro| 
faltam, embora não abgndom tanto, 
icoino seria para dosejar. Rocontemon- 
to, fundou-se a Sociedade Portuguesa, 
(do Navegação Limitída com o fim do 
construir 'grandos barcos mercantes, 
á-vola e à motor, um dos quase so on- 
contra muito adoantado na Figáoirs| 
da Foz: Os fundadoros d'esta sociéda- 
(do, tondo uma perfeita com probensãó 
(do momonto e mostrando-utha ségorá 
provisão do futuro; voc, ao mectno 
iciopo, dar patriótico impálso a uímh 
industria que pode o'dovo-dosenvol: 

r-59 com grando proveito oritr nós] 
ir uma riguoza naolonal. 

Todo o autilio que o Estado di 
pon: ção é á txpanská do 
iniciativas: identicas  affigura-se-nos 
[rasoavel o justo, Fuoilitar “o caminho 
ás omprezas “quo já motreram honis 
bros ao apreoiabilisaimo trabalho d 
restaurar “a docahida iúdústris dás] 
constracções: pavaos 6 quasi, umá! 
obrigação dos podores publicos quo| 
'não raro dificultam eim vês do cod 
“favas ' 

Aprosentésso, n'ogto- iastánito, 20h Portugal, ou miss: Cayoll, “govorno um ensejo de patantear o 
interesso polo esforço quê repros 
tás obra om que osiá omponhada 
Sociodado Portugueza do Navegação. 
O mostro-constractor ao sou sorviço é] 
'uta rapaz do excopeional compoton-. 
oia a quom os dovores militares ch 
moram a “Tancos 6 quo, depois dos| 
exercicios oli effsctuados, ostá, como] 

as, no goto d'ama li-| 
conça. Finda esta, rocolhorá no corpo! 
a que portonoe, Intorinamento subs- 
titnoo om demão, “por assim dizer 
vma oreança, coja notavol habilidado 
não auppeo, todavia, a falta do au 
b o, 

Concluido o barco do 900 tonola:| 
das, agora om construeção, a socioda- 
do ostá resolvi i a consteuie simul- 

para isso 6 mister quo! 
ioim o ovitom pontrariodr-| 

dos como aquellá quo deixamos rofo-| 
rida, 
Ei França, om Inglatorra, ma Ita- 

ia, os govornos teem domonstrado 
ásnso pratico o patriotico, 

ndo que individuos soj 
a devpres militares gosem d'uma dis- 

sado go reconheça impres-| 
cindivel a eua direoção, a gua proson- 
(ça, a sua collabor: wo detormina-| 
dos trabalhos considorados do verda- 
doiro interesso nacional. E 
toncorá a osto na! 
loções da marinha morcanto à quo os. 
tamos allodindo? 

Os oporarios quo trabalham nos os- 
taloiros da Figueira: da Foz já ultra-| 
passaram, segundo cromos, a odado 
militar o-0s oporarios, om goral, sem- 
pro encontram quem melhor ou pcor| 
os substitua, O mesmo so não pode] 
dizer do mestre-construotor, Trata-se 
jifoma valiosa industeia quo ronasco| 
o quo, ao terminar a guerra, con 
quo esteja eim plono o facundo  reju- 
vonescimento, Os bons mostros estão 
longe de se deparar entro nós. Por- 
quo não consentir, pois, que o mestre 
construtor, de quem nos occupamos,| 
continuo no exoroicio da sua profis-| 
são que, sendo sem duvida mienos 
riscada quo a lusta na frente do bata- 
iba, não 6 menos vantajosa o prof 
ua? 

À ema do Jord Byron 
elamar-so-a rua Meulom 
U id da a ag 
Do minucioso extravto que o «Diario 

do Noticias» insere da sessão de hontom. 
no camara municipal de Lisboa repro-| 

ads os nomss a dar 4s ditas vias pu Úlicas. Um dios nomes, porém, que. 
cem sido escolhidos fdra o a: Lord 

Eloria da lo) “ds, Dolieas E € da propria Capital do nosso! pas; fi sido Coming, devido o" seu vierameo, us poli que agrava os poriguca:s, como aliás davia. pro- coulio 5" mesina: [dem pare com Gs Proprios snglezes, Por Jesto” motivo a Fesoiução 5 Comissão Exeouliva got” feera Eoparas por parte de alguns mun” 
Sp e im ta ne da a Sendo o desejo da camara Eadee rm Marmonke teu 68 desjos as] 
ips, ajesniara | propio o “Proponho que am rebansidsração da deliberação tomada na pessão 03-13 do] Correntes Seja dada à sia que Partlõu 
larnienls se donominavh. Auhora, no 
dairro da Ingialerra, à Henominnção do| 
rua Newlon em logar do que a'aquela| 
sessão Te foi dada.» 
O proponenta mosiru 9 que fóra New. 

ton, como astronomo, é declára que aj 
honbenagem áqueilo sábio era merecida. 

O se. Santos Nelio diz que quando| 
aprosentára a proposta sobre a donomi- 
fiação das ruas 

TEA CA una ads E de Ra Ros dação Ci EE E Rim doa Lad dica Rodes a nd RepC E 

NAVIOS ALLEMÃES 

O problema da navegação 
Emguanto não se estabelecer a concorrencia 

não póde haver trausporte barato 

O dominio do mar 6a primeira, 
condicção do prosporidado c'um po- 
'vo. Dosde que uma nacio descuida 

logo instrumento da 

oavando a gua propria ruina, Po 
gal afforoco a osso respeito exemplo 
lrisanto. Emquanto foi sonhor da na 
vogação, durante o periodo, em que 
as Suas naus sulcavarn Os oceanos, 
misória andou arredada d'esta tor: 
porque o commorcio prospora 
navegação a 
plano secandario, o teansporto ima 
imo á vella, feriu rademento o nosso 

A 
ar, relegando a um 

posa vantára alguma” celeuma, não "na duvida cm Votar a proposta ão sr. Ribeiro da Sil. De fatias D FónSão esmo tempo lquo camisas egos “de Cintra, tinta es porto quesês gevido no su tonporamento xe | dao Convo gica tva rena ee og çêr Dr 
juizos de b ) p 
O sr. Feliciano de & declára quoj 

tambem não tinha duvida afgguma em 
dar o seu volo & proposta do sr. Ribeiro) dr: Silva, visto, Macio | que - ignoraval 
quando firmou a E ria fia c7os torim aggcavos! do poe É que Vão Dem Siubera caule as LEME as de intra e de TNhoa, fnsongo as: Sim, lá fora uma. propaganda. que” ao] nosso. paíz. deveria mos esirangeiros. Fongava que a escolha do 
nome do Lond TON qua. Uma das ruas” do. bairro de Ingfaicrra, “vasos 
de Trad e dg al imiportanio di cha, um ilberario e circo de erudição. Concluso O. orador por Gociaras fue, não era Te. quisito essencial para aee Bom adminis” fridor. o conhecimento, peotundo da UL. leraturao ? A Proposta so sr. fubeiro da Siva 6 approvada. por unianimidodo: 
Como o “teor vê, bão fót ánuia O 

brado que » nosso Galicia Avóliro de Almeida Jangou nas cófuminas da «Gapi talã para que do. note do quctor do Chião Tlarold» se prátcriss outro, en. ie dutos momos. Mublres. que. grife cam 6º Inglalera. So falguma colsa- ha 
'a sentir é que a camara ndo aproveitas.. 
8€.0 ensejo para Prestar. enagem a ubiquer das grandes [figusas brilanni: cus “da “giúbrma, como Jord Kitchenar, 6 ormunisador do: excidito” 6. amigo “de! 

martyr da 
ua: dedicação pela 
“Para a oulea vez 
Querem lanchar bem e ceaF melhor? 4 Argentina, R. 11 

Dr. Magalhães Lim 
Oriflusteo domootata sr, dr. Ma 

galhãos Lima, quo |intorrompera af 
sua missão do propaganda no Gstran- 
[goiro pára fazor uma oura do repouso] 
om .Laugsane, pró para roco- 
imoçar a sua patriotida tarefa, deven-| 
ão oncontrar-so do vovo em Paris, 
nos primoiros diss do proximo mes. 

À “ilitoia a Grande Guerra, 
Devido demora quo so ostá dan» 

ão na consurá postal, vomo-nos for- 
gados, .bom contra fossa. vontade, a 
deixar do der com a devida rogulari-| 
dado o folhetim da Historia da Gran-| 
de Guerra, - por nho rocebormos a! 
tompo as publicações inglozas o fr 
ceras do que nos servimos para a 
compilação d'essa obra, 
CURIA HOTEL CENTRAL E SANTOS 

Bia meza e bons aposentos! 

De toda a parte 
Vinte e quairo mulheres acabem de 

entrar, dtúma «unica, formada, no par] 
Memento da Fininndih. Na Dinamarca, 
as mulheres já looni voo. As france. 
[ras » as inglezas esperam poder volar 
dopois “da “gueera. 

5 * D'umá” estatistica brganisada agora, 
cin Hespanha conclué-se que os capitaes 
franczues; inglezes « belgas cmpregados| 
nas industrias hespnholas se cisvam| 
a 1808 milhões do |posstas, no passo 
que; os copitros allemães não cliegam 
o milhões À 
De Petrogrado deve partir para Fran- a uma deiagação espscial que vao en- 

regar ao emairos [do Verdun, Como! 
representante da gloriasa cidade, a cruz, 
de. Jorgo, que as concede apenas par 

(os. feitos militaras, 
* 

Às ausloridades dé Colonia offeresem 
mil maroos de recoihpensa a quem lhe 
indicar o nome do 
ão desenho que au 
muros da cidade & que presenta o 
rei Jorge com um Sueco de moedas de oiro, o sr. Poincaré oom um saceo de 
trigo, o rei Alberto tom um gordo sul. no e Guilhorme If com um boiho del dão, vasio. 

roue aílixado nos 

* 
A rodecçãS da «Gazeta popular de] 

Gotonias 19 do corre] 
um ;eppelio convidândo com  insiston-| 
cia todo sos aliemhos a lavar os cuas| 

O = Ribeiro da Siva diz que a co. 
SE 

icumbira” a sua oómmisção| oxperitiva de, és runs do tmesmo dairro,| 
dar a denominação do citadas 6 dio” 
méns iliusivês de Ingleterra. Na sessão| 
anterior deliberára-so por a. dos, 
ars. Senlos Nelto é allan de Sonia 

Joias.de oiro no Bânco do Imperio: O) jornal inforena-que e encarrega de re. 
colher. essas joias E que -publicará os] 
nomes. de todos os'que as 
com: o valor tminima de 50: marons. 

arionturista auctor | 

[vem-satar, Duranto muito tempo doi 
|xamos avançar as outras nações, def 
jnbando o n9350 commercio, ao pi 
'q96 progrodiam as rolaçõos como 
ciaos doutros paizos possuidores de 
ais reoúrsos do que nós. 

O probloma da navegação om Por- 
togal quasi foi posto de parto, tor-| 
jnando-so o commertio dopondonte 
(dos caprichos o oxigencias ostra- 
has. 

ostatistioas acou- 
ento 

ção mechanica, 
volvimento está lom 

(ção que 08 economistas indicam para 
uo um pois não afiemo a sua deca- 
joncia, 
O movimonto maritimo nos porto 

da motropole, incluindo as ilhas, of 
represontado, so rebentar a confla- 
igração europeia, por quarenta mi- 
lhões do toneladas. Noventa o oito 
por conto contribui para a prosps 
Hado da navegação oxtrangeira, 
do o subsidio prinoipal recolhido pola 
frota morcanto allom5, 2 

Ao declarar-se o conflicto intorni 
cional, “para o qual 6 bosso pais 
futalmonto arrastado pela força di 
oiroumstancias, 0 povo, quo tom uma 
admiravol intuição das coisas, viu 

igo que prestamos á nossa gor 
(eular aliada, parecondo até quo a Ta 
glatorra nos fazia favor livrando-nog 
d'am encargo posado como goriga 
[conservação d'ossos transportos, Bi 

um pouco para 80 vbr q 
absurdo do somolhanto aflicmação, A 
marinha morotnto portuguesa, 

(gua que marcava a docadengia de 
paiz, com a totalidade dos navios alr 
lemites podia coliocar-so om situação 

correspondente ds suma nr 
Jodondo a maioria d'oscas. 
foz ovidontomonto um 

[sacrificio do muito boa vontado corta, 
mas ncia mais dove va- 
lorisar o Portugal 
vinto « um dos navios aprosadas, 4 
dos quaos adstriotos & divisão naval. 
Esto 6; a marinha morcanto só pé 
contar com 17 navios o o problema: 
da navegação, na melhor das hipothat 
ses, tom do sor rosolvido, com osgo 
numoro de barcos. Com tão dominu- 
cos molos do acção 6 faoi 
hendor que as. nossi 
lovom Lompo a nor satisfeitas, Conti- 
nuará o pais a braços coim a cri 

-|transportos maritimos, quanto maia 
mbaraçosa quanto mmsnos 

for a administração dos rofor 
dos, 

Nao so sontiu ainda a monor diffã- 
ronça na situação do nosso cado, 

[Contintia a não bavor «praça» parao 
norto o sul da Amorios; aá colonias 
mantoom-so privadas do transportes. 
para 08 sous productos, que a Bum) Jy- 
xa Nacional não quor cart 
foam a oagpa do mangul, 
ns madoiras o tantos outros produg- 

vonda lovaria a prosporidar 
colonia, 

Na motropolo a situação 6 alado 
a mom : 
À ceiso do subsistoncias bontia tia, 
porquo o transporto é hojo tão vaso 

nos barcosallomães quo ostacionavam 
em, portos portugavaca, a golução| 
dtesso problema vitol da gua prospo 

a, torno 
propriadado do paiz. Uma grande 
parto dfosaos navios foram alugados 
a Inglatorra, não tendo faltado quom 
dizasso quo lhos podiumos dispensar 
porquo d'ollos todos não tinhamos 
nocossidade. Quem fez somolhanto 
afirmação la ovidentomont 

como o ora antes da posso dos nã: 
vios. Bos Ínotos são assim, porque 

a em não promovor à 00n00r 
quo cortamonto provocaria" 

baratoamonto do feoto. — 
A unioa solução possivol 6, pois, 

ontregar por conoureo ossos nã 
nteegando-os á companhia portu- 

[guoza quo co formar para a sua qx+ 
ploração. Não é do oror quo om Pos 
vogal faltom, nfosta hora, homons do 
boa vontado o do recurgos para Ggsa 
exploração, cujos rosultados mato 
riaos estão antocipadamente assoga: 
rado 

ce e e eme 
TRIBUNAL MILITAR 

À insubordinação 

presídio da Trafaria 
Terminou 0 interrogatorio 

dos réus— Começam a 
depór as testemunhas 

d'accusação 

audiencia, abriu pouco depois das] 
15 Nomad cemdo a Consliluição do li. 

mos a Pepe do Ana 
tania, orio uniforme, faz onser.| 
viço o tsfbunal e na Sala é cornedores) 
Ufa Outra de grande. unilormo sob 0] 
Sommando de um subullorno faz O Do: 
felomento. As orúcns continuam a der] 
Eigorosaso” O “lemento: “se, Ulyinpio de 
So “arinta entrar 08, reuse faz-se 
à chamada das Teslamunhas. O sr. Pro. 
mar de dus não disp à eo 
arencia: de duas, letemunhas, embora 

dnsedosem, llatado molico devida. 
mente. reconheciio. 
Conta” 0. inteirogalorio dos reus. 

o Pe “Cabo Evaristo Augusto Cordeiro| 
"que não lomou parto so. movimen| 
lo ntem diale linha conhecimento e que| 
não pensou em fugir. Se O, quizosse! 
later inhao reolisado quando fot te 
Vúsio' um “dia mo quartel” general, nel Companhia. de “um cabo. que o deixou 56 4 porta da eocretaria, cendo al Tramúnho retirar: de, orudê, estava. por] um Soldado, visto estar atessa oca Sião Vestido 4 pafsasta. Não ce rorda do “que se passou e isso deves é Gua| doonts. E! Tasio ter mudado de nome, mas Sé 0 fez 104 para evitar 6. [gado ostando inscente. Era conhecido Solo, «perase mas munca Tot cheio do] movimento. O soidado Itrardo Lopes declara que na rioite do amavimiento ouviu barulho 
mas que não sabio do que e trafnva, 
Esiando. dote, não podia pussar polo 
tal, buraco que” appereccu tu sala n.º 
4. Confassa os crimes de austncia du. 

e 5 estravio de. unxi Calça é um  casaoo. mas. nega, os di Coube de uma poça de cassa num os tabelecimento de, Guimra. 
Seguesse 0 coldado Iapista, nº 74, que alfima: aão der lonuulo parte movimento. Alargan, é Grrlo, O buraco que fôra feio na parcdo, Drocodeu fot pará evitar a ag Estava. pattindo o, autoelismo 

nha sido escangemado. E agredido na 
TEN 

foclo der 
Igadla do Combro com] 

uma bofolada um seu camarada, mas] 
isso bastante lhe pezm porque cra su 
amigo. Tambem confessa ler cido uma, 
Botelada no capitão sr. Bemado tes eira e puxar para elle o sabre, ni 
“endo “compilado o sou gesto jr ter 
sto agarrado. Confesss ulnda ler des. respeitado o úferes Amorán e lar ag 

Casa dos Es; partilhos 
Eantos Mattos & Fik-1. do Outo, 123 

grodido Os sous camaradas, was se 05 sim au Toi por cstnr dasvairado, 
lindo 96, Afarucl Joaquim Mo 

eira: confesso ler utilida suis tenor 

ma de hontem. À saln es-| de 

as e assim | 

ja, mas por ter ouvido dizer qua o ap; “oia Lapa estava. agredindo na Camarada Gânica o qual tmbem apoa” 
Jan ret, cinhocto plo ah, 
calas, portus é case 0 TOMO q Se iulidvs que tenda praga ads de uma vez é É 4 
Pas, bora da alma, com ouça 
Ta Não dirá que astá innooenio. Bar. iafuma janela vo nada, mais, Não dou vozes do Commando para o tal Dapulo we parecia, arlliaris, Se o momantam Seta” não linha disso conhovimento. lanio assim que all todos eram Chats, pre oo fat O que se quai, dê ps ha gado oulra Tevolia é 68 0 Ol 
cial 10sse mais. energico. nada. sp Bos: saria do que sa dou cm 1915, Nunca iove” onlendimentos com 0 «Manga lar voar, 0" «Galinhas O .sMaudos “Ou 
oras seus, camugedihs. Soniou “arga na dos 13 anhos c sahiu com baixa 
tuas e imoio depois, Não lendo 
E tudo tonto esngrer para 01 e quando ton! E Janeiro deu lerooiro nome: Es mesmo dou quando estove no govems 
civil, Nega q crime de rogbo e confessa. 
o lar andado com às de aê 
foto, mas que las enam de papas: 

ra. pelo. carmaval é 
Passa a ser inemogado o sol 179, Alexandro Cardoso, Na sala. 

ostáva, quo cra à n.º 8, nada 8a 
sou a nho ser am soldado da cavi 
ria 3 bater oom os pós, não conti 
go, por fer sido ropreiendido pelo 
te O buraco que appoceom feita 
de haixo para cita, ignorando por 
So quem Sejam 05 Séus Avetores, 
hoje 0 ignoma, embora esteja preso juae 
tainante com os. necusados, 

E" chamada o ultimo secusado, Chg- 
mae Julio Costa, soldado n.º Bgb 
infantaria 5. Quando — paisano (es! 
preso por ameaçar ama ahulhar, mos. 
absolvido, Dias antes do móv 
ouviu flor nisso, mas não fez cása 6 
não se importou, só acreditando qu 
do elle so dedlatou. Estava na sas & e não tomou parta na msubordinaçãe. 
Confessa oulros crimes de que é aca suo, Com seja embriagar-se, iny 
uma serrora que Soguia. oom um é ausencia sem licença, o Noga 
de que é acousado allogando encontar. 
se sempre ombriagado. 

Apoz, uni doscanço de 15 emlautos é 
chamada a primei teslemunha de 05: Cusação, Aleixo  Francisoo Xavier 
Siva, 2º sargento de engenharia, 
ias dopois da entrada dos off 
o lomiaram pare no chamado amos mento das espadas». 
Estava alf praso Como conspínadoe ju. 

com um sargento 
Ouviu barulho, partér 

arilaria, ole, E” falso que Uivegso 
gado algvem é revolta é que lão poueo ssa pum daram vias à monge. 
his. Do faclo alguns dos réus 
“o “Su quarto, mas sómento pura 

<igurvos, sondo alguns Taz 
sr. promotor de justiça foz outras inslancias à teslontunha dizendo que 8 

processo dá m cntender que a lestomu- Mia estava, Compromenida” to “mon: meme, O que e nega, indo ne ipa Si dr od Goto iva irclas= 
+ monarchia», etc. A testemunha & co eu nada tiloania Sobre 6 MoWaA 
temibrando-se apenas que 0º tenente 4 
om, era ad de stormits E 



Pascal] A GAEITAL 
A segunda testemunha, um soldado 

oco” adeanta,” Roforeso ao 
to. apenas dizendo que ouviu 

a tmpo p 
distiada, iz qu 

eso ramo dosertor a 
aula, sa mesma 

rot most d 
prisão. At mit 
OMatar ade pi 
mular à ss 
Pelos foi 

mai e ao em iodo fôra os era o tu rt Ao am 
iz” ue Vi o. nllesãe 

áros tia janelia com mun É mo instala fatos puto se notar de Justiça roma peia defez 
mbem tnislada por un d 

e o Cupilho do 
(Mauri El a. no (empo preso] je eniraro jo. amomincito dus esp a Nolou que o barulho ara, ensur, lestor: partndo-se vidros 6 bayento] com ferino. Nada Mais sabe do que s2 passou, O tenente sr. Olympio de Mo la Iê em seguida os dopólmentos. del Ru Anlonio, da Siva é" outras testo: amunhas. que, figumam .no processo, ES: &4 leitura Teve, bastante lempo e não] desperta curiosidade, A's 18 hoas a au. aliencia. rollinua, devorido Lerminar pe AS, 20, pasa recoineçar dmanin ap meio 

Liga Economica 
Nacional N 

“ºA comissão exccutiva da Lizal 
“Econoimiva Nacional, na sua ultima 
cesto deliborou escolher os vognos 

ostes+Froiro do Andrado, Ramos da Co 
da o O'Noill Podroso, para entrovista-| 
1630: 09 ara. ministros das colonias, fi 
mangas 6 fomento. para tratar do cro- 

fto. agricola, nsencar betteraba, in- 
“ltitria' do ferro em Portugal o da 
fonsltueção do ramal do Sinos, N 
táitóu os mombros srs, Ramos da Cos Mta;"O'Notll Pedroso, Cemnr Machado 
Moaquim do “Sousa, Olivor o Soarod 
«Yranto, para eotndarem o promovorom| 
g:fstabolocimento do eartoiras do um 
Pgação para o Brazil o tomar conho- 

monto das. quaixas dirigidas À Liga 
contra a ndministração dos caminhos 
do forto do Estado, 
“Foi discutida a necessidado do polo "itintorio do fomonto, go, dar anda- 

“isonitó do roprosontaçõos da Liga 0 in 
:far-com o gr, Fornandos Conta para 
+ 0.0 engonhoiro ar, Moraoa Barmonto 
-v8ja:anctorigado a catudar 4 raotifica- 

- Rg traqado ramal do Binco. 
Liga recobeu ofieios do algumas 

maras  municipaos adhorindo nos 
E alhos já foitos sobro à cultura do| 
“torrado o da fabricação do reapooti- 

«Dont grande 
sonMais outra foi ven- 
dida na Casa Travas-): 
£08, da Rua Poiaes de 
E. Bento, 57, 59. 
"Coube ao n.º 2:711, 
tne é certo n'aquella 

“To (ves 
u 

' 
arasr 
drod Casio a 

da analidado, devendo à este q reelioctuar-to no” proximo asuba 
-1Sómoldo at “iniribuindo 

alo om 
ho bailo 

Ta 
AL ita da olegada de Cardo as 

Charlot a Lisboa 
e 
rare 
es o a 
““*Tyim aldo um dos maioros sncoosaos dos 
e ltimmos tempos os espectaculos da Cardo Oarlot em Liabon'o da o Tepublico, festajada relata Castelos no goiobrawrúnia conte engraçada pantormima Chá o 8 SsanhO 64 estroia da 
* ta duo Cardo ao Charlottirou ha estação cio o Sício qa canino do ho. 
E: mblics, que ba-de cantar grando| “hslicosio o eurine hiloridado O bliolas do publico, tanto 

jparocorao ffuras conhecidas, não fal. 
tado 0 Ingonno policia que queria loyar sl o rtista pará o govarno Civil 
tr rovista Castelos no ar contimia a ana 
“gloriosa carroira com Joaquim Costa, An. han Pinto, a fazer rita oape ae o fambno aocesmo da ePudith do 

iotapéi digo ao en vio nto nO Marinheiro 0 gol 
ia nei dos lo atras “bata Anetto dos Ola felsi Um dopodes “flo oxtraardicario que todos devera vêr 

a Arad 
“Mrmais anti, is fr 1 
“gado Escola particular do pole 
isialçada do Duque, 20 et ar 

j LISBOA 
ossos infantis regidas por mostras por- ignetas o estranéiras, “instraoção pel Siapario ourao dos ão" Commer. 

externos, ministrando] 
loros gonfortos, sólida | 

orari rado educação 
za), civica o phyaica, 442] idimo anno lectivo. 
ou ramottom-so gratuita. 

ata qualquer ponto brocharas coim todas as condições de ma- 

«ndhos à par doa. 
raceto ita 

rnador civil do Aveiro tars- “eras gova 
A pollo do igamo minieio prov 
“'pseabastacido do milho” emo dihguoda 

Pareco que, fual 
ar ok opuid 

clogada do al 
toneladas “ daquele genro 
nossas aolodias. Já não 6 sem temp bão latrantar, porém 

to». eo DÃO Hizesso, 
m 908 Ot mais rapida a tão Grave S qua au população do todo o paix Ja? tanto rancar Golos Renda Ina «6 pasto io ver 

fer omcoda Ema cm E nt. Do. Ca 
[AZ o nunes Já falta deve o 
preço” baratinsimo, não va anal 
boa qualidada e a prefei 

Policias accussdos 
'de buria 

Como tivessem terminado as inves. 
tigações roforantos aos casos em que 
osião envolvidos, foram hontora pas- 
badus ordens de captnra contra os 
agontes da judiciaria Annibal Bernar- 
do Piros 6 Antonio Ambrosio Santos 
Oliveira, 
Hojo do menhf foram ambos prosos! 

[om suas casas o dopois alguma per 
manencia no govorno civil soguiram 
para juizo, ondo lhos arbitraram a fian- 
ga do 2.500800, 

“Antonio Maximo Soquoira, proposto! 
zocobedor da fazenda do Aldegal. 
um dos quoixosos contra as Dgon-| 

foi pronunciado como 
burito, por ao saber quo chogára a on- 
tabolat "nogociações “com os polícias 
o cumplices d servindo-so paral 

so do dinheiro quo tirou da rocabo-| 
doria. O mosmo| acontecou a duas tos- 
tomunhas, ! 

Os ngontos deram entrada no Li 
moeiro, por não) terem prostado fiança. 

sf] EPOUX DE 
VERAO 

À Il Ê 1916 

HOJE Soirós elegante 
Duas sessões 

1º ás 212 às 22 94 
Sensacional apresentação do | 

Trio Rosegina 
o grande auoresso do di 

LA ROSINE 
(BSBU CARLITOS, 
Exito dos festojados artistas. 

La Bella Lopez 
E SEU EXCENTRIOO 

Todas as notes feonoticos applai 08 ao 
'xiuio professor de guitarra 

PETROLINO 
Bollos filma, Mognifico concorto, 

Brevemente.-Grandes attracções 
|— => oo <<] 
Como é nataral, não sebom 09 nossos 

que é 0 elo Rosogina. Mas nós, mpro - indiseretos, vamos, disar-Ihoa, 
Nor mas nom motos quo, tow artistas cow duetos o tarcotos om portagues, bons 

os por ta dos do Trio é mau 
mal, Jotoroscantos, sto 6 um bom ni à liogua do) 

vaum com sopro bom recebidas bico, coró não: podia. deixar do, To Bolha Lopez o ava oxconteico, o FOGebem da se: os às mo o guitafrista Bob 

Garaciol-Seoguamilio 
[Chegou hoje esta esplendida com- 

panhia de opereta 
Chegou hoje a Lisbos a espandigo companhia, de. opera-cómioa CtaaotoSscognamigiio à. melhor mais completa. que” oxista aetuamente| a sem contestação n mais bem organk” Buda de quantas teem vindo a Li O trazer Neste momento a Lisboa uma, companhia consútuido. por artistas de tão “nlio, valor, representa um grando arrojo, da parte do sr. commendanor| minto Bios à tm desejo, eridenta E corresponder vontade que O bico dem tdo Pelo Colyseu, augmênio do tarifas fesro-viasios dé odos“os .paízes, O, extondinario. ag- Exvamento do cunho o 0 Preso tabu. loco que, focm atingido O "papel e 6 Icclnme. tornou dificiima a 'delbza: de] rialquer Exploração thontral, Essa. do feza Só 8 possivel com a apruseniação do companhias oom o valor da que & [estreia Amanha no Coliseu. À concorrencia ds biholciras fr st, do, enorme, tendo ficado já hojo ven ia quast toda a lotação. A operelta escolhida: para a ingugu. ração dos esposlaculos que ee realisim Amanha é a celebre partitura de Leon 
e mis esa dos pasado mais entusias Ilicatros italianos, si] 

Candeias 
A caso quo mais barato vendo calçado 

2:000 paresdeboias em fnssimo Golf do c6£ a calf do hos do phantasis liquida =” OS” 
Custavam 5$800 

agora 4$500 
[Enviam-se encommendas pera a provincia 

Ri da Pal, 20 
Em frente do Colyseu de Lisboa| 

| À CANDEIAS 

Cinema Condes 

Ros 
as auss oxhibições, polo 

| [Uma deliciosa comedia estreada na sessão de hoje 
No Cinoma Condes as astrejos sueco. ddom-so mas os exitos ficam a consolidar a reputação magnifica que esto bello sa. ão Conségaia Gutro o “publico habitasi os cinomatosrapios. Barganteso ao mais impurcial dos espectadores qual uma das melhores casss Jo espectecaloa esto genero é clio responderá sem host, tação que nenhame, coiso o Condes, cor Eespondo da. prootencias. manifostadas pelo pnblico. Do fecto, não “8 possivel imeginarom-so progracimas mois Fsiados| [nem mais completos, Ainda” hoje, per exomplo, zo exbibe ali om peimelta pre pão ama ola cobóio e actos 4 fuga do fio Ignacio, que 8 mm charge lago che do acer inade a om incontostayel axo Ai festa estreia, coinvem sra: que ag ropotam o “fizer do oito Perola de 

À ialta de assucar | - 

ois| 659, 

UM-ESCANDALO 

s monarchicos portuguezes 
germanophitos do Rio 

Igam, ás janellas do Lycou Littera- 
rio Portuguez, a handeisa azal 
8 branca 20 lado da bandeioa 
allemê-— Energicos protestos 

RIO DE JANEIRO, 25. — Com- 
[memorando o 48.º arniversario| 
da fundação do Lyceu Litterario 
Portuguez, appareceu, esta ma- 
nhã a fachada do edificio com- 
pletamente embandeirada, os-| 
tentando uma bandeira portu- 
gueza monarchica, ao lado do 
pavilhão ailemã. Uma multidão 
composta de membros da colo- 
nia portugueza e de outras colo- 
nias alliadas, tentou apedrejar 
as janellas, sendo impedida pela 
polícia. Está convocada uma re-| 
união da colonia para esta noite, 
com o fim de protestar contra o 
procedimento da direcção do Ly-| 
(ceu. As auctoridades policiaes to- 
maram as suas providencias pa-| 
ra evitar qualquer conflicto.— 
(Americana). 

Commissdce-Exportação 
Conservas alimentícias do sardinhas o| 

chioharros em azeite e tomato 
Sardinhas em sal moura e prensadas 

Vinhos do Alto Douro 
Figos, Amendoas, Chocolates, etc. 
Exportadores para Africa, ostrangelro| 

o Brazil 
2º, Rua Augusta--Lisboa 

raphico: Tamaroira-- Lisboa EPHONE 1975 

Finanças. hranileitas 
RIO DE JANEIRO, 25.0 depo- 

ltado Carlos Poixoto, rolator das f- 
jnanças na camara dos deputados, do- 
olarou sor absolutamento nocessario 
'o augmento da taxa dos direitos go-| 
bro à importação, 

Provavolmente a exportação não| 
Isorá tributada por causa da grande, 
oposição das associações agrarias 
dos estados agricolas, fortemente re-| 
prosontadas no congrogso. 

Os cortos no orçamento de 1917 at-| 
tingem já 18 milhõos o meio do libras) 
istorlinas. 
O rolator podo o angmento da quo-| 

ta ouro nos direitos alfandegarios, e] 
a equiparação das tabolias do frotes| 
do todos os Ta do forro do go-| 
verno o partiouliras, dizondo que a 
Contral Brasil da E Donefic 
quatro milhõos sterlinos se do-| 
pur a tarifa dos caminhos do ferro| 
paulistas. — (Americana). 

” Simões Eayão 
pocftstreado peta Escola ae par | ação, de bôcea, cirartia Drotbesa v 

TELEPHONE 2078 
LARGO DE S. PAULO, 191. 

Censura postal 

E 

ro o soguinto docroto: 

Afim do poder. dar-go cabal oom- 
primento ao quo dispõem o dooroto| 

2352, do 20 do abril ultimo, pu 
Biicado no Diario do Governo n.º 77, 
jo a lei n.º 645, do 20 de maio tam 
bem lime; publicado no Diario do 
[Governo n.º 99, sobre consura ás cor-| 
[rospondencias postaos vindas do ex- 
irangeiro ou para o eztrangeiro des. 
tinados: hei por bera, sob proposta do| 
geterno 6 sendo da facaldado con 
forida ao ela lei n.º) 

1491, do 1º 816, deore-] 
tar o segui: 

Artigo 1.º Não podem'transitar po- 
lo correio as correspondençias pro-| 
[codontes ou destinadas ao extrangei- 
ro o colonias, quo não forom esoriptas) 
om qualquer “das linguas inglesa, 
franceza, italiana, hospanholá ou por- 
tuguoza, à 

Art 2º As correspondencias que! 
[ontrarem no correio, quer com desti-| 
no ao extrangoiro on coloniss, quer” 
d'ali procedentes, quo não vierem es- 
oriptas em qualgu 
ou cujo toxto não seja olaro o legivel 
serão approhendidas pelas respeoti- 
vas commissões do consura, 
$ unico, Às correspondencias que, 

[ombora eseriptas em qualquer das| 
linguas indicadas, contenham ps 
ras ou phrases n'ontras línguas dif-| 
ferentes: d'aquellas, poderão segui 
ao seu destino, depois de oliminad: 
por completo as referidas palavras ou, 
pbrasos. 

[sições em contrario. 

“Doenças de pelle 

PELO DERMOGENOL 
PHARMACIA GUERRA 

Rua Andrade, 38. 

Numeros mais premiados 
12:0008 

kogos 
[BAOT mess 

27... 
6923. 

Ee 
FE 

Trib O Sonho. de um (N208, 

T. Morsira do O & Gt | 

Art. 3.º Ficam revogadas às dispo-|direits, reune. 

es P$ASAVID Limeira 

CONGRESSO NACIONAL 

Respondem & chamada 131 con- 
grossistas, Presido o sr, Correia Bar-| 
reto, que tom por gocretarios os srs, 
Bathazar Toixoira o Paos Abranches.) 
A uma pergunta do 
rosponde o er, prosident 
213 congressistas em ox: 
do, portanto, .o quorum de 112. O sr. 
[Moura Pinto réplica quo esso quorum 
vas baixando sem que so saiba por- 
(quê, parocendo-lhe que anda om tudo 
isto uma trapalhada que não percebe. 
O presidente, depois do torom apel- 
lado para os seus cabollos brancos, 
diz quo. não encobriu nem oncobrirá 

lados, o numero, aba-| 
estão do licença. Abi 
u numero descou, À. 

[secretaria abaton, congressistas que 
pediram licença tolographicamento e 
m O sou conhecimento. Averiguará 

invoca o $ unico do artigo 19.º da 
Constituição, o qual rogola o funcoi 
jnamento des camaras, O sr. Jorg: 
[Nanes diz que as licenças a deputa-! 
dos teem sido conoodidas sompro de- 
ois de consultada a Camaro, Pelo to-| 

egrapho «6 agora, E'ama habilidade 
para so forçar a votação, O prosidos 
to respondo que, som descontar 0 
[congressistas quo tivoram liconça te-! 
lographios, o quorum 6 do 112, Logo, 
o Congresso pode funocionar, À ppro-. 
|va-so a noto, À questão próvia do sr. 
'Porreira da Fonsoea é posta á votação 
o rogoitado. Estão na sala 142 con- 

istas, O ar. Perroira da Fonsoca, 
moção Alexandro Braga, 

ativa é antocipação 6 outra ao adis 
mento de revisão para depois da, 
Iguorra—yotaria a primoira parte, Ro-| 
jqnorida essa divisto da moção, é ro- 
[geitada. Em soguida o sr. José Bar- 
fbosa declara quo os parlamontares) 
junionistas não tomarão parto na vo-| 
tação, motivo porque a moção não 
podo ser approvada senho por doi: 
lterços dos congressistas em oxerei- 
oio, ou sejam 148. Em soguid, 
unionistes sabem da gola, ficando 
|apenae os ára. João de Menezes, Jor- 
[go Nanes 6 José Barbosa. 

O gr. Costa Junior requor vot 
nominal para a moção Alexan 
[Braga. E' aprovado. O sr. José Bar-| 
bosa requer prioridade para a sua| 
moção. Rejeitado. Faz-so a chamada, 
para a votação nomival. Aproyam 
26 congressistas o rogoitam É, O a 
Jorgo Nunes invoca o paragrapho 1 
do artigo 82.º da Constituição, o qual, 
[determina que a antecipação só pode] 
ser feita dosdo quo a approvem dois 

+terços dos congressistas, em sossão 
O Diario do Governo de hoje inso- E 

que ro a 
ga só pelos dois terços dos presontes,| 
o quo são os quo fizeram o 14 de| 
maio, infringem uma vez mais a Cons- 
tituição, O sr, Affonso Costa pode) 
rir-so com sobranoeria, porque tom, 
ao seu dispôr a força do numero som. 
ter a da razão, 

mia! 
O gr, Aresta Branco—Quo nós não| 

consonitiremos! 
O er. Jorge Nunes continia usao-| 

o da palavra com grando yohemon- 
cia. A votação não é valida, porquo| 
não ba numoro necessario para quo, 
olia so faça. O Paiz avaliará da razão| 
(que assisto a quem assim protendo| 
ovitar que a Constituição seja osfran- 
galhado. 

Otômulto inicia-se, Da estroma, 
direita, os protestos são cada vez] 
mais intensos. O sr. Pratícisco Cruz, 

—Puzorará o Pais a caguo! Agora, 
Iguerom acabar com a Constituição! 
Ea murros nas cartoiras o a grita- 

ria ensurdeco, Voum carteiras om og- 
ilhas. O ar. Costa Junior porgonta: 
—Sr presidente, a moção ostá ap- 

[provada ou rogeitada? 
—Está approyado! 
—Approvado? Não podo ser; não 

ha numero, é uma infamial 
E sos que protestam sé da ostrema 

a voz do sr, Costa] 
Junior, que é quem m 
'quem meis so indigos. O tumnlto 6, 
lontão enormo, dominador, impossi-| 
vel do dominar. E por o sor, 6 oomo| 
as exolamações violontas redobram a 
(cada momento do intensidade, o sr.| 
Correia Barroto põo.o ohapen e in. 
terrompe a sessão, O relogio marc 

Loteria de Lisboa“ iso « sssão vestes. Bote 
ltulho começa acto continuo. O gr. 
Oorreia Barreto, interrogado pelo 8; 
Costa Junior, volta a doolarar que 
moção Alezandro Braga está appr 
'vada. E! o morrão chegado ao ras! 
lho. O sr. Costa Junior, cor a gua 

[pode contingsr! 
- Ea phraso 6 repetida, como uma, 
licie, no mesma tom, durante largos e 
largos minatoe. Da direita, o ar. José 

Ha tus, 
E) 

— ae 

o foz com rasão. O gr. José Barbo-! 

protosta o) 

numero! A sessão não| 

etador Antonio Josó|exo da 

“TESE 

E outros exclamações parecidas 
cortam o ar, os| quaes, juntas com o| 
ruido das eartefras, produzem um tu- 
Imulto ospantosp. O gr. Costa Junior 
não afrouxa ng rosario interminavol 
(dos seus protestos. Os unionistas fa- 
|zem outeo tanto o procedem de egual 
modo. O sr. Moura Pinto, armado 
(con um sarrafo-—um bocado de car- 
toira — bato constantomento na sos! 
anos. O sr. Aresta Branco é dos 
'que mais se exaltam o dos quo gri-| 
iam 
—Yiva a dictadura! Vivam os] 

fictadoreal o mais quis 
E passam-so ibais dez, mais quis 

minutos de tumulto, do indisentivel ba- 
rulheira. Ha muito que re pads ão 
se passa coisa parecida. O er. Faustino 
da Fonseca pretendo amortecer as-tras 
dor; Cota, dúnior, contratando o 

npossivel. Os (seus” protestos. prose- gua O 8%, Domingos Pera tambem 
dirige 20 depulado socialista algumas 
Palavras indignados, Tudo em vão. À 
scie continua sempra, 
—Sr, presidente, tem de encarar a 

cessão. que não pódo continuas por 
falta de numero, 

Impossivel, o gr, Correia Barreto pa. 
reo» não dar porlnada o o tumulto con 
| línua com a mesma intensidade, redo- 
brando sempre Que 6 persídente agita 
la campainha. unção não póde, evi- 
dentomente, prolângar-se por demasiado 
témpo. A maforia, porém, e oom ella 
o governo, querém que a. sessão com- 
tinue. E por issó, fazem de conta que 
não ha tumulto, due tudo corre no me 
hor dos mundos, que os animos estão 
Aranquilios, ou, Belo menos, estás con 
| vencidos de que tudo acabará pelo can- 

fr dividida om duas partos-—uma re-,Saço. 
Engano. A gritaria não amorieos. 

As irritados exclamações encademm-se 
tmos nas outras, cada vez com mais 
vigor. 
—Vivam os diktadores! 
—Viva a aicladure 
—Respelleso a Constituição! 
Sto aslos o oltros os gritos enture.. 

csdos que domiriam tudo, que se ou 
vem acima de tado, que pairam sobre 
o som irriante das Lampas dus tartet- 
ras, batidas com força. Principia a es- 
lar toda a gente enervada. Ha já quem. 
não se contenha. O er, Agostinho Fortes 
[põe o chapeu, tenta: sabir, mas 18-cor. 
Peligionarios delgem.n'o. Aqui e além 
surgem prolestos isolados, nas banca- 

ro, das da maioria. Mas à disciplina parti 
! daria, remedeia tudo, 

A certa altura, 0 gr. Affonso Costa 
e 0 sr, president do ministerio trocam 
Noeiras palavras. Em seguida; o sr. dr. 
Antonio José d'Almeida abandona 4 
"sua poltrona e yac até á presidencia, 
dizendo q sr. Correia Barvelo qualquer 
coisa que não 6» ouve, Acto continua 
ja sessão fecha. 

Niesso instante, as galerias interweem,, 
dirigindo-se, em brita, para as bancadas, 
unionistas, ameaçando. de punhos oer- 

“Portugal rostatiaçã 
|AS thermas da Felgneira eram 

so professor 

|syphilis, como auxiliar do tratamento 

À Drande rta 
A lucia na frente ac- 

cidental 
Communicação offi- 

Ao norte do Somino as tropas fran 
ifaram-so duranto à noi- 

E nordeste do Maurepas. 
Os allomães doram um violento con- 
tra-ntaque á parto sul da aldoia esta- 
belecida no cabaço do 121 do cota, 
sendo dizimados polos fogos da nossa 
artilharia o metralhadoras, não po- 
[dondo abordar om nenhum ponto as 
nossas trinchoiras, sofirendo elevadas 
perdas, 

Foram feitos prisionoiros GO all 
mãos, incluindo dois offici 

O “total dos prisioneiros validos| 
feitos polós francozos desde bontem 
n'este soctor passa do 530, 

Na margem diroita do Mouso hou-| 
vo grando actividado das duas art 
lbarias na região do entrinchoira- 
mento de Thiaumont. Na florosta de 
Apremont, o bombardeamento das 
trincheiras francezas foi soguido do 

Momão que foi complota- 
monto entravado polo nosso fogo do 
Jonfiada, 

Proximo de Chauvoncouzt 08 nos-| 
sos fogos msllograram complotamen- 
to umas menobras allomãs contra um 
dos nossos pequenos postos. Um pi- 
loto francoz abateu bontom um appa- 
[relho allemão proximo do Gromecoy 
(nordoste de Nancy). —(Havas). 
O comimercio dos al- 

liados em Minas 
Goraes 

BELLO HORISONTE (Minas Go-| 
caos), 25, — O commercio portuguos| 
do estado procura um aocordo com o| 
[commercio dos alliados para fazer, 
ama activa campe 
[commerciaos que toom 
a Allomanha, 
O publico brasileiro acompanha os| 

alliados com a gua sympatbia, mani 
tostando a neoossidado da «boyootta-| 
6º» nos artigos de proveniencia allo- 
[mi — (Americana), 

A campanha russa 
PETROGRADO, "24,03 russos 

[reoecuparam a cidado do Monsoh.— 
[(Bavas) 

Seguros de Guerra 
panhia Ultramarino fas soguros terrestres do guerra 0 marítimos, Rua da 

rata, Ie & 

Operarios para França 
A Associação Industrial Portugueza] 

voltou a oficiar no governo sobre a| 
[projectada ida para França dos opera-| 
rios portuguozes, 

ufferecendo-se para a aviação 
rados, aquelios que ali se encontram 
À derraria é estupenda, e na sala 0% 
animos começam também a perdar a 
serenidade, Esboçam-so confliclos na 
extrema. esquerdh. O er. Costa Junior 
é inveclivado por alguns domocraticos. 
O er. Domingos Pereira, que eslá n'uma 
och, dirigo ao representante dos so- 
into mlavras que não 6x percebem. 

O or. Moura Pinto, E! uma infa- | 

ko 

aque 

qr 
Hoje, na conjuncta, o sr. pre- 
sidente não poude marcar o ia da pro. 
xima. sessão, dalio o tumulto que ha- 
via na sala so deu à inter 
poão pela segunda vez. Consta, no em- 
tanto, que à pbxima sessão “será na. 
quinta-feira, publicando o governo para ssa cáleito um novo decreto de convo- cação na talha official. 

End do 
E dmenh quo o em presidonto à opondo, reco em ailioncio, para 

lo crodoncines, 0 gr. di 
Cunho, novo embaixador do| 

| 

À proxima sessão do (ou 

Procuron-nos hojo o ar. Manuel For. 
jnandos Carvalho, morador na rua Vi 
[cento Borgo, 1, 1.º, podindo-noa quo 
nos façamos interprotos junto do 8r, 
ministro da guerra, do sou podido do 
[seguir a aviação. Óferecon-so já por 
urea vezos e fez um requerimento, 
mas até hojo não obtovo rosposta al: 
gama, 

!1]- Como 6 grande o seu desejo do fro- 
“queer à dota do aro 6 mio 

tivo por quo nos veiu procurar. Ao gr 
[Norton de Mattos enderegamos o pe. 

o, 
Medicos veterinarios 

Bão avisados para o apresentarem, 
[som porda do tempo, nas sédes das di 
Prigdca do exercito a quo portoncem ou 
na 6.º ropartição da 2.º direcção goral 

a guorra, para rogulari-| 
08 medi 

e Souto, 
José Antonio do Farin Pimental, José 
[Coclho da Rocha, Maximiano da Costa 
Junior, Manuel do Sonsa Porcira Se. 

“ULTIMAS NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Cmt 
Beira Alta) a mais pittoresca é admiravel estação de cura em 

complotas do tratamento —1Totol confortavol, 
as recommendadas pelo saudo MANUEL BENTO DE SOUSA na sua nume- rosa clinica Indicações: No rhcumatismo, nas aficoçõos di as dos paizes quentes, do figado, do estomago, 

lo pollo, artritismo, nas doen- do intestino, bronchitos, no 

POLITICA 

Uma sessão 
lnmentuvel 

O que se passou hoje no 
Congresso da Repu- 

blica K 
O Congresso escrovonhojo uma gina tristo na viva politica da Rapu- blica, Não ha attenvantos pará tudo quanto ra tudo quanto so passou, iencia públion ha do soncir-so possuida da mais justa é elamorosa indignação para caudom- nar aqueles que, na hora molindrosa (RESTO quo pato, não sabem mo rar-so é altura das responsabilidad 

[enormes que pesam sobre os seus bombros, 
Quom são os culpados? Todos. A maioria, que não comparoca om mas. sa, como era sou dovor, quando trata do um as 

talmonto inte 
a to nas duas ctons do Congressos 
quo é violoncia do numero pretendo) 
Joppôr uma violoncia ainda mais con 
demnavol: a da desordem, a da bara- 
funda, 

o proseguisso no ;moio 
dosordom, 86 as votações 

fosso partido não teriam o direito de 
balbuciar um protesto, do esboça 
uma quoixa, Ha pouco m 
annos, roslisou-s6 na Cama 
sessão quo as doputados ovolucionig: 
tas tontaram fazor encerrar da mosma 
órma: vatendo nas carteiras cum 
trondo. Os domooraticos o un 
tus aprovaram um projooto 

Vossas condições, Som quo 86 ou v 
ja uma palavra do quo era lido 

na moza, Como justifloaram esgo pros 
codicento? Dizendo quo a maioria 
tinha o direito do rosistir contra o 
obstrucionismo das opposições, So 

não fosso, 08 rogimens parlu- 
montaros posgariam a gor governador 
pol 

procedosto com oxtromo: 
los do corronção, 50 &, 

aar do tudo; a 
a sossão prótogal: 

fodas as votações 
que a maioria quizesso effoctuar, Il 
toda à gento toria o direita do erguer 
um protosto contra osgo atropollo da 
rogimento—toda a gonte, menos ok 
parlamentares da União Ropobik 

a. ollos, pois, no sou 
politico, com a dosor- 

faziam? Bm que podia olla 
contribuir para o prestígio do sou 
partido? 
Entondomos—já o diagemos—que 

a ravisão constiivoional dove gor lei- 
ta soparadamento polas duas camaras; 
paroco-nos, já o dissomos fambom, que os dois terços de que paro 

8 e 

taição se roforom 4 totalidado dos 
membros do Congresso, 

Por isso mesmo femos toda 
ctoridado para condomnar os oxag- 
[goros praticados hojo pola opposição, 
(quo bom podia afirmar com seronir - 
dado o soa protesto, dada prinoipal- 
mente a gravidado do momento, na 

1] convioção do quo nada podia contra 
a superioridade 
mero. 

O pais a todos jul 
que atras bati 
que até os mois optim 
no horisonto da nossa nacionalidade. 

magadora do na- 

neira,, Antopio, Nunes Riboiro, Ni 
[nncl Marques Lavado, Tusto Garcia 
[Porcira do Agrola, Armando Carva- 
lho, Romeu Candido do Mattos Vale. 
rio, Guilhermo Godinho Gonçalves é 
Ricardo Xavior Correia Mandoa, 
1 «A Capital» 

Vende-se nos Recreios Desportivos da Amador 

Nictimas de desastres 
A? enfermaria 8 do hospital do 5. 

José recolhe. hiojo Tosó Maria Masca- 
fronhas, do 10 anos, do Olhão, no AL lgarve, “quo alli foi colhido por um fer. 
ro, sóffrendo fractura da perna esquer 
Na mesma enfermaria deu entrada, 

[José Alves Monteiro, do becco dos Bi- 
lguinhos, 86, servonto do Instituto da 
[À gronomis, quo ali foi viotiran da que 
ãa, ferindo-so na cabeça, 
O menor Joko Castanhoira do Mou- 

ra, do 15 annos, alfaiate, residente na 
[rua Maria Andrade, 84, caiu na traves- 
sa do Forno aos Anjos, ficando cont 
[so pelo corpo. Foi pensado no banco] 
[ão hospital, ondo cgualmenta foi 
corrido Francisco Duarto Victorino, 
conduetor n.º 1238 da companhia dos 
clovíricos, da Azinhaga da Coboleira, 
rua da Videira 8, quo soguindo no ele: 
zica 20, pela ua da Jinqueiro caio ferindo Bô na cal Roo 
Nobispital falleçon hôjp 

mo Tibmais Felix, siifio: 
ante doBheco do posoa 
bontem, À entr; da bar: 
mastro, soffrendo. fractura da baso do 
oraneo, o Francisco Augusto Fonsoca| trabalhador, residento na Roliça, qual 
em 17do corrente foi colhido por um| 
carro, na freguesia do Carvalh: 

epoctaculos como o quo so passou 
hoje no Congresso não toom justifica 
(ção possivel, + 

Espectaculos 
E teima ia cc ia e fim 4 O 

Cartaz de ámanhã 

REPUBLICA AM 2146 
Castolios no ar. 
asA POLO = 20,90 0 2230 
COLYSET "Dos Recantos 

Abs lola “duchosso do Bat 
ANIMATOGRAPHOS, CON- 

CERTOS E VARIEDADES — 
Gentral, Foz, Ginowa Condes, 
Olympia, Chiado Terrumpo Po” 
Ipthoama. 
SR per rpe 

Agenda da semana 
A'MANHÃ — Apolo. —A0O.* roprosen- 

tação da rovista 1916, —Rocita do gue tor, E 
Coliseu dos Recreioe—Estreia da 
pesbia, do operetta-La ducho 

| Tabarfh, 

a, restami 
DE 

Baptista &o 
Dinheiro sobre penhorés 

— Juro doado FOjO 

fa do Jared Begodr, 18, 1º 



Eee vi ga0i0 

MEDALHA DE HONBA 

CHOCOLATE, 

NA 

Exposição Panamd-Pacifico 
id mais importante fabrica do genero em 

CACAUS, BOMBO 
“A GRPITAD á 
WS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 

UNIÃO 
Prefiram esta marca 

ALHA DE OURO 

Sociedecde de Geographia de 
Portugal te res 

As equipes de «water.rolo» e de 
remo vão ao Porto 

Partiram esta manhã para o Parto 
ns +ofuipes» de mero e do «watar-yo- 
tom oie vão ahi disputar as provis] 
Or tí adas pelo Sport Club do Porto. 

A" despedida oppareeerun insnensos 
sunios do club bavendo gratalo anti. 
siagno à partida do comb 
O Club Naval começa assim a sua 

propagada pesa província q fuvor 
mais ul exercicio, 
À sua ação de propaganda que em 

Lisboa kem alcançado “os mais lisonjei- 
ros resultados vao emlim sentir-so na. 

“isegundn capital do país undo o «sport 
é principabunto O asporta nantior, de. 
vido qos esforços de Polto do Armujo,| 
Alberto * Barbosa, Josb- de Mugalhães, e, do distinçto Jornalista sportivo Mac 
mel Camanho da Malta Junior, muito, 
tem progredito nos ultimos tampos. 
O Sport Algés é Dafundo, o segundo 

alassificado no camp.onato de «ater. 
Dolom faz tambem, animado d'um belo. 
espírito desportivo, o seu pesseo de 
propaganda jogando com o Club Naval, 

Noticias 
(Comunicados e informações) 

Entro nós 
A proxima oncoa do Foot-ball 

Na, sédo do Alheneu Commmarcial de) gba, na rua Eugenio - dos Santos, 
40, 1.º, encontra-so úberta à inscrição] para: à formação dos «teams» quo: Não de “representar está. collcotivigodo. “no 

aampconalo, de “elootballo, na. eocha e foiçDro 
firuoo n. Sí dos Escoteirosdo Portugal Continua sendo. grande a alflucnti je, tocios a oste feupo, 08 quges. no iem exercilndo activamente em signos do Bandeiras é apitos. 
No proximo domingo ha exercicios na explanada da séde, devendo. todos 05 “escoteiros “compartoer. fardados. o] 

equipados, os que não foom ainda far-| lamento teve lambe comparecor, dos os. escoteiros que luana” a esto exercicio, se mnchrá fatla. para gitos disciplinares, 
Side, Tua da Gloria, 73, 1.º, con- tinua aberta, A ingeripção 'de novós. 0 los, sendo à quota hiensal de JO cen” ava 

Im dosafio com o Faot ball Club "Op sabio geral esto ahi ado a 
dompania dados os sois Jog a no proximo domingo, pelas: 14. ho: 
SB, mo “campo qo Ata Emei de Lisbon pára. Jogar am desafio côntra 2 Sport Club Bacarmação, 
Foot-hall entro Cabxiros do Liaboa capitão geral do Gn rtivo] 
M'esta colectividade, Dodo comi pen] cia dos jogadoras abaixo indicados no 
mpo dos artos da Bemfica, no] tlomingo 27, 13 horas, “a fi) del fegarem gaita os amman do vioot als da Traups de andoliistas 10 de 

Junho. Grupo A: Araujo, Gonçalves, | Teixeira, Americo, Abmcita, Marin 
Saraiva, Vilarinho, Sagres," Almigid! pri Grupo B: Thomak, Quintino, as, Frazão, Braz, Souto, Amyrico, 

NU guez, Augusto, Costa, Ferreira. Bporta Fibloticos” = 
* O Grapo Sporting Nacional promove! q Rendo a do Omar 8, da To nam a, ATOS Pobre, Pias 10 Rb mt pe 
bivo constando do saltos em alyra e comprimento cont «ama Ela af dos Rara subi à polo ias Cid alto negativas am biciclole & lucta do trno-l 
Era corda, Dispular-se-hão abjoctos 

Campoonato do «tenis» na Amadora 
Começa depois d'tmanha o campeo- 

mato do utenniso para a disputa da Mata Amadoras, Pu do Pio Te Rabelo Pa 
O campomnato é feito em 3 calhogo.! 

PERGUNTA N.º 575.Bro favor quo 
prestaria à classé phoraceutica respon.| tendo no sas brilhauto jornal à seguinte] 
per 'm “qua condições so ancon- 
o pablicades, os pharmacenticos que nos mãos do maio, & Janho ultimos foram inandados apratontar 1º juntas do fuspes: jo da iate pede mcas jobs oram juizados aptos para o serviço mil ici Barnacgutcs, RESPOSTA Encontram-se mas mos. mas condi cs om que ostavam antas de setom “Insjcelomad pharmacontisos ont nação iniatoriah 
PERGUNTA N.º NiG,-Mancobo da pro. |vincio, completando 20 annos om notei» 

bro, doscja. gabar uo-podo de 
ntur ds inspocçõos canitarias mil 

o polo npresontar-so 4 aamprit 0| 
[serviço inílitar em jancito ou ninlo, 
assíduo leito 
RESPÓSTA.—So não so apresentar 4 

junta Go rosratamento 6 considerada 
lpto para infantaria o destinado d 1º ou| 

encorporação om janeiro ou maio de 
Nada mais lho aconteco, não dovon 

o do forma alguma faltar é encorpora- cio, pois no faltar será classificado Fofra-| etatio, 
PERGUNTA Nº MT. —Portoncia-mo ie] 

para a Arion mosto Wii nas, dovido a ancontrar. 
hospital mi-itor, 
[Tancos, pala megma ragio. 
Bon “profersor primagio 6 à camara af 

Ôa ai não fal pora Africa mas não fai liconcondo “o los. o activo david À imobiliação ataralmonto porque, nando encorporado no anno do 116 à sgndo goncando om aotombo [do msmo anno] 
ni chamado ao norviço om fevereiro do. 
janno córronta. 

Tervá direito ao vencimento?—Um pro: 
ess HBSPOST; 
diroito nos sous vencimentos nos termos 
da lei, 
PERGUNTA N.º MA-Tondo concorri 

[ão à Escola do Guorra à sido classificado 
gem am hamto, roperior no das vag iendo como soldado Jiconciado da ci 
ão Jojo as tminhas habilitações rogistad no regimento n que pestênto, porquo não 

ria. obnimado para à escala do oliciaos 
anos não o tondo aido para à 1. 

Borei “afuda chamado sem quo proolso 
ão roquerer a algama  ontidado ou fazer 
anolquer aprosontação?—Ratromon-— o 
raca Namorado, HS PUS PA! muito poralvel, quo 
seja. ohemado, par, frogacntar à Escola, 
Proporatoria do Ollicinos Milicinnos 
PERGUNTA Nº 579=Já fuf à beer inspecções muitares, todas ellas ho pes riodo “lg osroa du ano, tendo átas ultimas ficado. Áaonto, definitiva mente, “Tenho. de. dr eim dezembro a| 

mim ha” insponção, 
alinea 6" do decroto 11º 2.870 do ubia io do Governos, do hojo, 16 dê ugos-| Jo, 08 maneobos 'que teh sido tdi. 
dois “duranto. tres, anhos. Consécut'vos, eslto tantos delinilivamento Esta ober-| vação abrange-me?” Em caso afirmar diyó “como Jeguliso a minha situação, pois quo enbreiuol já a minha Tesulva detiniiva?=— Um deitar.” RESPOSTA—A disposição do. decra- 
to 25% quo indica 56 6 applícavel dos. | AMeividuos. que surdo prestntes à junta. 
pola primeira vez, sho isontos tem) Fiomente duranta dois nnmos devendo no 
Vercoiro ano sar isentos detinalivamento 
onso O seu estado do enudo assim O 
indique, 

Esto principio. póde serlho applicavol 
Se por ocaso na proxima junta a que 
vac ser submoltido for isento terpo- 
rarkamento o 80 tal acontecer nris duas 
seguintes a quo for imundado apresen las, despertando assim mais interessa (af losportivo, porque cada grupo dispuia ama colhegoria, o não obriga os prin- sipiantes a battrem-so com, valhos. ten. pistas. pois nham poucos probabilidu- des 8 hencotem “quem gost ja do no- 

dna, consmgrado em torndios idintisos: O campeonato começa no. domilyto, pelo rumo di 3.4 enthegrta, contam: o 805 alas de semana 6 Gimingos so. guintos, Ao vencedor de cada grupo será con: fegida uma medalha, o do vencedor da| 1a calhegoria será à delontor da «Ta 
$a Amadora» por um anno, ficando de, ata detinham, nha dg 
consoculivos pelo mesmo, Tumbem o! caber um amena dê som a Úluio e Taio do compras da Amor 

Estão insoriptos neste torneio as dis. 
lincios «tennéstus» tados socios dos Re enc Despori Drs Mocges da Éousa, Pedro, Duo 
Ea Jayme Costa, Arihur Ne ira, 
ugusto Enitos, Plncido Duro, Adelino do a gos Când Dart Raul Voa 

nancio, Marcollo Oliveira Beirão, Arnal-| do do Barato Vol ado 
Antonio Casanóvas, Eugenio do Nor 
mha, Wallor Alvarez, Luiz Mouband, C, Bora Amt Hr iquta dbAa Jo88 Alo Goma unir, Amado Mat da om, Anal do Rasta o Vit 
Natação do Gimnasio Club Portuguez 

= 2a proximo domíago 4 do setom pol Aomtora, quo ent, Cab orcanist ta do notação na praia do Podron- 900 om quo so disputam varias provas 0, Prom 

guia o 10» on); Be dada saia bs 
do matas ton, corrida. 

8º 100 para a“ lhos do mare imos; fi" corrida 00 para banheiros, “A inucripção para. estas provas Tocha | no lis 2do soteinbro polas 25 horas ua aéão do Clob, rua Berpa Pinto, de 

PUBLICAÇÕES MECEGIDAS 

? Va Portugal. Nas circunis 

do maio passado sablu um decreto quo 
dizia o seguinte ;— Serão promovidos à 
leres anleianos quo Tendo prestado, HOS hous respectivos corpos, do's mo. 
2es do sorviço activo, Ou tenham mos: 
trado zelo múlitar, bom comportamento 
end e civil, é aplidões para a vida 
militar, para 'o que os comandantes 
das untdades  rospeotivas fornecerão uma nota, informando a esso respoltô 
Pora ,o Ministrio Di 

lo garanto a exacídão da redueção 
decreto, mas tenho orar qu 

a sua interpretação 6 q mesma da co! 
Pia gema exposta. gets 

Pergunto ngora: porqno razão é, qua] ou [e Gutros Meus coliagas, tendo já 4 jo d mezes do porviço é tendo dão aq 
fim dos dois mezes de serviço à respe: 
eliva. informação para o míniskurio dn 
|gnerra, dada “pelo commandanto dg Posso. rogimento, “ainda não fomod movidos à vnllaves milicianos» con lormo o “dpereto "city? Eduando .| drAtmeida, aspiranio a official anilicia- 
no dinfantarã, É 
RESPOSTA-A. proxima ordem do! exercito dove publicar uma. lorgi pro moção à alferes milicianos de lódas us armias e serviços; é mullo provavel duo seja incluído-ncssa promoção. 

amigo meu ma em Portugal do cado que passo expor. a vo Quda a tdo QU Besçho dO feno do. deita duos mi 
litros. Traka-se de um bacharal em ma-| 
themalica pela Universidado de Coim- oa, com enem de 30 Jannos de idade. er oulovêo terança), ondê à Cesando e para onde fof tim 8 epoivas IRerças Gnlilares e pas potes -Reimimara part 0 prexdimo" ando eus estudos, que não” desejo ini 

q queria vir a férias (um inez)| das Gm que sta, fofngormao ta, omioridade congular que: não tinha do frequentar às eooias: de flies iiicianos por Residir no eslranguiro, o quo não eba 
Raia se ativegãe, ea Portugal. A ta, so perde direito ques a] Eu residencia Tá, indo ut mag a Por tugal o de mão Naverd ditlicldaios de 
seguir de novo para França 40 termi.| 

“DESABAFOS «D'ALMAD E! q es freia d'um novo escriplor, Reynaldo das Neyos Iíboiro, qué se apresenta bem, Soni um fundo um poco philosophico talvez em dêmasia, mos reprodarzindo 
impressões. íntimas e em que transpa- 
mee mais a reflexão do quo à phan- 
tasin. O envedo' romantico será pouco, 

Dar as ferias. Deseja caber o que hd 
póde garantir “o rogresso no casó dê não perder esse direito, quaes os pascal 
portes, licenças ou dotumentos de que 
Precisa nhmirem para às anuetorid 
poringueras o dotxarem salur Isramen. 

» Sem que se Jev dificuldades! 
originadas pelo simples fueto de vir Cú, estando "com todos as seus papeis 
em ordem Eduardo Antunes Motia, “As Para. podei res) 

Ê 

«has em compensação tem o Jivro det, q Ny o CAR em O RP a em bem do auclor o tima grande elegancia Htloraria, qualidades que resgatam de sobejo 08 poucos alelcitos quo porven- tura tenha. oo . 
Em trabalho do maior fologo dave o novo escripiar aliirmar com major hri- 

o as qualidades que lho não faltam. A sdição 6 da cosa Figueirinhas, do 

em que condições so encontra noiteirangoio. e bus” ed % 
PERGUNTA Nie sbt ifitinto em 4900, 

86 annos do Idade, cf aque devo egpe.l 
Tas que. apparegain agilocs cl As” rdiapeBidas Modos as qua estam Pás minhas Condições, À pus da mio ma tenção, desapoonicá Beto "rtanto lar 

Questões militares 
Consultar, resmostas, alvifres 

absoluta necessitado de m 
tra 6 estrangeiro mas por ativomento gr 
a agora a coin 
55 licença fem pi do ser deferida ow indot-rily? Em caso! altirmalivo, quanto Lene de pagar como 

fzam peranto as leia wititaroe, ultinamon: |O 

sor concedia 
gar sobá do 15084) 

lades dar parto 1] da variavel a 
PERGUNTA, veltamento mtu escore Eotiianor end TESÃO ER qua a "minha a Ap ia a in A Devo repete à frequan.) (Sogne-so o Feconheciavato) Un| cia da escola de sarenhos.” “Mem 
PERGUNTA N.º 585-—Um medico m 

Dom CS] GA VOS DA RÁPOZIRA divisas jane ja. puldi o h 
va vis o qu ndo, da publicação dos Reservas de finissimasqualidades, PR Ta en Fados la eat, ta nd a doi gar Pre ae governo tc Ser nem etni Tfo amento o pve dO Disiricio do Recrii LIDPHO NT N.º IG CE y iara ias“) PURO NE NO CENTRAL, di o sado sort do concelho ou bi Teo o de PA OSS |. Vigllayéta: do posso 

tamento o f 

sua paroelria e 0) 

imo fui convocado! durante ua periodo de tres a do gargantas Ti 0 do [promovido à tegundo mar sento maio oi [Baseados nam artigo da Pads Aloteopoliago que dis: va mao DRerato Eta E ta a Peida dr ria 
Estando à terminar a roferida instra- oção do rosrutas pergunto: Tenho direi a sor lioencendo?" Ei Eta] janom dovo fazor à potição! Sou industrial o v, com) indo bem o: isamatoroo que tal aiação “no vo 

dado mobilisada ou 'a mobilisar mi lado mobilizada ou a mobilizar não poda 

PERGUNTA. como, voluntario, amoutando. praça no 
5 “observações, portm, jAdundo ua sobesrmaçõe o alho do 10,8 posnal à Levavor 

rom olaron guorta a A imo no Fogimonto 
qual a minha oito, 

do 16, Podia a v, a aubida finesa, para que por 
dita clusmo, za tor já terminado o tampo do Jicons do julho do corrente anno, a Conhocimonto, mais informo| foi no man rogimonto no fm do mes] vassado, o mo dismaram quo ou dovia p tar no 2: escalão do oxarcito, mas 01 fas co do uma circular do ministério da guer” ava A TICO Eftuação, o ton, 

| ! 

Ve jalgar quo, ostoa factos não! ão verddadros Po atom na 
PERGUNTA Nº 580—Durante o mez 

| apurado, "end 

lo, 8 10 1 
peço 

ato, 

do esteangoim, À caução à pao So iq dio portancia do” e Fa nao “o Erespudso como tinha sido afamado, polo contrario terá do pogan ab ane Que terá do ser domandado nos Yospo- 
xa militar, 
B88=Tendo (ido apro. 

dna prova 
o agora? 

3 annos de hate, fento da 

que Mada tr 
des 10 Con 

im loifor assiduo, 

rot, 86, 
585—Pui militar du.| om XO12, Aim DO de 

maio foi 

por “o mancebo que) 

Em, easo "afirmativo à 

tom cau 

do cabide dessiado, à S0MO ou, mala team Partisipação na guerra, 
irtonco à mma uni- basta tomar a medida em cirtuferencia 

º586--Soryi o exoreito| 

fui chamado 0% 

para qualquer pessoa 

dos braços, e metade (essa medida será 2 
ão mio deagsae do portonço não, pola quo ao mo algas manegu 

SE 
ironlur da guorra ultorar af 

oa, pola pôsso provar, Para <eobter um cabi 

dovendo passar no corrente 
vo, mas como estão auspend 
[ssions einquanto darar o 
ro, dovo consorvar-eo na. 

AVISO. E 

“A licença podarhe-ha to acima mencionado, visto qn6. 0 tou nO ja” A primeira actual possuidor, Joaquim Vaz Junior, 4 EEE fáou hontom à 

om tantos qtivos eibunes o pera aviso dos inc 
eção que so eifectue será nulla m aloito, 

sargentos! Lisbos, 25 do à gosto da 1916. 

Champagn 

ind arado fi) “qr venda em tolas às conjeilarias é 
º que do) DEPOSITARIO EM LISBOA 

Arthur Benaris 

Monjar, Agncia Tnvontigadora, Rua Gar- 

Cabide manequim aplicado 
na columna. É" 
que os vulgares manequins. 

A 

vimento. 
swentur] LEITARIA IDEAL fes 

B4, A. ths Retrozeiros, 66 

oito, 
policia 

19, quo qual 

O aatigo propriotario, 
José Quimarkes dt Cm 

mercearias 

hononsosa 

O mais completo 

mais portatil 

os | MIBIORIA DA ORANDO GuimrA Vora Six 

embarque de Casement e da sahida] 
da Alemanha do «Aud», e, em con- 
sequencia d'isso, 08 navios que €s-| 
tavam, patrulhando a costa anda-| 
vam mia vigilantes do que nunca. 

Iebrigdos pelas suas faceis vi- 
etoriasyinterresiros, os  insurrectos 
avancatanr sobre Galway pola es-! 
tiude que costeia:as praias da ba- 
hia, quando inesperadamente cahiu 
sobre ellos "o fogo dos canhões d'um 
destroyer, que sabira da alia Jo.| 
ago que 0 aviso do que se estava 
assando chegára às nuctoridades. Não estava. isto previsto, nos seus 

planos, pelo -que 08 rebeldes so dis.) 
persaram rapidamento fugiram 
ha maior das confusões, 

'A cidade, como mais tarde so] 
souhe, mestava bem preparada para 
receber 08. invasork 

nho do. ferro, 
A polícia estava tanibem arma] 

da e prompla e, para cumulo de 
tudo isso, os cidadãos, incluindo os 
Voluntarios de Tedniond, declaro. 
ram à sua Jealdade é própararam. 
se para se defrontar com todos og 
pepturbadores, da ordem, 

da estrada de Alhonra 
afesmo aresta localidade, a ogrea 

de vinte kilometros, os Simm Fei. 
nérs não se sentiram em seguran.) 

dra os cunhiõts; Apoz uma) já 
Tentólivo. para oceuparem q goma experimental estabelecida pela x 
garição de“agricaura par servi 

escola qo districto, continuaram 
a rólitada o voltaram: para, os seus 

to algum tempo, dpois diaso, em 
prend 
dencia, alguns 
mens bem collocados em Galway. 

Havia “ami 
quarteis militares solidamente -edi- 
ficados, bem situados para domi- 
matem a aproximação “da cidade, 
tanto pela estrada como pelo cami. 

só Galway se Drolegia, co. 
mo promptamente organisou” um 
ovimonto. do perseguição. À pol 
a, sob o commando do seu ins. 

pector, chegou a Oranmore a tem” 
po de Jibortar os policias que ha. 
Vinm sido presos no seu quartel q 
apressar a fog dos robeides pe. 

eee! 
rentes “Jocaes” dispersaram final 
mente, apressando «essa dispersão à 
chegada n Longhrea e Athenry do pequenas forças militares quê ha- 
viam desembircado om Galway ou 
tinham seguido de Limérick eni au 
tomoveis, 
A policia esteve ocupada iduran. 

er os dirigentes, mais em a 
los quats eram ho. 

Esso pequeno episodio-que . so [passou numa cidade a doze horas do distancia de Londres—altrabiu ouco a altenção mesmo em Du- 
lin, onde :08 jornaes vinham cheios 

de “descripções, do que se estava 
passando à-dentr d dos Sens Truros, unica marrativa que nppareeen foi enviada por um correspondento especial do «Times», cujas 'passa- ong principnes são as seguintes: 
“A aldeia de Alhenry, o centro de muitas pertuthações nos, antigos dias tur 

[umvenciveis» encontrar 
timo redueto, limitou. 

entos, onde os Fenianos 
mo seu ul 
a represen- ar “um simples papel no. drame os ultimos “dez. dias, mas. não so 

jpódo, imaginar quão estranho esse 
papel foi, 
«Bandidos num castelio “abando- 

nado, » Tonho em alta escala, q du. 
[eta pela vida entre cy 
lomobilistas e uma cabana para os 
laue estavam fóra da lei entre as montanhas—lnes são os principae capítulos a'uma. historia que, so a 
não soubesse de fonte fidedigna, 
teria como incrível. 

listas e au. 

“Os Sinn Feincrs passaram à se. 
gundo feira (de Paschou “a fazer 
ombus, Na terça feira & noite, na 

homens, subiram força “d'ung 14 
de Town Hai), “armados com toda, 
ace de rimas, indo apenas 9" 
noMficiags». uniformisados. A* fren. 
te seguia o «capitão» Mellosves, que 
fôra deportado um mez antes para: 

quanteis, na força-de 3.200 Homens, ja ntfera, como engniador dg 
no castéflo de Moyode, entre Crau-|scdição, mas quo conseguira -Pabi 
ehwell 6 Athemy. fugir. Diz-se que voltou vestido da 
Estiveram ahi dois dias, requisi. sacerdote. 

tando. provisões da vizinhança. Não «De Town Hall, «os noheldes mar. 
recebendo. nolicias animadoras delcharam para uma quinta ag ab nº bonitas múncos adhe-lda Cêca? do 080 ncia nah 

lostrução Militar Prepeiatria 
Ema ordem do mivisterio ia guerra 

À Inspecção do Infantaria di Pa divi 

Esperanto na pol cla 
ao do Lis 

Societo sunforencioa à 
mador civil que 

ima Esporantásta! 
acho Interessantes 

perto. imforinamilo.ep do amo 
traordinariy que já tem no] 

Brovemento convgab um curso na, 
ex 4 o subesoeretario 

to pr desplclio da 17 do corton- 
& que, suveo 

mameebas das 8, É M Po de. 
pois do culinmestantos 

outros procedem do e 
à comnetlimento «to gt 

oléas a multa, deixando. pré 
conhecimento. de” 

completo da mais 
ma cum as Socied 
a que uma > a 

o cons doração p des à que pertencem, ra aotsa fortemonto af. 
à disciplina que por lodos 08] elos ao alcanoo da Pi deco a será ri gorosamente -montika, determina que às fransterencias efetuados nuquelhu condiçros. oi quo de fuliro venham q] 

ting do pollo, losdes nloorcsas, 
doenças do estomago, ato, 
Escriptorio--Ru. 7 Angasta, 23º 
50 réis olitro em garrafãos. 

ss vas g do Lamego |Festas as e 
subordinada, 

GRUPO DRAMATICO LISBONENSE. 
—Reolisn.so depois da Torescento grupo, vm 
dl peia. commissão adninistraliva, su- puindo à seen as pesgs. «05 degenera- 
diogo, alia mao 6 Os coco vao desempenho está, À suzgo dos ama. 
es a eolicolividada, Em seguida ha ptointos danpande abr 
fa'a: troupo do bindo 

a pianish 
dida du Costa, Ribeiro, Entro tambem com ensaios q netos A. colltira, de, cabalilsy ts Ponta pe [Original do. Wancesar 
roda à peça nO coli sobo d sema no dia 8 do setemino. 

- Pimio de Wigueiredo 
113, Rua Augusta, 115—Telephone 

tes, justifssando devida y gade d'eilas que. ent qualquer caso, +ó [Doenças dos pulmõs no principio do cada. afuio| 
aja allondivol salvo. rig. Pxtraordinaria devitemento co 

COMO SE DOM 
COMO SE DOMINA O HOME 

ihantando a fes» 
Inistas «Os Lis- 

d'Olivéiro, pa 
de perolas», que 

Tlustraão com os rotentos O biogra) 
Mendonça do Carvalho o Carlota Sando. Coatom à paça arm [ acto Fé Alma dagorente, Panaça, Muita veto, Modas fomininas, Ao, mar. .. 009 monologos; As mondadeiras, Qua si. qua não, Mascara, O. garoto da rua » o Sonho «o ogarario, an>: lotar, oharadas, ato, Progos 12) rál 

Nova tabela de praças para as classes menos abastaras, Dentadluras coa plotas (aporfigondas) doado. «+ + 26800 Eontadoris contas dboiro Úolerdendo 1 BO Doca dereidors 
es om outro) doido 117 Dentasaiuiicinos a pino desde. Extracção do doutos o ruizoa SEM DO (anasthasia 

A 15500 e 2$40 

Indispansavel nos quarios de vestir 
Limpeza completa de dontas patos 2 Gordns om ouro dlsdo ww 11171 Sontes om placa do ouro do lat doado ; 1 1! 

CONSULTA GRATIS 
Todos os trabalhos e operações sem dôr 

Especislidade cm dentaduras sem chapa 
Facilita-se o pagamento 

Modificação de antigos dentaduras : mptas à mastigação a preço môdico 
“loonças vonoroas o do co |R da Bos Recordme Consuitas a!085) dus à ds à da tarda, todos os dias 

oro das O da mamas dg 7 da tqbdo nos dias 
utols o nos domingos da 1 às (6 da tarda 

Rua do Ouro, n.º 87, 2º 
Em frente do Banco Lisboa & Açores 

Cabide-manequim|n.º 4 para fato 

ioa aubto 
CLINICA GERAL -ospnoialidado; O manequir completo 

Esc. 8550 

londo 
4 hunidos” por | parem 

o En Caminhos de Ferr A pablo od 

espuecimen! 

ndo o seu obilo O 

Neuro), Director do 1 compete oa Taboroniosas? df 
o do Postoda 

aan) CLINICA GERAL 

R do Alecrim, 3820. 

INA A MULHE 
Por Octave Fardel Processos megoros para: 

A Ponsoa amada, 
desterrar do. coração o do op 
cujas rolações, 

4.º anno do, publicação 

Livraria te João Carneiro & Gta, 
T. de S. 58, Domingos, 60-LISBOA 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87,2." - (Em frente do Banco Lisboa & Açores) 

TELEPHONE N.º 2194 

sMUSTORIA DA GRANDE GUERRA 

- que eslejum dentro dessas, areas, 
agom cercadas pelas tropas “de suá, 
ingestade, à sohirem dali sob asjianda 9 ter sido necessario, depois de todas essas pedal, As pmvlhers e as creanças gota Fon, vico-real & miylar, podem sahir da area por b 

dos postos para esse fim 
* dos, dando-se.lhes sahida livre. utb) Os homens podem sahir pe. 

los mosmos postos e dar-se-lhes- 
sahida livre desde que o official en-|aubslituida pelas palavino va carregado da verificação fique con-[do Reino Unido chamada -Iradão vencido de que elles não tomaram na segunda, t parto nos tumultos, ocerridos. 

Todos os homens que «e 
apresontarem 

«seguintes tondições : 

(68 dendevem incondicional. “mente, trazendo as armas e Muni) g à ana que liverem em seu poder fojaços CoQULil qu na 
Como é natural, um soldado ex. 

Jolus Maxyel) janda, a 
um tal commando! Devemos desde já lenas garantias quanto à gua, 

eres que lho ha. 
viam sida conferidos, 

de, úntes da robot. 
de quasi que não 

a uínida um vi 
lo IMeoricamento de to-/ 

dos os poderes da corda, mas na 
vraica seduzido do papél de um 
automato encarregado de pôr em execução os, decretos a ra necessario, primnciro que tudo, para limitar e deb: o alguns homens ou um só ho-/em 

completa o absoluta pe 
a inslrucções dadas a sir John fal, 

faxwell pelo conselho superior do] 
ceveito como repr 

verno de sua magestade havian-no 
sido nos seguintes L 

tanto do £o-| 
mos ; 

“O govemo de sua magestade d seja que sfr John Maxwell tomo to- das as medidas que em sen entei- 1 arias para q prom. rekitorio—cesas  aucioridades Mada | pera reprimir a tebe] pa:lOs seus deveres limitavam-Se à qão 

der fôrem neces 
ta repressão da insurreição na 1] 
nda e di-lhe plena liberdade ra poder dispôr das tropas que es-| segurar a efficici 

Seu command 

pslquer blicar dois dias dpois boleci [uma 

Essa nova proclama 

to quanto as limitadas eu o 

rapidez e decish 
na que empregara 

se aos dist 

uetoridades 

tão actualmente na Irlanda ou que e à promoverem q 
n ser collocadas da fuluro mal podiam auxil by lo, gesim como das desordens quando estas relitivamento às medidas que lhe tam. 

pareçam convenientes relacionadas! «O perigo geral da situii Com “a proclumação de 26 de abril clar 
do “Acto da Dofezn do Reino.» landez pel E* um facto caracteristico da con. 

Fogos - 
heilão do remessas vão levantã 
| No ali 6 de selemibio reatisa-se TR ago o smia. Apolônio, da O leio de Jemessas com data am à 6 do Julho, nseim como dl outros 

Os eansignolarios que qui 
a venda podem ainda f 

endo para isso dirigir-so 
de reeinniações. o investi 
dia Bo setembro, das 1 

“a to SIMÕES FERHEIDA 
ponsario da Auststonofy 

ico dos ILospitage 
ulmõee o do apyarelhe 

cardiovascular 

Telephone 

mantor o consorvar o amor d'pssa pos rito o amor quo nos tonha ingpira e qualquer motivo, n9s sojam proju liciaos, quo essa possoa nos caqueça om absoluto, oto; ot, 
éJm clegante volume 200 réis 

Almanach Theatral para 19: 
phino dos artistas Aura Abranol 

Cirurgli 

Doenças 

0) Constiltas das lê 

Telephone: 2930 
1800 R.do 

Tamoariiaa 
Tabaçós nacionnoo 

0690 - 

fusão dos poderes e das” dwlidar que havia com respaito À 16; nã Ir 

nova proclamaç nos mesmos termos da de "29:46 abril, com a difterença do palavra «Dubiiny na primoida fof 

anterior, limitava o esi Postos fla um “mez, embora tal limit “pe não contivesse na prool 
plenos poderes a sir Jo] como comandante em chéte dia Ira 

mando o  perm 
[commrandante em chefe i os seus offíciaes, o Dr neral Lowe, o coronel 

major H. F.Somervile! 
lesde o principio Va 

miilitarês foram o melhoi 
dos outrus, [diam adoptar e era o mai 

tau a rebento ublin, assim como gira que 6 movimento se eeleridie- 
s cuntiguos à cáipio 

A veal cominissão de ingléfito no seu relatorio illiba por compléio às auctoridades militarts ude responsabilidade na rel 'nos seus resultados», «Emquanto a rkanda estevo sob o governo d 
*—aceresaon| 

ncia entre 04 sp08 
recrutamento à jar a 

amente apontado ao 
auetoricad r 

vor iniciativa pronria em fevereira, 



E E 5 ORE Cosa dos Espare 
' : [> tilhos 

Centraroubo o contra incendio 
Grande economia--Seguro de mobilisrio 

or SO gor cala 100800 de our E é a que pop soc dog 4 
MUNDIAL éegura nºuma só apolice os riscos de INC ROUBO. E tão necessar 
rio 0 eegu de ROUBU como o do FOGO. s 

A EGTMEDIARS., 
COMPANHIA DE SEGUROS, 

Capital: 500.990$090 
Reserva em 1915; 102,007847,1 | 

A CAPITAL 25.8-1010 meme > 

Car SEtlagç o GS Os ada do dr. Queiroz 
empigens c outras doenças de pel 

Vande-so nas Prinolpaos Par saoias, — Dagositá Gral 
Pharmacia ROSA & VIEGAS 

Rede 5. Vicente, 316 33-LISBOA 
Cuidado com os faisificadores! 39 6 vor dadoi 

a que tiver a nossa maroarogistada 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séle na sua propriedade: Avenila da Liberdada, 14 — LISBOA 

Ekcan, resp. lim, E FUNDADA 

em 17-4-0)5 

E 

É Santos Mattos 8.0» 
Pua do Ouro, Li& 

José Antonas 
Medico dos hossitas 
Docnças do ostoma 

Reotoscopia 
Esophagosoopla 

E re= * Sociedade anonyma deres- 
qe ponsabilidade limitada 

CAPITAL: E. 600:000800 
SEDE—RUA DO COMMERCIO, 991.” 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade, —LisbOs 

NUMERO TELEPEONICO: 1995 
USA-SE O COD, TELEG: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc. 105:000$00 
Prejuizos torrastros o maritimos pagos ats 31 da 

dezembro ds 1914: 

Esc. 790:696542 
Efectuasogaros torrestros, contra fogo oasual ou pro 

cedido de raio, sobre predios, ostabolocimontoso mobi- 
lise, e maritimos cuntra avaria grossa o partioular, 

Agencias em todas as cidades é 
nas principaes villas e povoações 
do continente, ilhas e ultramar. 

SÉDE EM LISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO 

D5;-Ban Glapers 95 Pinto da Fonseen & ltnão 
Telegrapho. MUNDIAL Praça da Liberdade, 138 

G GS & Ss 

ROLETA |srx sm /tenda de jerrenos 
co ESSO POVO, dsconcião fa 
co livro cow 6 maravilhoso processo à ” (ps dndilo oteiors tombos 3 dura ita da r Lisboa fic à estação io 
do a testados | Medicinageral |" Para i 

od. Ras 

RESERVAS 

- 00.004 0805184 
escudos escudos 

Seguros sobre a vida humana 
o tôntra aoidontos no trabalho, Incandias o avarias maritimas 

ioa geral 

Coenças das senhoras — Massagens 

f, sobre-loja, direito. ninho 
TM 

CONSULTAS: Consultorio: Das 14 ás 16-Rua Garrett, ANTONIO AURELIO Antonio Balbino Rego 
& iMelhor tintura instantanea|  crisica cima, 

Doenças dos rins e vias urimarias 
Doenças das senhoras e partos 

B L B kz N A, Consultas das 16 às I8 horas 
> TELERHONE 8 

franceza, para o cabelo ou barba, E a/ — ST mt 
| fitarca unica que não suja a roupa nem a pele,| EL GANGUINETTI 

Rio qa e romnção: Proço 19800. Ab, dai ora 
- Wênde-se na Cabeleireira E prpesemegir Poa mea na À 

Eua do Norte, 34, 1º | “Olsina,, 

ROVA COMPANHIA NACIONAL DE OJGEN | ge Lavavois=hygionicas = por | 

Soclodado anonym de responsabilidad limitadr 

manontos fabricadas por Mander 
Brolhers (England). 

Fabricas à vapor do mongoi do trigo, descasquo da arroz, masa | "usnitícias, bolachas o biscoitos om Lisboa, Coimbra, Kabrogas, Sacav: 

Ps Clagias i 
esse io] ÚOOS 

vb de Santa Íria, Barreiro o Soixal, colonias 

meça 
SIPHILIS: 

BepuratoR?| 
(REGISTADO EM 14 PAJZES) É 

O purifisador do sangus por excellencia 6 o depmrativo- 
co e Inofensivol 

Som distr mem resguardo! dão exige o auxilio do outros 
tratementos sscundarios! 

O depuratol encontra-se à venda nas boas pharmacias 
e drogarias. Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
15050; 6 tubos (tratamento regular), 58300 reis. Pelo cor- 
eio, pe gratis para toda a parte, 

edir 0 livro de instrusções em todos os depositos, De- 
posito geral para Portugal e Colon as: 

PHARMACIA J. NOBRE 
Praça de D. Pedro (Rocio), 109, HO 

mais E Fabrico munuas só nos Grandos Armazens do Calçado, RR. da Palma, 
290 a 29-, T. do Bomformoso, 4 a 18 (om fronto dá Colisou do Lis: 

4 bon) botas para homem a 8$100!! Sapatos para sonhbra a 1$4001 

Um colossal sorimento em todos 05 generos 
para homem senhora e creança 

Telephons: Ho te 1260-— D. A. Canteias Lisboa Poti para oxportação, om barrioas, osixas ou saoo0s—Fa- Re dos Metrozeiros, 113, 2. 
rinhas n.º 1, 20 3.-Farinhas gom marca —Semeas superina, fina 
ejirossa--Alimpadura-— Arroz descasoado-—Massinhas do luxo 

sas do qualidados— assa o bolachas ospeciass 
portação — Ceroass o logumos 

j Preços sem competencia 
|” Tolvgtapho: FARINHAS--Telephonas: Administração 4224; Expediento 4222; 

TELEPHONE 
PQ e mapir 6 

O ZA PB ES Tiesnrario 4223 LISBOA 
Codigos A. BL É a o Po euições € Ribeiro Explosivos da Fabrica da Trafaria (Por baixo do Franciort Hotef) 

Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA Divoraa, cad RE Dios ingezed, alemães e rrgnco-'HR 
aii bite CA caixas do 109 

em BASTILHOS meados do 7m2. Em Listoa:—Lima Mayor & O ras da Prata, 50. DP AGENTES | Do Porta Josô Bodiguos Sisto O Piaho, ras do Alima- 
E A AGUA TE CANVA 

ear EEETEEES cesá : SANTAS DE MAL HEtmog E ti fito (IDA ea Moi 
Pioduoto ohimico para “tomar imromplvel o impermeavel Todo em empolas LAVAGEM DE FATOS Aeee ogia, ouro dm e É ETUIORIÇA, 

A sola do calçado ori vis ja Casta do 2 inturavia CambOUP AS e Sao e apena pps eta Lda tp dO 
kt Ep bra dono dista | MORO CUNREIÃO — | ret tem E 

7 | nom incommoda o nadar, poa q i 

eins |ron Do Catep Mapa! glaietça COSE, dos Copardihos) -Para Mow-York 
do ohuva 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis, 
Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito ge ai eos Cs 5” 

DESCONTO AOS REVENDEDORES 
Jeronymo Martins & Filho 

Chiado, 13 a 19 Lisboa 

Sabirá brovan 
vapor Angol 
Para trata-se nos es- 
briptorios da Empro-| 

do Navegação — Rua do 
Mozaicos— Azulojos 

Cal hydraulica-—Cimento Luzo 
GOHARMON & O.*.. 

'T, do Corpo Santo, 17, 19 c 21-Telephone n,º 1244 Lisboa . Trapo e fypo usado 

DO NORTE, 

“o L PISTORIA DA GRANDE QUEIRA vote xt Em MSFONA pá RÁ GU 
O a A o 

; SE pá o sm, gado, estômago 
ultimo; mas o aviso cahiu em ou-j Quanto ao valor do plano de Du- das € os olhos-vendados por um po-jrecenção muito fria da/parte dos Jos erystaes uricos, bills, é todag 
vidos Surdos.» pin demonstra.o plenamente a mar E rg rr de perge Mys Ro E sad toxinas e Iopurezas que se acumulam no organismo, ctecoay 
A ptcessidade, da nomeação, dejrativa, quê A ie os muito antes vigiado os o sta q um dos Sinn Fhiners go “Altamento diuretion—Tutulivel em todas au docnçor 4 pola, eu provêm: Bortan|  ContácSe : E sur ; qo 

qi dono unia de cirtumelan-| depois dá expôr. todos os seus pla- spa ja collania toma, domareuição aro igane diros do revoiyer. — EDIR O LrvRO DreenIPIIvO 
cias. Não! havia virtualmente go-jnos € ter aconselhado os seus com- a gaciço! Leveniamonios MO pdoe |cUnto da CVILDO Beda CGA RR Oeponrrano aentcr “Dipontranoa no Pinta, 
vero na“lrianda. A robalião, em. [patriotas à  Seguio, sendo imin “Tám Ser dominados por forças su-Jmuça. “Os Sim Feinor (tipica MARIO DE LIMA NETTO | DOURADO, CARVALHO, TALOS, 9 
dora dominada em Dublin, dou si-[diatamente preso, exetamara amar. anna lee para à estação, deimando o di ar da à bo It dirão e 

E algo o cxorilor a aco cia er, a mal ora aeu ae arraia. Giuras. toa Fnaqubnio era: podaf; da pelicia a o ca ln a ia, ps ot Ação po 
mada” e o Tent 'constabularo fetan.| Não ho duvida, egualmente, do . os Emi Readado do morta (que se], Ani, tambem, como o cdso de Ki. 

Srasato e Nado como a commis: [no” da Repubica, ilandeza, ao do- dizia er, sido, particlarmenlo Dem iarne, a repéio, do el si Mor. DEPOSITARIO GERAL | DEPOSITARI OSNO PORTO 
São disso no seu relatorio, rece-orotar a expulsão pela fórça dis reloe sonb amigos) anico da no] commindão de Lrieito Mario de Lima Netto Dourado, Carvalho & Lrmãos 
diam ordens de difterentes auclori-jarmas do governo inglez na Irnn- ticia. da «fatal contra ordem» terjmento do  ulevantamentl Ta 
dades; E, além d'essas considera-lda, não eram uprofundos», pois se sido recebid; ter sido produzido pela nf Lo de 8, Julião, 121º P.da Liberdade, 188 
goes amntáros ade ion MSN DR do impor 7 o aoj A CM comboio, "do qu Ê hone 246 Central Telephone 1241 

porte dos atbbições da” adminis] Ci brilaínco, a da ava força ar. grande exaltação, no cubbedo & lurclapólo que de dopoave Tambem sa vende a cmo garrafas  garrafães, nas boas casas d'agua 
RO Essonciae por iso, que um| À “Atol ordera Em contra do epa dom ado rm, tonesquanoia! Dis, Iranlimonios MOS ás dera pharmacias e restaurantos 

onticiál que havia otcupado outras ha duvida de que proporcionou a Sinn Feiners de... e d'outros cen-|quanto não chegou à noliria d 
elevadas, posições, do tesponsabili. muilos imancébos opportunidade de tros. Um certo número d'elles tra-lo de Dublin havia sido (dominado, 
Gaddecomo -succedera na Arion do ficarem socegadamente em casa em ziam armas. A's 1249 do cabba-jha tres ou dignob de mu 
Sút e no Egypto—assumisse o com-, vez de perderem a vida ou a liber- do cliegou 6 primeiro grupo de zelo ia Srs gs 

all, tendo um fim prematuro d' vido ao inesperado apphrecimento (duma pequena unidade da ai 

maio supremo na Irlanda. A es- dade. Mas ainda que todas 'os ba- ssentantes de Dublih polo Coia- 
So foi hdmiravel e não” só em falhões de Voluntarios Iriandez bojo “ordinário e dirigiu-se pará 
Dublhy, mus cm lodo q pair à in- tivessem cumprido as ordens pri- Obá: da TLrencDAltaE CER Aa 
Mncia de sir John. Maxwell co. milivas e se livossem oprosenta 

Tão efficazes como as me 
geules loones. britannica. ' ni 

emo Tiaçon fa fazer-so sentir simultanea | completamente. armados e equipa 8 “O “primeiro. contingente Condudo de Galway ao E tes aguas mineraes habiidas 
5 € Com q je um di A emnpnçes a vay 

rio era prestar uma coral soda” Enpedidoo dlineiimente paz orar E E ia attenção no estudo em que se on- deriom. mesmo, tor relardado— o dirigit-se «paro... Um  contingentoldo da polícia. Houve um levantar um pacoto do Lithinés do dr. Gusto 
contráva o paiz desdo o desembar-|Inevitavel resultado. muior, chegado pela meia noite nojmento no districlo na nóito de se- Ed para obtor instantansamento uma quo, do Cusement e do robentar do qr mesmo dan. comboio: correio, depois de-ter sido gunda feira de Paschoa| Na força 8 aços mineral oloalina 6 Jilhinuda; 

* revolta em Dublin—siluação que peirmeico Jogar ahcs - passado em revista.no praça dolícira, as povoações de Craughwell Em  lizeiramento gazors, dolíciosa pe 
fez sahir o governo da sua com-jdo-se o que mr. Birell chamava o mercado, dirigiu-se para je Alhenry fo tomadas “e os .boder, meamo para que so mist 
placencia e levou á nomeação dojuodio pelo jugo britannico latente uDurante à noite, operações delquarieis da polícia cercados. 
gencrat Maxwell para dictador mi-lem todas as ciassos o em todos os signaes e movimentos do campo (o) As linhas ferreas pelas, quaos po- E ri Rino liar. E logares», o pais, prospero, não ca- ram feitos em roda e no do-ldiam vir soccorros de Limerick on 
Como já vimos, Pearse, o com-|tava preparado para um levanta. miíngo novos contingentes continua.) 

mandunte em chefe o presidente domento. sales fora corda o a Lithinés do dr. Gustin governo provisorio, na proclama, Mesmo que a carga de armas do Se deu ao meio se dy Orunmore e segu dão em que ss relêia à Natal or] uau livesde. ido, desembarca ia, o à uma hora e um Quarto dafa oceupar a cidade do Bulvay, É ED e 
lem em Contrurios de MacNeil, disina quinta, feira Santa, as popula. tarde um automovel chegou do Du-|seis Kilometros e mcio |de distan- & tra todas às doenças dos ala: (ções de Clare, Kerry e Cork mos- blin. A mensagem que os que n'e).| Rins, Bexiga, figado, Estoma- 

fraram que tinham pouco a peito Je vinham traziam produziu um ef. ha duvida de que À posse da E go, Articulações “Estou certo de que terinmos fei-)fuzer uso d'ellas no sentido em quo feito depressivo nos que conferen-|capital de Connaught «com à sua 12 tes: f 42 1 lo mais, de que toriumos Iovado alolguns oradores desconhecidos ha- ciavam, os quaes immncdialamente magnífica. Ishia €"0s deus arma- pacofes: fazer 42 litros de agua mi- 
cabo à tarefa de estubelecer e delvium aconselhado os cidadãos do se separaram. Combinúra-so acam-)zons feria sido de gránde alcanco bai neral;gor 500 rêis proclamar a Republica Irlandeza/Dublin a reunirem-se para apoia- par dursnle q noite e marchar pa-lpara 0 governo provisorio e teria » todas cap ii ogia ' como um Estado, Soberano 60. 0s|rem à bandeira verde que tremula- Tas Una, posição das pribcipães| proporcionado ima. portá abria & ieesblghos, Jercayico” Matias é Filho ras nossos planos dum levantamento) va no edificio dos correios, do “movimento, o romper do dinjarmada da Allemanha-sa sun va. lfortoss 9" Danrto d'Aeorodo, Ha do Senta simuliunso en todo o pair, Como] E mesmo para css doscinbarque de segunda eira. ento aliada». Í E ' 

via - sido combinado cm Dublin do args tinha de suppór-se- que «Ao. receber as noti de Du-] Mas, ahi, de novo, não se havia 
tiveisem sido postos em execução não existia à armada brilannica. » Os contingentes. marcharam] contado com à presençal da arma- 
no" domingo de Paschça.n 'Só a policia, st a deixassom pro- .. & uma distancia de cêrca delda brifannica. Como já dissemos, O 

ceiter, om vez de ter us mãos ala. fometros. Ahi tiveram umalalmirantado recebera notícias 'do 
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g. CAPITAL, 

Osbarbaros 
Já por diversas vozos nos temos 

goforido nas columnas d'4 Capital, 
'ao fato rovoltanto praticado pelos| 
blloívãos nas rogibos do morto da 
França quo invadiram, arrancando, 
toda a população valida dos sous la-| 
vos para os obrigar a trabalhos agri 
polos n'outros pontos, Uma no(a da 
Fr.nça nos paizes neutros, appelando| 
ara a go% intorvonção, como unica! 

Rsasitilidado do lovos à Alemanha a 
roconsiderar ma sua barbara decisão, 
expõe d'uma maneira clara o quo foi 
jm acto quo não so diria possivel na 
aotualidado o as condições darissi- 
hos 00 que 
O rosumo à - 

gundo consta d'um artigo do Inpar- 
tia! do Madrid quo a Republica do) 
hojo roproduz; Por ordom do goneral 
von Grosvonitz o com o conourso do| 
xógimento de infantaria G4, envia-| 
do polo Quartel Gonoral, Allomão, 

1000 Iranoezes, jovens de 1G a 20 
nos; mulhoras & homens até “55, 
ml distineção do condição 6: 
rm arrancados dos sous lares om, 

ubaix, Tourcoing o Lille; separa-| 
dos som piodado do suas familias o] 
Jorçados a trabalhos ogricolos nos 
dopurtamontos do Aisno o das:Ar- 
dennes. À propria nota rocorda quo 
em 1885, por occasião da confore 
africana. do Boriim, cu 
partiu da Allomanha, osta 60 00 
romottou, relativamonto aos terri 

rios de Africa em quo 6) 
oboranio, a sua infuenci 
ar as populaçõs indigenas o a mo: 
lhorar matorial 6 moralmonto a oxis-| 
to d'ossus populações. 
O processo seguido polos allomãos 

ara à doportação em massa da pop 
Mação valida, oivil, do Roubaix, Pons- 
ooing o Lillo, foi a soguinte: Nos pri- 
moiros dias de abril foram collocados 

das osquinas eiforegondo ds 
som trabalho à 

para trabalharem na lavoura ou no 
porto de arvores, Como o rosultado 
fôra nullo, apparecou no dia 8 esto 
edital monstruoso: 

«Todos os habitantos das casos, ex- 
popto 08 monoros do 14 annos o guas 
jmãos, é bom assim os yolhos, devem 
preparar-se pora” sor transportados, 
dontro de hora o moia, 

Um official dooidirá dofitivamen- 
to qua quo dovem gor 
conduzidas nos campos.do concontra- 
“quo. Para osso fim, todos og habitan-! 
tos das casas so dovorto collooat 
deanto das respoctivas portos. Em, 

|| transport sorá implacavelmento 

lag no! 
campo, nos. dopartamontos do norte,! 

cedido pormanecorem nosfcorrodo- 
res. À porta da casa doverá estar 
fnborta. Toda a reclamação seráinutil, 
Nenhum habitante, nom mesmo 08 
quo não dovam ser transportados, po- 
deri sahir autos das 8 da manhã (bo- 
ra alloma). Cs 
à trinta kilos do 

possoa terá diroito 

Igagons d'ossa pessoa serão rogoita- 
das sem contemplação, Os volumes 
sorão feitos separadamente para cada 
pessoa o lovarão uma lottroiro legivel 
o golidamonto fixado. Esso lettroiro 

rá conter o nom, o appellido é 
o numero do identidade da pessoa a 
quem o volume portoncor; 

E” absolutamente 
todas as possoas do que so tri 
munam, no sou proprio intoregso, de 
utensílios para comer o bober, bem 
(como d'uma manté do 18, bom calça- 
do e roupo, Cada pessoa doverá 
var comsigo o sou bilhoto do idon 
dado, Quem procurar esqnivar-so ao 

Commandantur. 
ta brutalida 
do milharos de| 

o, — Elappau - 

do inteiro osteomecou do indignação 
ospanto. A França reclomou por 

ativalinoio do embaixador hespanhol em 
Berlim, oncarrogado do velar polos] 

mação do embaixador 
m qualquer rosultado, 

la, para es noutraoé 
Igrando bratiloivo Ruy Barbosa disso 
quo nontralidado não significa uma, 
ndifforença quo toma o nsposto d'oma| 
umplicidado, o Iniparcial, de Madrid, 

doclara quo a noutralidado h 
la não podo 
bilidado, Ha poróm um po 
forma alguma podo 
Egreja do Roma tratand 
licos. Todavia, a Egroja não so com- 
movou, como toda a gento so cormo- 

jsabo que um jornal s 
Roma, quo não é mosmo o Observato: 
[re Romano, vagamonto annuncia quo 
o Papa docidiu prof 
neto, o 0º da rom qua 

nha uma confirmação! 
Rovolta-so o coração 

decom a morto d'ossas populações 
catholioas, 0 Vaticano não tom uma! 

[ cabo do mau tompo, sor-lhos-ha con- 

INSPECÇÃO DAS BIBLIOTHECAS 

“À nova hibliothoca de 
E'crcado, na mesma cidade, o primeiro Archivo Districtal do pais 

Tira 

Toi hontam publicado no Diario do 
Governo o deoreto ereando uma bi- 
bliothooa orudita o um arebivo di 
triotul om Lírio. E” um diploma quo 
bonra og”, ministro da- instrueção, 
quo o reforondoo, Esto iolhoramon- 

deve á iniciativa do i 
oruditas 

q oria consog 
tom a acção patriotiva o intolligos 
da comissão exocutiva do moni 
pio leirionso, pormittirá á bella cida. 
do do Liz, de tão nobros tradições 
littorarias, n conservação das Guns 
vollcoçõos bibliographicas o das 
viquozas documentaos que, som osta| 
providoncia 6 nos tormos da lei, go- 
riam removidas para Lisboa o roco-| 
Thidas no arcbivo goral do paiz,—a] 
Porre do Tonto. À nova bibliotheca| 
eo archivo annoxo, o primeiro 
ohivo distriotal quo ontro nós so cria, 
ficarão instullados no bello edificio do, 
antigo paço episcopal de Leiria o so- 
rão depondentos do ministerio do 
trocção por intormedio da Inspecção! 
das Bibliotecas Beuditas o Avehivos 
eustoando o muni jo todas as des-| 
pezas do insta lação, organisação, ox- 

diente o pessoul, e dando o Estado] 
a catalogação e inven-l 

ommissto exocutiva do 
cuja frento os 

tarios. A 
munioipio do Loiria, 
tá o illuatro professor o advegado dr. 
João Coreoia Mathou dou, pola no-| 
bro o intogrou no 

to o no acção da Inspoção das 
Bibliothecas, um “exemplo que devo 
fortificar. Dos esforços conjugados 
dos municipios a da Inspoeção rasul- 
tará decorto, do futuro, a oreação do| 
novos arohivos districtaes nas mais 
i sódes “do distrjotos, per 
mittindo assim cpncilíar ng tendon- 
cias dosoontralisadorss o rogionalia- 
tas com 4 offitmação do” principio de 
propriodado do Estado sobre as ri- 
quotas bibliographicas o palcogra 
phioas nucionsos o com a nocossaria 
suporintendencia o ação coordei 
dora do ministerio da instrvo 

os 

(constituido pola livraria do anti, 
paço episcopal de La 

a do oxtincto 8 

pprimida oága 
Portolla o pola liy 

chooto, 
Sousa 

sr. Tito: By Ea 

censos logaes nos os doou- 

7 ntos suprimidos da ex- tincta diocose, dopositados na Ins. 

1916; 08 cartorios troohi 
tineto bispado de jr 

do ex- 

bospitaes, confrari 
do distrioto; os arebis 

fabris 
ão pombalina e ão, 

Nazaret; os processos crimes jul-| (gados, prescriptos .o archivados; to- dos os processos e documentos pro- vonientes de ropartições extinoias € sorviços aossantes do districto. À bi- biiotheoa torá uma socção popular, que expodirá bibliothscis moveis pa- ra os varios concelh 
Por decroto uma dai$ foi no- 

bibliothoca erudita o arohivo distric-| Kal do Leíria o sr, Tito Bensvonuto [Larchor, que tom prostado bons ser- viços á causa da instrueção publica 
sorviço presta agora desomponhan- do osto importanto logar som encar- [gos para o municipio ou para q Es- tado, 

oxorcida polis corporuções o rop 
5 technicas de quo dispõo o po: 

: Leiria posâue, desde 
sua bibliotheca. O districto do 

io, desdo hoje, o sou ar 
eruditos intoresse, decor- 

À “Historia da Grando Eugrr, 
Dovido é domora que so está dan- [do na consura postal, vormo nos for- 

gados, bem contra nossa vontade, a 

?Isão o ha quem progunt 

Jranto dois dias, uma intonsa fobre, 

| por muito tompo os mombros s 

vou, ús primoiras notícias d'osto fa- 
joto inaudito. Só ao fim do mozes so| 

i-officioso do 

-so à bumanida-| 

sonora do piodado 6 do 
rolo à pro- 

t 

colleeção foram 
mento os seus fun- 

dos. O fundo inicial da bibliotheca é 

ia; pola livra-| 
inario diocesano; 

vraria o collocção numismatica, 

(camara municipal pelo orudito ar- 
evenuto de| u hor, que passou a ser pro 

priedado do Estado. O archivo é des- tinado a recolhor, modianto os pro- 

pecção do Finanças do Districtoz os curtorios paroohiaos do districio, nos tormos do deoróto do 9 de junho de 
bi romovidos 

para Coimbra; 05 oartorios notariaos; o archivo da camara; qp arohivos dos| 

abrios da Marinha Grando, engo-] nho da Machuca); o archivo da casal 

meado bibliothocario arohivista ca] 

no districto do Leiria, o quo novo| 

doixar de'dar com a govida regulari- 
dade o folhetim da Historia da Gran-| 
de Guerra, por não recebernios a 
tompo as públicaçõos inglesas o frsn- 
'cezas de quo nos serviinos pira a 
compilação d'essa obra. 
Querem lanchar bem e cear melhor? 
Vão & Argentina. R. e de Dezembro. 5 

UMA DOENÇA PERIGOSA 

A rbiainf 
Dos Estados Unidos passou a Ingla- 

terra—As providências fran- 
cezas 

Londres, om data Communicam 

os, especial [Maltow Has, diractor do aorriço medico 
jom Abordoon, assignnia 62 casos; om 
Londres acabaim do descobrir quatro. 
Em França, ostas informações lon-| 

Jrinas produziram alguma impres- 
4 perigo 

sa doonça não passará para o conti-| 
nonte, 

“Trata-se da chamada paralyais 
fantil, designação. quo paree 
propria. Com effoito 

O sou ataque 6 brusco, 
[Após um periodo dó incubação mui 
to curto, a possoa atacada solire, du- 

produz-so um porivdo do acalmia lo- 
[go seguido d'uma nova crise, So a 
[doença so attenus, o enfermo pódo| 
vir a restabelocor-so, conservando! 

dos, Se ataoa o oorabro, 

Quo providoncias tomar? 
tão dificil de. rosolvor pola 

rasão capital do que não se conhece o 

seu modo 
Alguns anctoros americanos sap-| 

puseram quo esta transmissão o fa: 
xia pelas moscas, mosquitos, polgas e| 

os. Não 6 exacto,rás invosti 
igações recontos dos. dra. Woltor 
(Lovaditi domonstraram que o homem 

'o “unico depositatio do microbio, 
ora polo contacto humano que 

fazia a contaminação. 
A paralysia infantil, froquento 

(Amorica, nonoa so dosonvolveu n 
Eurnpa até agora, 

* Para prevovir qualquer evontu 
dado, n direção da hygione em Pran- 
ça dirigia aos modicos sanitarios dos 
diffórontos postos insteacções para 
que redobrom do vigilancia á che 
[da dos paquotes amoriou 

UNA x mr ent pi A Aa 
|O QUE SE ESCREVE E O QUE SE LE 

Goncalógia d'uma escola” 
por Eduardo Lopes 

O molhor ologis que d'esto obra, om 
mo o auctor so ocupa da ori 

itadições da Acadomin Polytochni 
jachnal fnculdado do 
vorsidado do Porto, co podo fazor é 
transérevor a scguinto carta do omi-| 
monto historiador Pheophilo Braga: 

«Lisboa, 2º do agosto do 1918—Ex. 
[Sr —A oflorta do mou bolio tral 
Genealogia de uma Escola foi-mo viv 
mento agradaval polo interesso quo to- 
[nho por osta ordom de estudos di Fis. 
loria da Pedagogia portuguesa em re: 
ação com à evolução do Ensino 6 Ins- 
traoção Publica na E es 
Imonographia um oxeollento o bom tra- 
alado capítulo &ogan Historia peda- 
ogioa, om quo as Polytochnicas sur 
gem, no seculo grbeando o 
quadro fechado dos Faculdados Uni 
versitarias, Desde o pcôulo XVI osta- 
cionaram as Universidades na sua os- 
isuctura modioval; o mundo cosmico| 
nlargou-so o prostava-so à novos co. 
[nhocimentos, & cadeiras cspeciaos fo-| 
Fara ercadas aueconsivamonto e agru- 
[paâno, Falta agora coroar a obra poda. 
Eogica: soparar om corpo do doutrina: 
as Sciencias fundamontaos (abstractas, 
e gerass). E” o quo exigo a ovolução| 
montal gubjoctiva. Por isso mais mo| 
Iconfoeso apreciador do peu valioso tra- 
balho, como scu admirador 0 obrig.*.— 
Thcophilo Braga. 

Casa dos Espartilho: 
gantos Mattos & 6.º-K. do Ouro, 123 

Fissassinos em Nberdnde 
Reclamando “providencias 

TAVIRA, 86-Sob 
nome Manuel Vitu 

ca, 
iencias da Uni- 

uns ciganos del 
16 € seus filhos] 

Pedro, João, Francisco e Antonio poza 
a acousação lremenda G> terem com. 
|moltido uns poucos de crines, sam que] ai oe tentam ido presos, o que tr 
“alarim nesta cidade o filho do cia gato Branioo, Gomo niiámes com ros, am Tsavente, assinaram a cigana: iria Gita; cmi Castro Verde, om uma faonda, abalaram o cig Fraricisco. Negeelê e um lemão deste 

«oldosão 

tb fóram tor a 

o utilmento libortar-se, Polizmonto 

À Orano guerra 
O escandalo do Eyceu 
Litterario Portuguez 
— Manifestações al- 
liadophilas no Rio— 
As más desculpas de 

Joaquim Freire 

do noito os republicanos portuguezes 

Litterario Portuguez, tondo havido, 
alguns conflictos nas immodiações do 
odifcio. Ficaram feridos bastantes 
[portuguesas “monáréliicos o ropubli- 
canos. Soronadosos animos, uma gran- 
[do multidão do portuguezos, ompu 

coréou as rias pe 
vivas aos paizos al 

Josquim Froiro, 
Jão Cyoeu Littorario Portugues, de-| 
clarou É policia quo esta questão da 
bandeira monarohics, arvorada na fa- 
|ohada do edificio, foi obra do qual- 
quer inimigo, com o Sm do o incom: 
patibilisar com a oolonia o, assita, 01 
prejudicar nos/seus nogocios.—(Amie- 
ricaha). 
A campanha russa 
PETROGRADO, 25. — Offiial — 

Na linha ocidental os allomãos na! 
noito do 28 lançaram 

ipaes, soltando 

| 
RIO DE JANEIRO, 26. —Hontom 

fzoram uma grando manifóstação do 
protesto contra a direcção do Lyceu) ensaia dh rsicaidsospaça MESEAERE 

"A questão do papel 

'nhando bandoiras republicanas, por-, 

região ao sul do Teicin 6 inimigo to- 
[mou a oflepsiva, mag repelimol-o ns- 
sim como na diceeão do Kovel. Na 
linha do Cautaso, ja oeste do lago 
Van, perseguimos ba dircoção do] 
Moss tos da divisão turos 

Aiadâres portugumzes 
RES FE ; Chegaram esta madrugada a Li 

(boa os srs. tonentos de cavalluria Os- 
car Torres, Antonio Maia o Portol 
'quo em Inglaterra |obtivoram bi 
lhantemente o brevet|do aviadores, 

“úncorporodos na 
lisa 

em Er penha d 
O governo pensa(a serio no as- lo 
Lê-se, com estes titulos, no 

Diario de Noticias do hoje 
MADRID, 25.—Pancos que o ulímo] 

conselho de ministros em San Sebas.! 
il. ion oocupou-se da questão do papel o Perubes. gctdo [approrede, À pel 

Eis! lormaas “O” povtrno” adquirieá paper meo cio ari je met nogossidnde. infelostrd, vender: 55 cos Jornses pela preço ânleriat à serao A Tim da 'componsar o, Estado He al orjuão ser Jençada uma copo 
Pi des, depois da 

tdorerspondunto, 
Como commentario, Limitar 

nos-homos a accêntuar que en-| 
tre nós, o papel para jornaes, 
antes da guerra, qustava ás gran-| 
des emprezas 7 centavos e meio] 
o kilo, ou sejam 75 réis, custando, 
agora o mesmo kilo entre 20 cen-. 
tavos e 21 centavos e meio, isto 

na rogito 'da aldei 

UM INCIDEN 

Na terça feira passada, a Action 

lantigo ministro Ouilloux 6 sua espo- 
3, quando, no domingo anterior, pas- 
Iscavam no parquê foram rocon 
(dos e apupados por uma contoua do| 

ag0aº, motado das quaos oram ls: oram fade os apupos que sé 
ram obrigados a rofugiar-so.nº 
lacio. Por ama curios: 

contravam-so tambem em Vichy o 
Goorgos Prostat, sogéo do (lasião 

Calmotto, jovoin Honri Calmotto, 
filho do fallogido director do Figaro. 

O Figaro roprodusiu a noticia da, 
Action française, acoroscontando-lhe| 
[potmenoros Na ma 
nifestação oo! x tom 
rom parto corca do troz mil pessoas. 
Os manifostantos ostacionaram domo-| 
'rada o tomultuosamenio om fronto da, 
(casa do profeito ondo o casal so rofa- 
(giou. À multidão ora tamanha que o 
sr. Caillaux telophonou para o mi 

om Pai 
quo so dessom ordons & gondarmo; 
local, o que so foz, a 
A 'Libertê contou assim o inoidonte| 

ojdo Vichy: 
O sr, Joseph Caillaux o sun esposa, 

(báviam alugado na roa Saint-Domini- 
no, 9, uma bonita villa mobilada, con-| 
forto, modorno, ole» quo oscupávam 

uinta, feira ultima. À sua por. 
'manência passou a princípio dosporco-| 
bida, sem quo nada lho porturbnsso a] 
esrenidado, Sahiam por assim dizor 
fapenas para ir à nascênto Chomel cu- 
jos beneficios estavam oxporimantando.| 

io omtanto, o boato da sua chogada| 
não tardou a ospalhar.so o di 

ichy 
fontativas mal euoso 
ostações balnoares, - 
No domingo, pelas sois horas, quan- 

So o parque a galoria das mascêntos 
=bgorgitavam do gonts, algucra, roco- nhioeendo o antigo presidanto do cos 
solho, gritou: «Olhai Mas 6 Caillaux! 
|O tom da exclamação não ora mui 
cordeal. Sempro protmpto para à rópii 
ca, o antigo mintstró, com o monoculo| 
ravado no olho, roplicou vivamonto. 
Esteva acaso o rastilho, O lume pogou 
o a cxplosão produziu-so logo, dormi 
davol. E 

Um murmurio, um rugido da isulti. 
ão; How! hou! e dopois a colera, O tar: 
bilhão irrosiatível. 

N'ogto momento enoontra-so em Vi 
[chy tum grando numoro do soldados, 
foridos, doentes, “convalescontes ou ro- 
formados. Misturaram-socom os ba. 
(nhistas o com os habitantes. Os pour 
cos agentos do polícia quo volavam! 
pelos acquistas, gonte habitualmento| 
pacífica, foram empurrados, A gitua- 
(ção do” er. Caillaux o do sua copos, 
Inpupados, sacudidos, aos enconttões, 
tornava-so realmonto critica. As bon: 
gaias o as sombrinhos crgaium-so no 

, Soldados emutilados brandiam ss 
muletas o alguns milharos do 
manifestavam-so ardentomento, 
Um amigo do ar. Caillauz, agento 

ou amigo pessoal, figura do horculos, 
[aparava os golpes, mas começava q 
fraquojar ja uma mulota havia apa- 
jahado” o 'chapeu do palha do er, Cail- 
aux, Esto o eua esposa tentavam in- 
elles, o commissariado do governo jun- 'oom uma Iacada-no ventas. Pedro Vi 

lurina, tá dois annos, -na: Corrodoura, 
aresta “cidade, deu um liro n'um árinão. 

Pois estes crimimosos athda ha dias| 
foram visios na rua do Ouro, em Lis. 
doa. Preciso é quo as auoioridados qr” 
danom à sua 

to da ostação thormal ficava a «ioia 
passos da nasosnte da «Cirando Grillo». 
Às portas abriram-so-lhos o fecharam- 
53 procipitadamento após a eua ontra- 
ta. À multidão, cada vor mais oxalta- 
Ja, Oorcou esso rofueio: vonram po- 

— are 

O se, Coillaux cpu 
Como o antigo presidente do conselho esua 

esposa escaparam ás iras pop 

française, oonhiocida folh: q 
muito conservado; ia do vom 
(qu, tende tallado om Vichy à 

é 200 réis e 215 nós. 

TE EM VICHY 

pado 
dras, quebrando as |vidraças do pri- moiro andar do compalosasiado do go: 

a cayalio, mobilisadas 
aa imediações o, o 

do Moulio, us. aioforitades porfoito 
Sigis é militares cor parocéram no lo cal, 

Só no cabo do algúmas horas o 
pois do am State neles bl 
nivel rostabolocor 
(duas horas da mad; mo- sol official consegufu transportar o ar, Caíllnax o sua espota para à sun villa dá roa do Saint-Dotiniquo, do que ro- tiraram n'ossa mestha noits om direo.| 
joão a Mouline, | 

ngina, ostava dieponto a voltar a “Vi 
chy. À sobreoxcitação dos aspiritos. 6 tal na rogião, quo esoo rogrosso podo-| 
ria provocar tumultos graves, 

À yPresse tambotn forni 
noros curiogos. Esto jorn 
a arroganoia do antigo ministro o at-| 
ibaindo à os30 facto as proporções 

(quo assumia o timolto, lamenta 
Joxcêssos dos que apedrejaram as ju 

llos e informa que as prisõos foram 
Jem namoro de soi 
O maire do Vichy foz affizar a go- 

guinto proclamação: 
«Aos habitantes lo Vichy: Hontom é 

incidonto muito lntnontavel. Doram tumultos a proposito da prosonça na| nossa cidade d/um conheoido político Eston convoncido| do quo 08 habitam: 
tos do Vichy são bselutamento ostra. Inhos a somolhantos factos, O conti. onto dos dovoros da hospilalidad é [alios domasindo [para quo ao deixem rrastar a excossus que todos dovem [oimprohender como rapidamento 80] voltam contra os sous auctoros, 

Convido todos of habitantes o todos 
os hospodes do Viphy no socogo, à di 
lgnidado, é modorição, Quando o ini- 
migo conspurca ainda o territorio na.| 

ionul, não é o momento para qua 86 
oxcito' no odio ontre 08 francezes, ani 
[mados todos do mesmo anceio pátrio-| 

| 
Esto odital apparocou Iucorado, so- 

ando a Liberlê. O mesmo jornal io-| 
Prostat nem] forma quo nom o m 

mais velho do 
garo prosta ser 
Vichy apenas est 
je sou avô, 

Uma mapifestaçao 
Consta que|varios amigos e] 

corroligionarios do sr. dr, Costa 
Junior, deputado socialista, o! 
vão cumprimentar ámanhã co- 

no manifestação de solidarieda-| 
de por causa d'um incidente pes-| 
soal que se passcu hontem na 
Câmara. 

À loteria da cruzada 
das Mulheres Portuguezas 

“Ticem lido muita procura os bi inetes, ; decimos, vigesimos e qui 
dragesimos da |grande loleria da 
(Cruzado das - Mulheres Porlugue. 

igo dirocior do 
o no exercito. im 
o filho mais novo 

paralzas. O tim allamente palríotico e] beneficente que se tem em vista e] je importancia. dos - premios justiti. 
(cam, de” sobral semelhante exito 
que "registamos, com . sincero pra- 
er: Como se sabe, n venda faz-se] 
lem todos os catnbistas e na Santa, 
Casa da Miseridordia 

monto, brigadas do gon-)fi 

Ass jai que o sr. Caillauz, 
quando calls de ento ds): 

inoito produzin-so jnopinadamonto um|b, 

Volo bem afirmar que a obra de 
te 6 patrimonio da Mumanidado, 
quo a todos dovo aproveitar o 
ducto do labor intellootual o artisti- 
co. Do que servem as grandes phra-| 

os idexos generosos, a difiusão 
noções do cultura o do bollozi? Ha, 

lois moraos que so não comprom, 
triste vordado é que ninguem so 
commoda a formular um timido pro- 
testo, Pois valeria a pona, porventu- 
ra? 

Entendo abortamonto quo sim. Um 
grando pintor, como um grando ma- 
sico, como qualquer intorpreto das, 
fortes omoçõos espiritanes não tom à 
meu vor, o direito moral do aubt 
bir a gua obra á commovida admira- 
ão das pessoas cultas. 

Pordõo-mo Columbano, o pordôo- 
mo tambom a folis aquiridora do| 

recente: o notabi- 
quo, morcó do uma 

particular distineção do Mostro, me 
foi dado contomplsr duranto alguna 
minutos no sou atelier, não dovia doi- 
xar do figurar n'oma oxposição pu 

Por muito rospoitaveis quo se 
estou bom longe do o contos 

tar,—os molindros do quom encom- 
mendou estou 
corto do que não 
uom  monos legitimo o de 
admirar om todos os que, n'ostu pais, 
|vôom ha obra de arto om prodigioso 
factor da civilisação o de cultura. 

Estivo, com offoito, no atelier do 
Jominenta dirostor do Museu Nacio- 
nal de Árto Contomporanos. Já a 
maior des tol: ali mo 
não oram d oidas: desde og 
poqueninos quadros do naf 
ta, tão oxpressivamonto m 
cos, até os grandes rotratos om que o 
Mostro so affirmou não só um pintor 

polonal como 
icar psyohologo.| 

ea do Columbano é 
tambem a ema óbra philosophios, 
na ronlidado, não 54 

emoção mo domina os nor-| 

governo para dispensar a 

Analysomos mais dotidamonto o] 
que so pusson na limentavel sessão 
reulisnda hontom no Congrasso da 
Republica, para quo o publico im- 
parcial possa formar o soa juizo sem 

octaristas. 
. dr, Álo- 

montaros unio- 
moção 
peça Ixandro Braga. 

nistas sabicai 

votação nominal o a moção 
oi aprovada por 120 congrossistas 
lontra 9. Começaram n'osta altura os] 
rotostos nas bancadas da União Ro- 

publicana, aos quaos so associou o 
deputado socialista sr. Costa Junior 
bradando com meia que à 
são não podia continuar porque não| 
lhavia numero. 
À algazarra ora, alia do tado o] 

mais, illogica, Dentro da propria| 
doutrina dofondida polos unionistas| 
6 polo ar. Costa Junior, havia numero 
mais que suficiente para. a sessão cou- 
tinuar, Não o tinha havido, isso city, 
para o votar a parto da moção do 
Gr. dr, Alozandro Braga, om que 86 
propunha a antecipação da ro 
constitucional. Mas eutão o quo a lo- 
gica indicava, dentro dos processos, 
do obstruccionismo barulhento, gra| 
quo a minoria não deixasso votar 
faquelia parte da moção, pois os re 
prosentantes do unionisimo já sabiam 
que não ostavam na gala 148 con 
grossistas quo a votassem. Foita a| 
votação, à sua attitude passava a ser] 
incom prohonsível, sobretudo aos gri 
tos de quo a cessão não podia conti 
nuar por fulta do numero, porquo ha- 
via numego mais quo sufficiento para 
os trabalhos proseguom. 

Dentro do processo do olstruccio- 
nismo barulhento, escrevemos nós: 
[Mas será o momento oppostuno para 
las opposições Íaugaroia mão d'o8 
[reourso? Às suas responsabilida« 
não ficariam bow salvaguardadas, ne 
[caso do Rontem, enviando para à mesa: 
declarações do voto em que affirmas- 
sem a inoonstitucionalidade da vota- 
ção efectuada? 
Quom vao responder a estas par- 

(guntas 6 o sr. dr, Brito Camacho, 
[cheis do partido unionista, que na, 
esco de 16 de março, om que o 
factual goverao so aprosentou ao Con- 
grosso, dofinia d'esto modo a attitudo, 
do sou partido: 
4 Vnito Republicana empenhar-se- 

ha em tornar. facil ao governo a sua 
missão dificil. Se o Parlamento se con- 
servar aberto, 0s parlamentares unio- 
xistas collaborarão pela discussão em 
todos os assumplos Que não sejam de 

vos quando contemplo qualquer dos 
Dn 

— rare 

rum Zan 
NO “ATELIER, DE UM GRANDE MESTRE 

À mais recento trabalho de Columbano 
não será, infelizmente, exposto ao publico 

— eo 
sous trabalhos, À atmosphera, aJama 

ema arte do fuzor oonvergira onção para detorminados dotalhgs, a perieição e a levora da tochnica qys lho pormitto gorar sem osforgo agpa- 
conto, tado isgo 

o uma pagina do proga- lapidar. Em frente do um quadro lo Columbano, o espirito sonto mais tom dencia de concentrar-se, om medita- (ão, do que expandir-se om common: tários, 1º uma impressão contempla 
tiva o quai roligi 

Mas alóm d'os808 trabalhos, ognga- grados do ha muito pola critica o oz 
lo ananimo consenso dos entendiâde existo dosdo pouco tompo alí ugia cla do grendos dimensões que marga 

jentomento qualquer ooiva do,go- 
vo na obra do Columbano. Pousgs são, creio eu, os privoligi a som contomplado. E! o rotralo do 
uma sonhora sontada no canto de, fá, iluminado o rosto pensativo. pol lúz oxtranha das lampadas do fqdan- doscencia, o onvolta por tranquillo bionte do tonuo melanoolia quo por 

só ovoca uma indofnivol o rara improssão do arto, Tudo ali é magis- tral, doado a maneira como são vápl- 
vid culdad 

co 
mai 
sr São tor exposto esta quadeo do 

Columbano. O veto formal da ga 
aquiridora oppoz-so tonazmento, 
obra transiturá do atelier do Meayro 
para os salões da illustro duma gam 
que ao publico 89. proporoiono a go- 

oia, ou não dupido 
torminar estas Jinhos, pm incoriasimo apollo ao 

rito, pedindo-lhe que rovoguo a dáoie 
são tomada o pormitta a oxposi 
d'ossa noxavel obra prima na peigaoi- 
'ra opportunidado que se offoroça,, 
quo o Estado não pode, nas sal 
um musou, facultal-a, é porpe 

ção de Contomporantos o vip- 
douros, 

HERMANO NEVES 

BREVES COMENTARIOS 
O desprestígio das instituições parlamentares dá força ao 

coltaboração do Congresso 

natureza politica, e quanto a est 
rilar-selto a afirmar princípio oa 
destrinçar responsabilidades por mgis 
de declarações, Fóra do Parlamenh 
procurarão robustecer o sentimento par 
trio, da tal modo que lá fóra se veja 
que ha aqui a wnidade moral duma nacionalidade que tem direito a vídaye 
pretende que contem com ella no con 

-|certo das Nações, 

Era assim quo o 
macho ponsaya 
6 assim quo 8, ox.? ponsa agora, por- 
quo assistiu impassivol a todo o tu 
multo que os sous corroligionarior 
fizeram, 

Poderá objoctar-so quo 66 tratagu 
[ão uma inconstitucionalidade o qua, 
m faoo do golpes dados á Constitui 

qto, todos 08 protestos são logitimas. 
No omtanto, mais do uma vez 08 unja- 
nistas toom aprociado na Camam. 
actos que roputam inconstituciom 
e limitim-so a protestos do oratos 
deixando á maioria a rosponsabi 
(dado do os praticar. Porque não pto- 
cederam hontem do mosmo modo, ol 
los, os d 
gos da 

dr, Brito Go 
inoo mezos. Não 

-aotos profori Pp) com 
lançar mão da violencia da deso) 
para a contespôrom “Á violoncia (do 
numero? 

E teom 08 unioniotas auotoridado 

cionarios public 
rações administrativas, Ond 
os paladinos da Constituição . 
hontem surgitam no Congrojgo? 
Apoiavam todos os actos d'aquello 
governo, disiom-so com a alma, 
re, O coração risonho, sustontavgm 
que a Republica 

vo tinham desapparooido os 
og. onsastellados 

os, para vi- 
'brarem de indigoação com erçadas. 
lintorprotações do toxto constiti 
nai Ar oopiaivaata do todos ll 

oa, responderá quo não. 
Melhor. aoria quo a rosisão congti- 

das das duas camaras; não éncopta- 
mos na Constituição disponigo a 

sessões oonjuncias, Soria 
auea moção do em dr, 

o 
7 ne elite á 

aão diremos só a consoiencia publi 

tuoiunal so figenso om 6055008 sopaga- 

ma que auotorico a rovigão pm 



— A VALIRAL Braga, propondo a antecipação, fosse 
úctaia por” doia terços de lalidado 
dos moinbros do Congresso; soppo- 
mos quo à ess0 0 espirito da rospo- 
diixa disposição constitocional, Mas 
“ interpretação, a nosso ver errada, 
quo a maioria dá is disposições cons 
Vtucionaes applicaveis ao thoina de- 
dativo, não alsolva o unionisimo das 
scenas tumultuotas quo pratico 
tontem e quo «ó pódem contribair 
pasa o desprestigio dos inticuiç 
Parlamentaros, dando força ao govor- 

GBP para dispensar quanto pá 
Pglaboração do Congresso. 
Pita nano Bina 

Hj í 

t 

ar 

arto, olegancia e] 
noitos osaciona- 

ns a agua (Wather Painta) 
Lavaveis — hygienicas — pare 

“manontos tabritnlas por Mani 
Eraters inata 7 

ese og parao atuo! 
Pe ORA OMS 

À Pé das Patrozeiros, “13, 2º—Lishoa 
» TELEPHONE 11422 
Praga eramaoo 

Ç ” EPOCA DE 
VERÃO 

1916 

HOJE -Duas sessões 
Lt às 2125 ás 22 314 Dgrando ques o da aetuatigade 

ca BA ROSINE ÉSBU CARLOS, “Artista, que pois a «snvoie dirê» é lodas issina, E 
+ Sixandioso exito dos noveis ar- 

tistas de variétés (portuguezes) 
“Os Bosegina, 
E da Ti 

itarrista, 
PETROLINO 

los films, Mognifico'programmna ban dp concertos 
Eliivomente: Tho Arlen—Les Noé 

“+ —rio Querrerito 
Então 0 quo Dessas ATi naquela casa tidtaiha-so, Os emprosarios não paras querem aomprs “oabedearia Dão parem, pat od E honor oe 5 Poringnee asoçina emo secao o tbórtcidamento porque os” tesz artistas que O combo cabaço ea at mood paes goi eme es Ci Jara Weecalsate já estão angu ela dores nomerto eo seua ganda número, parosendo quo) APaha dai epoca nd CER iatindo dedicado ds sab çae it O 6dba 08 artistas o muitos. Ea ço E 

- Candei 
sto que ESISTarato vendo calçado ni 
2.000 pares debotas de Solto lí do cof o cal da che aaZ, Topo photaso iapidEm 
Cistavam 5$800 

“ agora 4$500 
Enviam-se encomendas para a provincia, 

“ada Palma, 200 
in frente do Colyseu de Lisboa 

A moito de, hojo no Colyseu devo. car memorayel na historia d'aquelig thgatro pois é a estreta da mais Completa » companhia do opera comica 6 operorta, “quo nos tom visitado, “Pela primeira vez om Portugal sor santodia a exploadida partitoradlo Leco Bard «A Daqueza do Bol Taburino 0| maior 6 mois oxtraordinario exito dos ihoatros estrang 
“er eiito ogual, 

'onista», Nel] à do Eonardy aii altar Moro Gini dn Gamer ofrigrio Maria fi dE Vales, “Adeis Scala; erga péiacipo do Onantal, Rainêndo Da ir Felix «Baquo. de Epharer, soiisto dm sgfieio o telographos», Eoardo Far e Ri Bi crendo “Condo Bote, Guise gire Cao Di 

Begin; «Pros » Pouia Cor Ba do Itubeis, 
lino, Oar' 

si ai 
nad Nagcaras, “A pah Ni contest telapho fica dê No uBailo Tabacio actos Nam parque des 

PEQUENAS NOTICIAS|: 
“Foram expulsos da polícia 08 ex-agen- Sé Antonio Ambrozio Santos Olivia Aoibai Beroardo “Picos, implicados a grp do buria do que témog” dado Iurao) 
“EB atanosestrarare, por meio de ar. mitbauento, no 4º andar do predio JS does da Ono, ronhando um Cordão da pro, hm relogio cravejado de brilhuites vã E 30 cscudos 20 locatario plo Josá sola do prato, di 

Siva ui relogio 
ieupunhos ot beiizantaso 59 basta “punhos cota beitantes 8) sodio sttpedo italiano Ibaleno  Arirands 

Qutison-so Antonio da Sia Olive. apa é cede Gr do Cao RR oia, do que put carto dbemp Ebushdo Sande? desde € ei enproca Sénior dastareta aº onerar dO SOTPO usa do 15280 e varios Doousaçias, 2 raia praça do Brasi oi ho et 
Abas vendodos anbuentimios, de ómas do Anmunciação, Vila Bestrcê aos iractura ds pérra dial d figa À nfoemecia 4 do hospitais 

ita do &. a anfarmscia 1 ag bi Na enformorio 1 ad aii Silva, da que e 38 
Jos fallogem bojo “Phos 
Easesto do Carucordo. losgaria vidio ali fondo da 

tom. bojo enicidar-so  ingeri fura do iodo, Carolina Curdoos a Caio 2º Recolhen à enter EB Rio hotp ne SS 

Tribunal militar 
A ieihitiação na presídio 

territorial; “do guerra, em. Sunta| Clara. “o julgamento dás 25 praças Riguidos de organisadoros, dos múlios praticados em fevereiro de) 19t5 quando: se encontravam pre. 
<os no presídio da Tráfaria. Às or. dens são identicas ás dos dias an. teriores, apresentando-se os reus na mesma attitude, A sala repleta. Passava das 13 horas quando q jandiência foi abérta, proseguindo- se na inquirição dns testemunha 
São ellas Abilio Horta, Ruy Nu- 
nes, Maria da Encarmição Afon. 

, Filippe Oliveira, guarda civico 
n.º 1196, Augusto Clemente. Anto-| 
nio Lopes, Joaquim Ganhão Tei.| 
xeira, Antonio Teiscira Rego e 0 
cívico n.º-19%5, 
Nesta altura o sr. capitão 

adrião. promolor de justiça, re- [quer a leitura dis dopoimentos de varias testemunhas que faltaram. 
logo que terminou essa leitura. dopazerani ainda Joaquim Simões, Manuel de Souso, Decio Maxitnd 
Ferreira, Francisco de Campos, [2.º sargentos João Antonio das Ne: ves, Manuel da Silva, Gaspar, agente Julia de Sousa, etc. Todas 
fas lestemunhas referiram casos 
puniveis em que os reus, segundo 
esses depoimentos, “tiveram. inter. 
ferencia.  aceusando.os firmemente. 

A's 18 horas a audiencia cont 
na, devendo. como nos dias. ante. 
riores, ser suspensa às 20 horas para "recomeçar na prosima se. 
unda feira, às 12, inlelanda-se 05] 
irabalhos pelos deijates. ; 
A sentença a ser lida nesse dial 

jdevo ser proferida bastante tarde. | 

À navegação para o Brauil 
Funda-se uma sociedade com 

esefim Organisou.so uma sociedado Jinomit 
ndo” raio pasa  eslabeimenio duma carreira Us navegação. para: Brazh, à qual conta podes ralur o preço das “rcios “e -italar “na zona Faca do porio Go Lisboa amimens 6 otimas. 
A suciêdade fundos-ae com o capital de 

Proseguiu: hoje no 1º tribunal)” 

PORTUGAL E BRAZIL 

À entrega de cra- 
dencises 

donovo ombaixador 
Affirmando os laços de solidarie- dade entre as duas Kepubll- 

cas irmãs 
Revestiu grando imporencia a so-| lomnidado que hojo ao roalisou no palacio do Belem para a entrega de orodenciaes do ar. dr, Gastão nha, novo embaixador do Brazil jun- 

to da Republica Portugueza. Pela rampa quo vao do portão atá áen- trada da porta do palacio estendia-so| Jum, batalhão de infontaria da guarda| republicana, do grando guiformo, sob| o comando do major sr. Cabrita, 
com a respectiva banda de musica. Na esúpdaria uma força de cavallari da mofma guarda, a pô, fazia O servi 
go de policia. Em fronto do palacio, jenorme mnltidão, Os ministros vão! 
primeiro logar o sr. dr. Antonio José [d'Almeida o quasi a seguir os minis- tros dos estrangeiros, interior, justi- q, guerra o instrucção. 
Aºs 4 horas o 20 minutos entra no palacio o novo embaixador, qu fiz acompanhar pelo sr. dr, Costa Ca- bral, chefo do protocolo do ministerio 

das estrangeiros. 
N'ontro «landau» yoom os sra, dr. Belford Ramos o 2.º scorotario da com contos aasim distribuido: Eduardo Guedes, vinte; Adriano Telles eManneldos 

Santos Consciencia o À. Tollos & Cs, do [Porto, der; Nannel Taboada, do Maca ho, À. de Olivaira, de Sal do Minas, Ta- nocencio Qairio, 36 Vizeu, Mario Téllos, ão Rio do Janeito, Tollos k C*, do Por 
to, Antonio Abranches, do Rio do Ja! 
ro, Antonio 7. M. Cabral, do Pará, Tok [xoira Recha & 0% de Lisboa, M, Balda. 
nba & x fãom, a dr. Jalio O Q.' Guina. 
rães, do Miass Geraes, cada sm corm cin-| 
co contos. ã 

asa sociadado projosta estabolocer anocorsacs no Rio do Janciro, Santos O S. Pao 

Uma scena de pugilato 
Espalhou-se hoje pela Baixa quo 4 pipa dei inda do 0, cónito e dardo. ama o li em on pu R 
Segundo a versão que corria com, ma la do, fo [78d posta vd E PA das, Eencralizando-se depois” entra 5 pesto qo ulisos fato, cuia aê Presa pon qe oi so pes 
Afinal, o bonto não tinha sombra de fundatmênto, no contrario do quo acon-| 

feco com as notícias relativas à per feição do trabalho o modicidado de pre-| go. do calçado vondido no estaboleei.| monto. do sr. 3. A. Candoias, da raa da Palma, 290 a 292, porque toda a into sabo quo essas-notícias aão- vers as, 

«A Capital» 
Vende-se nos Recreios Desportivos da, Amadora, 

A fita da chegada de Gardo as 
Gharlot a Lisboa 
e EEE mad Leto E Era Eni E Etapa Ee 

ccessso “lo gargalhada para qu ssistin, Todos 0s quo não prasenccaram o ticas do Sta 0 as páripecias do cousdo su Ohasiotr pelo tuto da ra, ão bojo vêr Ata da Repubiics. O gradioso “candico| ata «troupês à engrogadissicaa protngica “ectar sobrado» re isesenta-so tambem a festejada rorista «Casteltos no ar», & poça dam da que em | cada noito aecontia o sem incors parava) exito, aogmentado agora core «Bruac nheiros pelo. joven abtziz Jaditã da Cas. tzo 6 a paródia ao popular duotto dos| Olhos falado Par cla por aua lessê Ro he. E uma aoito cheia de gargalhadas. gsaha topete à exibição famoea to o, O mosto Oopestacnio, estando, sonaiãos, maitos “bilhates para áimasia ico domingd em que appareeo «Cord 

Paço dárcos 

Orande Casino da Praia 
Apresantação da genti aeista CARMEN” [mero JULIAN, que 

e 

fazer Juma brilhante campanho no Salão Foz (ão Lisbos, onde o publico lhes fez assa, jada o espectaculo, decorror brilbaa-| 
a pra Amanhã, doivgo, grandiosa matindo| ás 8" Rosas da tarde com a Lenpresenta, ão da graciosa o distinota cantora D. UILHERMINA PAIVA no seu variado| o interessante repertorto. 

A mais antiga e a mais freguen- tada Escola particular do paiz 
Calçada do Duque, 20 

LISBQA Classes infantis regidas por mestras por úeras q estraogéiras "instraoção Wei O gurso dos ficana. Curas Comer cial eta É amnoa, odolarmente” orgasiat” o de brilhabteo. é comprovados resuk. 

Ç 

fMrazil pola ventora pessoal de 

ua Academia 

fombaixada. À força aprosonta armos jo a banda executa a «Portuguezas (Os «landaus» são escoltados por dois esquadrões da guarda ropubiicana, indo é estribeira o mejor sr. Mar- del. 
Ao encontro do gr. dr. Gastão da Cunha vem os srs. Barroto da Cruz 6 Costa Lemo e domais possoes presen- 

tos, sendo o novo embaixador intro- dozido na sala ondo se realisou a co rimonia. O sr. de. Gastão da Cunha, jadeantando-se lou o boguinte di curso. 
Senhor Presidente-—Tonho a honra do apresentar a y. x.2a carta que mo) acredita embaixador do Brazil junto à v. 6x; e, ao mesmo tompo, umapro 'om grato dever transmittindo os vo-| tos do Presidente o do Governo do ps 

o pela prosperidado crescente da Re- poblios Portuguezo, votos que são ogualmente os mous é de todo o povo) brazileiro, 
Não me poderia ser confiada mis | são mais conformio a mãus gentimen-| tos pessoses; recebia do meu Go- verno com especial agrado o foi com enternecido respeito que me nocr- quei d'estes paços, dofrontando o mo- mento votivo da maior empreza ho- 'mane, erguido na praia bistorica on- (ão so abria á vocação maritima do 'Portogal a róta lamivosa dos desco-| brimentos. 

ULTIO 

entrando à pouco & poucos Chega col 

do S. Ex? 6 a grando prosperidade, 
do Bracil, 
À escolha do v. ox? para o alto osrgo de embaixador do Brazil em. Portugal é-nos deveras grata, por-| que, neto do portuguezes, v. ex.*, quo, tão grandes qualidados tom sabido, afirmar, é por isso em si mesmo o symbolo porfeito da comunidade (do idesos, tradições 6 interesses que ligam os dois povos desdo a hora sa- [grada para ambos, em que a boa fur-| tana é ousadia dos nossos navegad res fez Suctuar o aseudo portugu na terra quo havia de ser um dos| maiores, mais bellos o mais auspicio-| 

so Estados do mundo. 
Seguindo o destino quo lho foi fapontado pela visinhança do ma [gonio poriuguez desdo o infanto D. Eonrique sjuntou novos «mundos ao 

mundo», chegando até á constitui 'do um “grando iarporio ultramarino que deu ao povo lusitano as propor- 
(çõos do um povo do heroes quasi my-| 
thologico, 
O Brazil ahi está para demonstrar | 

'o quo foi essa obra do titans. Porta-| 
gel mais pelo amor do que pela con- 
quista soube fazer d?osso paia mara- 
vilhoso om que cada Estado é o es-| 
plendido scenario de nm conto de fs- 
das, uma cresção do seu espirito em 
'cojo engrandecimento e força todo 
alle so rellecio é revê com orgulho é 
esperança. 

Separados politicamente, Portu 
gal e Brazil continuaram amigos, 
Cimentando dia a dia-a intensidade! 
das suas relações e melhor e mais 
completo conhecimento mutuo, co-| 
Inhecimento que, mostrando-lhes a 
nobreza do passado commum, lhes| 
vaticina a perpetuidade da sua so.| lidaria missão no futuro. O desen.| 
volvimento d'esses laços moraes e] 
maferiass que tão felizmente exis- “tem entre às duas Republica irmãs merece do governo portuguez o] mais constante disvello e conslitue| 
um dos seus mais, coros deveres. 
Posso portanto, e fvisto sinto im.| 
menso prazer, assegurar-lhe, sr, 

| 

patriotismo, a fim de impedirem a greve. 
O deputado |socialista Bock, que. 

'rendo, n'uma assemblta popular, falar "na paz, foi mandado calar 
pelas auetoriflades, que dissolve- 
ram a assemplêa. (Americana) 
A Iucta nos Bafkans 
PARIS, 26-05 sorvios retomaram. 

Pateli Aster após encarpiçado com-| 
bate —( Americana), [e sypl 

- NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA 
Beira Alta) a mais pit 
Portuga rasta 

OTESCA 6 q 

80 professor MANUBL BE. 
rosa clin 
o, nas aff 

do esto 
Indicações: No rheumatigin: dos paizes quontes, do gado, hilis, como auxili iar do tratamento mercurial, 

PRESO) mo y 

] (Canras 
dmiravel estação de cura ex 

ações complotas da tratamento -- Hotel confortavel. 
'As thermas da Felgueira eram as vet; 'ommendadas pelo Sado: 

vO DE SOUSA na sua nunte- nica 
eções alo pole 
mago, d + artritjamo, nas duos. 

da intestino, bronchi 
E” preso nm suposto espião 

varno port si joia 

lissa sem ovos 
Be Suissa não produz bi dba para 8 vem bincono Enporasa aa es da guarra lodos os aunas 1.500 va. 
|gons. Às remegs; rovinham da Hun-| ia, da flaaaia, do todos os paizos bal- 

licos e da Italin, Esto ultimo paiz 6] o unico que continua a fornceo!-s, Da 
Hollanda recabem-so. pouquiscimos. No ha que repase que od vis passem 
(para q Alleminha, pois que a "Suissa, 

Ss 
mal ame 

dos 
ain ma 
DB. 
et. 

embaixador, que encontrará “sem. 
pre da nossa parte todo 0 apoio € Sympathia para lhe facilitar 0, des 
'empenho da alta e honrosa missão) 

que v. ex.* está incumbido. 
Eram 17 horas quando a cerimo. mia terminou, demorando-se o sr. Gastão da Cunha a conversar du. Tante algum tempo com o sr. dr. 

Bernardino -Machado. 
A" sahida houvo o mesmo ceri. 'monial da entrada. 

À rd gra 
Um “raid, de dirigi. 

veis sobre a costa 
ingleza 

LONDRES, 25.-Official: Seis di. 
Tigiveis effectuaram a noite passa-| da um raid sobre à costa de les. te e sueste, entre à meia noite € 
as tres horas. Os cstragos eausa.| dos foram pouco importantes. 
Houve alguns predios destruidos| 
ou avariados e ha noticia de nove] 
pessoas feridas, algumas das quaes| 
mortalmente; os canhões de defe.. 
za aerea entraram em neção e um A ufania. do havor gorado novas 

nações podem tombem sentil-a outros Povos; só os nossos maiores, porém, 
'paderam, som extranha “cooperação, descobrir, desbray: 

(ão - soberania da apoca o recuaram. para o occidente a linha divisoria do| continente braziloiro, dilatando-o do littoral Atlantico ás Vertentes da Pa- cifico, E n'aquellas entradas epicas | pelos serteos do no mundo, ia & ou-! [Sado gento lusitana semesndo uu olcos colonisadores tão homogenoss| cohosos em seuselemontos cthni- cos, qua n'ellos se porpetuariam com licgua commum, as tradições, os] [sentimentos e os idoaes da raça tun- 
dadora, 

Eis porque, chágado o momento, jãs soparação politica, não se rompeu. a união do dois povos, que continuá-| 
ram a vivor em contacto permanente, collaboração constanto o intima soli- daridado espiritual: q 
Assim 6 bom certo, Sonhor Presi (dente, que entro Brazil e Porsugal 

não implesmonte as relações de| [amizade internacional que os intaçes- [sos reciprocas fundamentau, a diplo- 
macia tem como officio,sou cultivar e) 
a civilisação a um tompo reclama e facilita. Razões mois profundas, que, derivam da historia commum dos dois 
poros e que vivem na slma do bras loiros e portaguezes sob a fórma in- dostructivel do sentimentos affactivos e da consciencia do mesmo destino, cultarel, eroaram o nutrem a cons- tancia da nossa cordealidade. 
O dever dos Governos é manter o desenvolver por uma de leal amizade, esses vinculo tradiceionias de afio- ciuosa sympathis, sincero apreço é matos confiança que unom as nossas| nações. Esta situação moral, quo im- rimo uma situação particular és missões diplomaticas do Brazil em 

[Portogal, tornará facil a minha tarefa: 
jdssdo que eu possa contar, como es- ro, com O appoio do y, oz.3 o do 

erno da Ropublica Portogueza, 

dr. Bernardino Machado res- 
[ponden o seguint 

Senhor Pubaizador Recebo a cem [muito particolar satisfação a 
gue acrodita a v. ex.? na qualidade do [Embaixador do Brazil junto do Go- tados práticos. Becebo alucanos interne somi-interaos| 6 extornos, ministrando” | lhes a par dos maiores cobfoetas, lida astraoção littorária 6 comerada-educ intooctat), moral, cívica o phyaica. 24 roxações no ulsio anmoleciiso. 1-50, OU Fomottom-56 gratuita | Qualquer ponto. mento 

istrad 
'rionia, 

Ea dão co ipod condições deu [À 

verno da Republica Portugueza é) (peço-lhe que seja para côm o sr, Pro- [sidente da Repablica Brazileira o am torpreto dos noscas mais penhorados lecimentos pelos votos qua. sa 

avião conseguiu romper fogo a 
gurta distancia contra os dirigiveis 
que conseguiram escapar.se entre 
as nuvens. Será publicado um ou. 
tro communicado —(Havas). 
LONDRES, 26-—Ds jormaes de 

posito d'esta incursão aerea, por-| 
menores da mais elevada fanta. 
sia, nomeadamento que a city del Londres fra coplosamente bom. 
bardeada. Isto é tanto mais ridi.| 
culo que ninguem na city, nem mesmo em Londres propridmente 
(dita, ouviu qualquer canhoneio, in] cinsivê “o da defeza aerea Ha” 
vas), 

O accordo financeiro 
dos alliados 

PARIS, 25—0s srs. Briand, Ri 
bot, Pallain. governador do Banco| 
ide "França, foram hontem a Calais [conferenciar com os srs. Asquith, 
Mackenna e lords Reading, Cunlif.| 
fe é governador do Banco de In. 
laterra. Os Tepresentantes dos] ois governos consignaram o sul 

(perfeito accordo sobre todas as] 
questões constituiam o obje. 
ctivo d'esta conferencia, Celebrou.| 
se, pois, um contracto “para asse. 
Igurar os pagamentos no strange. 
ro e a conservar o cambio entre os| 
[dois paizes.—(Havas). 

Um hospital franco- 
brazileiro em Paris 
PARIS, 2524 Ligo dos Ami dos drgaiioa uma grande fésia em favor da fundação de um hospital) franco-brazileiro em Paris no pro. ximo mêz de outubro. Ruy Barbo. sa usará da palovra n'essa festa] (Americana), 

Incedio a bordo d'um 

Esesbo prosonfemento umô quantidade) | 

ati 
muito inferior á quo recebia antes da 
(guerra, 

Uma 
da, 

As allomãs, quo não teom conscica.!bº cia do ridicula, concorrem, ao quo pa. 
e nemoro a visitar aj foxposiçãa da imoda que acaba do se abrir era Prapefort Trato ss (uma «So mana da Modi> nacional o puramento abocho>, cuja inovação tentam os cos- tureiros' do além-Rheno. Protendem, ellos mostrar /quo a Allomanha pode. dispensar, sob| o ponto do vista da ele. ateis, toda à infuoncia ostrangeira. 

Se, porórs, que o fim pratico con 
to sotretudo em provar que so po- idem fazer vestidos decentes com pon. a fazendo. 

A população da Rome- aid 
À ultima estatistica official da popo- 

lação da Romênia, agora publicada om ” [Bucarest, diz scr esta pouco mais ou [menos do 2.900:004 almas em 1915. So [so acorescentar o numoro baatanto clc- vado dos refugiados romenos da Tran- sylvania, a população da Romenia vao 
além de 8 milhões, 

Balneario Casino 
Santo Amaro — Oeiias 

pefterto BS deontio ches, oto 
Installações do primeira ordem. - 

ari Cam) “Semaga da Mo-| 

5 
Ex 

Tusá 
[Port 
E y 

a Sa eira 
oe André 

aan 

Dn 
E! 
na dra eira, am 

Sarau em fávor dos pobres e da 
cantina escolar 

GEREZ, 21.-No Salão Casino «estas thermas realisa-so hoje qm sarau neficencia cujo producto reverte a favor! dos pobres o da cantina escolar do Gerez, (gue fornece comida diariamente a 4) 
[ganto actual 
[producto rovarto para as victirs 

o prestoram à coliaborar n'uma fosta tão altraista e sinjpathica. 

o. enviaremos, expressando-lhe, joanto desejamos a felicidade 

[Boca Emre aberta “humm sorsino ease 

Assistencia elegante à recita de hoo tem 

Castro. D. Sragatheés?D. Lima Wadaington. D. Helena, 
Imagame 

mões, 

[Adelaide Marques Teixeira Carneiro Lon 
E atente, 

Ee de Vento 
to de 
Francisco Maria de O 

KErmida), 
sconde Gorjão Henriques. 

Augusto: as” Sou 

NO CINEMA GARRETE EM CINTRA Assistencia etegant às sessões da mo: 
Boroneza “da Areia Lara. D. na Tezeido “la Marie abreu Reta, 

Laura Méis Ferreira, Persia 

Elia “Castro. Eligenia Pi Arriaga, D. E 

FESTA DE CARIDADE EN CINTRA 

cidade elegante, que nctunimento ae encontra veraneaudo cm Cascaes, Estoria 

e “Danado duma paz confiante 

to, NO REPUNLICA 

Ebomina zenha Mackee. D. Maria ia a, Burnay de Mavidó de Qua Tereza ao Lina Maver e Alaria Lobo de avos isopérrin) somos Basilio “do “Cauttio Brno, antos, Moreira Aútanes. DO Ga Berneaud Lobo do Aviliar te Lido. mg Toei Simbos Diana menda de Aimeigã 4 Oro Assumpção Perestrello” U0rey, tê: (o) 
' Assrvei em amanha annos as sra quero “do Pombalo loNgo. D. Marianta, de a “Thereza “Saldanha diia Poe Caralho Card 

SANTOS, 
Viscondesa ae Mendonça, D de “Castro. D, os? e Silva. D 

D. Marianna Amei Do Oismpia Em Léay Chaves ui E q 
Hardo, Abreu é 

Foi 
les 

nai 

“leo 
los é 03 srs. general Luis | E conco los o SÁ, dr, à lber. Pereira Alncida Navarro, 

to do Vase 
Castro 

iveira o Silva, Mu. Placido, Joto Maria G, da Lucerdo 
ronha Vasconceilo Alberto Ferreira da Silva Brito 

ta Frauelaco de 

os srs 1 
de, 
no 

de Alvellos, Duarte Manuel João de Vasconcellos Guertei-) Nino, Anténio Teias Po ge Vaxcuncellos Pimentel. Arnaldo! Queiroz, “Antonio "Car Soemmo” de Vasconcelide. Alftedo de ada 6 José Fibeiro dn silva. 

a E ga Roma Machado, D. Cia, e ane 

nh: ai gui ita rertõa asd, Maria E 

a : o por distinct, 
do senhoras da porta sociodado oie. di veram bu 

as da, do 

Condes 475, Nie 

GERAES), 
dustriat do 

cai s. 

tição. A imprensa do E testa contra est mento, d 

nitro, Plenipolenciario 

Aj 
tação do of 

—O ar, [nha para 
& Lisbon dupois Aáorai 

Igramma que tem e n 
feridos valiosos promios, cuja dstri- 

Fo preso om Viana do Cuuilto o/ 28000086 FECHOG 9 jo, Coe Cunho o soar gonticm po o ii a EE Sist oe de Eprerno civil, Naivel Pereira Guina lGogosgos & NOTICIAS)" opens qa Ca da Ho [Eeltbag, afro, lho doum parts | INFONNAÇDES — cosmos, Jr fina eo Lato it 
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novo minieito da Rus- 
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CHOCOLATE, CACAUS, BOMBO 
Rs 

im esta marca 

HS, DROPS, AME 

TI E o» 
Prefivá 

DOAS E CAFES 
EDALHA DE OURO 

Sociedade de Geographia de Lisboa 

Officina de rep 

To Mai 

asabors 

Luz 

. gnaes arações 

“do 3.000 instalia-| 
ções feitas por esto antigo o 
conceituads estabelocimonto 

agua, gaz, acotile- 
campainhas, 

telephones do: 
mesticos e a dis: 
tancia, avisos, fe- 
chaduras e si- 

electrica, 

[ 
| 
| electricos, 

CASA TRIUMP 
—— rara 

HO 
Rum Augusta, 72, 14, (franto ao Banco Crédit) 

Virgilio Ribeiro & Goncalves, Ls 

jortiio moderno om Lustres 
candieiros, placas, pendentes, 
plafoniérs, etc, 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 
tretes,lavatorios, ete. 

URIGOS DEPOSITARIOS 
dios fiitras 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 

lê E 

SPORT 
Lor na «Capital» 

nas proximas socçõos do sport o do educação physica uma 
aorio do artiges sobro hasum. 
ptos do actualidado como 

Preparação (a Mocidade 

Gymnasticas| 
nas quacs so analyanrão os úif- 
forontea methodos do-oduca- 
go physica, oriticando os uti. 
Jisados” or” Portugal o noti- 
ciando a campanho quo .08] 
francozes então travando con- 
tra o projocto Choron-Beren 

Ensea artigos sorão intorca: 
lados n'ontros, quo a opportu- 
nídado inídicar que motoçam| 
publionção, 

Notas do ia, 
Um torneio na Amadora 

Mais uma vez so vao antmar o bello| 
recinto dos Rocroios Desportivos da 
Amadora; a 
Amanhi inaugura-so alí o campoo- 

nato do «tonnis» o ellcouam-so desobos 
do patinagom 6 do tiro no alvo o um 
ospostaculo no Salão do Festas. 
8 campoomto do «tonnit começa 

ds 8 horas da manhã para os concor. 
zontus da 84 entegoria. 

o nessões do patinagem realis 
vo duranto a tardo o noito, com ns 
tencia do contenares de possos 

As «poues» do tiro cora treino 
& proximo, concurso comogam da 
xas da tando, n o espectaculo no Salto 
do Festas princípin ds 9 da noite, 

Ficou aúsento na ultima rounião da, 
oommisóto do sonboras quo promovo| 
as grandes fostus desportivas no pro- 
ximô mos do aotombro, que 08 fosti- 
pace do Renliora no. patinagem dos 
Recroios Desportivos, ficando para o 
mea do ontubro a fosta da aviação, que 
tom logar no Campo do Poot-lall, 0 
do so vão modificando pora o grando 
cortamen arconautico, 

* 
** , 

O torneio de espada na Trafaria 
Ficou adiado para o fim do sotombro 

o tarnoio do ongeima do espada para à 
«Paça Penfurias. 

O" quo motivou n transferencia? 
Uma tazonvol o justificada resolução 
do Club Balnear, quo deseja obtor o 
mnjor numero do concorrontos, ropre- 
sontando o mnior numero do salas do 
armas o ão mesmo tempo quo os capo. 
otadorou tojam do muitas contonna, E) 
que, na Trafaria, o mea do sotogbro é 
aorapro o mais movimornitado,. 

D'ahi um adiamonto com quo não| 
dlisoordamos, nós quo tanto anibipati- 

mos com transferonciatia 
* 

* * 
Water-polo e remo no Porto 
Jogam fmanhã no Porto os doj 

ato primoiro classifondos no campoo- 
nato dó wator-polo organisado pelo 
Club Naval do Lisboa, 
O team do Club Naval que foi o 

vencodor, foi assim constituido: Ar- 
nold Stockor, Rysler da Costa, Oliveira 
Doarto, Phomas do Aquino, Honriquo 
Tollog, Dina da Silva o Carlos Mourão, 
o do sport Algéso Dafundo, novo 0) 
Rorencento club, sogundo classificado 
ao poe nt do 1916, foi constitui. 

ara, 

do por Bossoni Jastos, Antonio Pala, | 
Tulio Mesquita, Norton Nogueira, Fran. 
oisco Baptista, Manuel Muniz 0 N. N, 
O mateh promotto, dado o valor dos 

tcams o das cordeãos relações do ga- 
maradagem, sor interessanto, deveras! 
movimontado o muito bom oriontado, 
o quo constituirá uma boa: lição. para 
aqueles quo dispõom do uma grando| 
boa yontado om o tornar querido 6] 
praticado pelos nadadoros do Porto. 
Consta que havorá além do program 

ma do Sport Club do Port, organisador! 
do tão de poripata certamen náutico, 
uma prova de natação do iniciativa do| 
brilhanto jornalista sportivo d'aquella| 
eidado er. Manuel Cumanho, a qual se- 
xá disputada entro nadadores do Porto| 
em competencia com os de Lisbon, 

Do Club Naval correm Hydor da, 
Costa, Arnold Stocker, Oliveira Duar-| 
te o João Formosinho e polo Sport Al-| 
tés 6 Dafundo, Bessoni Bastos o Joilo 
Frios Nognatro, = 

“Antes da corrida havorá a regata do| 
romos entra dois Clubs de Lisboa o| 
dois do Porto, 
Pelo Sport Algés corram José Pogso-| 

lo (voga,) Mario Fornandes, Curlos 
vos Miguel o Eloy Soares Franco, sen. do, timoneiro obs Augusto Nonpacih lixa, 
Alem de muitos socios quo aconipa-| aliaram ou romadores o nadadores, so. 

guiram tambem para o Porto ng dire-| 
a do Club Naval e do Sport Algés 
o Dafunto, 

Ropresentara o primoiro os rg, Ar. 
tur Consolado, Rydor da Costa, Esto- 
vo da Silva, Honriquo Tolles o Au- gusto Vicira 00 segundo os srs, Er 
genio Pienrd, Antonio Pala o Cordoi- 
to 

Algumas angodotas 
Dialogo apressado: 

go Associação Naval do Lisboa 

? doutor dizom quo o sr. lhos eham 
pa «podornoiras» e que não percobes 
ram, 

oitados d'ollos!,. .Nho toom culpa 
do nascer assim!... Mas on hoição fi 
gr com quo comprohendam. 
—Como? 
“E quo cortas «podorneirass tam 
bom «abromo. E ou hoi do nprovoitar 
Juma dessas” eaberturass crahoanay 
para lho fazor vor a boa doutrina. Do 
rosto, são bons rapazos.. Falta lhos 
conhacimontos mas quando “og possui 
rem, ho do sor uns 'sabios 6 sabio 
porsistontes porquo são 
ogudos, 

Os grandes records 
Desiazendo uma má noticia 

Os jornacs dissoram quo Duke Ka-| 

Dosportos do Bonfion O novo grapo podostriaoista roalis armada cnh una Hera N rato eine do patins ha entro nós ilectua-so! à o uai Fonolão do patinagem. Va” nacinto ão tonnia, sports athlotloos ste, dove vu tar animádbgimos muuito peintip na. proxiudgado da getndo Wemco do láport à quo ni tamos rolerido, qu mat imotivando. exercicios prepatatotioa do alo interes 

Partiram no rapido do hojo 0 não hon- tom, como próviomente o tlnha Ronan 
clado, os romudoros da Amociação Naval do Lisbou, quo a convito do 8, 0, P, vio & capital do norto disputar à taqn” «Sport Siad do Porto manh, om uma impor: to root do ratos Gm antriggor o po moderno) om quo tola CER Bad Importaates clubs do nortd o u Av” 
el ção Naval ) tda a tim. vencori? Berá d porgunta fot peioa entltsigtas do” robo EU Bda a pais, 
Alguns clubs do Porto já ha porto do| 2 mezos lavam treinando, dons «dguipos», Dina do| 

Associação Nuval do| 
das nmociaç 

anavi todas as regatos A teiglação form 

OE da eua sto. a ont ticos om remo. vo viação, Romadoros da valha farda e conheço (dores dos segredos do Tomo, não quoro- 

POETAS FRANCEZES 

Um curioso plagio 
—— area 

Como Louis Marscileau se aproveitou 
de Victor Eugo, sem dar cavaco 

No Figaro do 6 do corronto, deparamos uma po 
ltonv, collaborador do importante jornal, que di 
sento guorra. Ora o poota não foz iai: 
loitor vao tor oocasião do verificar. Pordos 

do quo 

Et qui criait: «A boirel à boire, par pitié l> 
Mo pére avalt du rhum daris un Hacon de poche.. 

atá 

tomatic 

do Louis Marsos 
inspirada na pro- 

ar Viotor Iugo, como o 
o pela intenção 

Puzoramgo| 

mercearias 
DEPOSITÁRIO EM LISBOA 

A provincia mA CAPITAL | Jardim 
TAVIRA, 24.—No cas 

tevôo, deste “concelho, que liam varejar alfarrba ancontraram 
escondida muima moita tm pistola au- 

hpo de Santo Es.| 
homens dois. 

o B o csmada, nd Cori 180. POueS, tuldado quo um Pelios disparou" a arma, Hsando o du 
tro sraveniento forido, “pelo que deujter vh cntrada no hospital elf Pesa. cidade, 

Sacadura Falcão 
MEDICO ESPECIALISTA 

Doêncas de bocca'e dentes 
Dentes artifíciaes 

ROCIO. 14, 2.e-/TEI., 2166] 

dnstrução Militar, Preparatoia 

1 Zoologico 
Desde a fundação do Jar li no parquo 6, Sebastião, Hanea a adlvençia do por blico foi tão trando àguoiloestabeliel monto Como nestas mitihas quetro coma 
O fuoto devo;ao principalmente a nnnca 

Vito 0 nam mesmos Die see di pPOPotamo O aii tem attrabiio ao Jardim uma 
Cartaz de ámanhã 

concorrencia nunc vista,” Ag cum nos ultimos domingos tecm sito am mo.) | REPUBLICA — Ata, 2146 — dia 4.000 6 nos aias de soniana 450, Cantellos no ar APOLLO—Ata 20,90 0 22,80— Amanha é, pois, do esporar onormo! da 956 -(Povista), concorrancia, tendo sido tomadas as pros Uitencia par que o pablo touh a ci eulação garantida para chegar vo rocim ão ourioão pactiyddrio = Er a 
MTOGRAPHOS, CON- 
E VARIEDADES — 
Fgm Cimowa Condem por 

AN 
GBRTOS 
Gontrui, 
Olympia, Chínido Terras banorhoku so fa tornar profissional, — |patriotica do sgellur 08 teutões, Muito poor do quo aquillo quo (oz o hes-! SOCIEDADE Nº 505 alistados toe f Não 6 vordade, panhol do Tlugo mudado om boche polo collaborador do Vigaro toom feito de, plvesentar-o dmarihã, às 8 horas) B e $ ] Iytbedma, : Pros,” no quartel de “fentánis ope irem coear emas cntna ata Eos Es do a a at oc e mm] Berlitz School À eme = do aaa o aa : a con pa CAuoico, NãO o ad. Praneez ] Casa” dos -Espartilhos dê cainpoto do tando olyimpi nas ficnçhas y pos Togo do lockolmo em 1913, ã Autres temps, autres mours ga 4 ova iicada e hce ha mara) Magier Santos Aaítos & CA. do Ouro, 123 “A gor, Já qua falamos do. extrnordi. a ala 5 o Po ir e Mon pêre ce héros qui n'est pas un tyran, As Partos de doente são só aqmitil- ortuguez Praias 6 thermas Rocontomonto, porcorhou 100 jarda Suiyi d'un seul poilu qu'il aimait por son cram, ÁS satodo Oomirovadas: com atistos e o PENo Cu em 89 sogundos 2, “tompo quo jo Parcouralt, aprés Parrosupe, en fin daverse, - radoção A cp SEARA SC lan de pr a Ce qui restait debout d'une tranchée adverse, Cham ana d Lami PORN Graf Era Abris et murs erou ants sur qui tombait la nuit. pag ! BO JB Run do Alecrim, 20-A [E Sa E O dO Nolicas | Mt sonia dans f'ombre entendpo un fable rui cavEs pi HE » Sp ação TRE 6tai un officier Iaissé lá par mégarde, (APOZEIRA á À aisto igunias poogias com uma graça foonaaniénio mira, Un prussien, d'un des régiments de la Garde, Reservas de Onissimasquengades Bl, Mot vs pro em. O A neta poi SO arg Entro nós Rálant, sangiant, livide et mort plus qu'á moitié AP venda em tolas (is Confeitarias e ae o, a tssistencio com a sua gracioskdada infantil, 

Tivemos lambens o 
plano o distineto amad 

pts, ouvir ao 
for Lus Casas qu M ditá son bonhomme, en regardant le Boche tur mi: =) =—— loi impeccavol na execução de algunt 

apemnnds) tou do meio A Dir; fat bles Penracgmont Se bensernan) INVOSHIQUÇÕES SOCOS [pi Gi fio ci Tout á coup, au moment ou le poilu baissé LERHONE Ni b CENTRAL WUES Dr guia que 
Se penchait sur lui, "home, un grand licutenant maigre, 
Saisit son revolver, éclate d'un rire 
Et vise au front mon pêre en criant: 
Le coup passa si prês que le casque 
Et comme le poilu jurait: «Oh! a vipére 1» 
—«Casse-lul simplément la gueute», dit mon pére, 

Aprês la bataj 

Mon pére, ce héros au sourire si dou 
Sulvi d'un seul houssard qu'il aimait 
Pour-sa grúnde bravoure et pour sa 
Parcourit à cheval, te soir d'une batallle, 
Le champ couvert de morts, sur qui tombait la muit. 
Hi tui sembia dans "ombre entendre 
Cetait un espagnol de Parmée en déroute 
Qui se trainait, sanglant, sur le bord 
Rátant, brisé, livíde et mort plus qu' 
Et qui disait : — «A boire, à boire pai 
Mon pêre, ému, tendit à son houssai 
Une gourde de rhum qui pendait à sé 
Etdit: — «Tiens, donne à boire à ce 
Tout à coup, au moment oú le llussa: 
Se penchait vers lui, I'homme, une e: 
Saisit un pistolet qu'il étreiguait encore, 

gre 
Tiens! prens galr 

engrinça; 
Festas em Bemfica 

Continuam manhi 

ulu-so O baile, 
do, dançando-se com «entraina, Amas 
Inhã realisarse-ha uma nova festa, 

mtoo Balbino 

ar que estove anima» Vigilancia do pessons, sto, Polieia 
Hioniar, Agancia Invontigadora, Rua 
rot, 96, 8.º Lisboo. 
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da 

illo à destu 
umtna 

x, 
entre touts 
haute taille, 

reza, ole 
parque de 

un faible bruit, 

de la route, 
"à moitié, 
e pitiê 
rd fidéle 
a selle, 
pauvre blessés — 
rd baissé 
spéce de mauve, 

da localidade, 

À “Goncorvencia amar 

mibranto 0 elf 
ação cleetrica” 

vo ser axiroo 

fis, : 
do lindas as barracas das k 

sos, tombolasy garrafas, Lhentro da natu- 

A no magnifico| dinatid, 
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Extinoção da dontês o Taitos Got inethosmigórai dO] Telephone: 2080 NORROS didAt O Rin eai Or TE TA 
fimpone somplio de denis dano + + 1800 do Hundoj84,1. Dentes à pivol (fx 
o pl ] sa Dantes am pi 

Todos os trabalhos e operações sem dór 
Especialidade em dentaduras sem chapa 

- Faoilita-se o pagamento 
Modificação de antigos dentaduras 

romptas à mastigaçã pRAL- spocialidude; door 

Taba ragga 
| Tabacos nacionaco 

e etranibio 
preço modico 

“Rua dos Correeiros, 71, 2º 

PEQUENAS NOTÍCIAS Queixon-se José Dunrte, residente em 
Cintra, de que dois individuos que não 
conhece o burlaram, pelo 'sso do «conto. do vigorios, fpêniandodho à 
quantia de 180 escúgos, q Lol preso Luiz Goncalves, morador 
na rua do Poço dos Mouros, 39, 1.º, 0] 
pedido de Antônio Mórnes, usidênte na 
rua de Campolide, villas "Alvos, 9, quê 
o aqcusa de o ler Durlado pelo” aconto 
do Vigutias em 50 escudos. 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

Em boas condições, vondouyão terranoo no bairro da Mina, dotado já ia nnpiaa idas. magoificas canalizações, fron- 
telro à estação do, caminho de ferê, Tem agua abundante da Mia 
Para nfomaçõn o rats na Amadora, [esm “H, Lopes, ou em Elabos, rum dos Eanqueiros Tigas 

Festas associativas 
ACADEMIA, REGAEATIVA DE Li6- 

BOA Amanha, ds 2 horas, peca 
com a peça em 2 actos, adaptação do) 
sr. Jono Madeira, «O st. corregedor», 
seguindo-se Dave, N'um dos intervalos) ; 
sarto distribuidos os premios aos ven 
cedres das corridos renlisadas No npic. 
ho» de 20 do corrente, 
ACADEMIA. RECREIO “ARTISTICO.—) 

A'mamhã, às 14 hons, «malíndes em 
que toma parto o cexteilo Cyriaoo, 
que toourá durante O baile, A'6 81 ho” 

Continuação da kermesso» o basla, 

Papel de embrulho| 
Vende-se em pequenas quartt-|. 

dades na rua do Norte, 5. 

Casino 8. José d Ribamar 
yum cavalholro num passeio do Ro. elo, para nm passagoixo dum ensro ole- africa, aproveitando qo Instantes do) 
a passofom; 

(ALGÉS) 

Todos os dias jantaros-oncortos 
Variedades todos as noites 

Os rebeldes inlimaram-nos a 
render-se, mas elles recusaram-se 
a faubko o uma lucta desesperada] 
so travou durante mais de quatro 
horas até os dois inspoctores car 
hirem é a polícia ter descarregado 
os ultimos cartuchos. 

'Os dois inspectores, dois: sargen- 
tos e aeis policias foram, mortos, 
Dois” inoitensivos viajantes que] 

saram por ali em cuiomovel 
durante a Incta foram fombem, 
mortos e quatorze policias foram 
feridos, 
Enthusiasmados com essa victor 

ria, os rebeldes bivacaram nas cer-| 
canias de Ashbourne. Quando sou 
beram que o levantamento em Du. 
blin fóra mai suecedido, fugiram à 
ressa, como os conféderados de 
Lusk 6 Swords, 
No, veste, ao sul de Alhenry e no 

districto de Craughwell, as coisas 
decorreram mais — pacificamente, 
embora tivesse havido durante q! 
semana grande anciedade. Houve, 
é faclo, algumas reuniões, mas um 
energico inspector dominava Dem o 
istrícto e coisa alguma de perigo- 
so succedeu, ; 

'Póde tal facto ser considerado co- 
mo. especialmente digno de nota, 
desde que se saiba que Clare tinha] 
sido distinguida pelos alemães du. 
tante à phase preparatório do mo. 
vimento é que haviam corrido boa- 
tos de que mais d'um submarino, 

migo conseguira chegar à costal 
é pôrse em communicação com os] 
Girigentes locses. 
Como se sabe, Alhlone e Lime.) 

sick dominam às pontes sobre o 
Shannon e por méio d'ellas todo of 
Connaught. Alhione foi rapidamen-| 
«e veforçada mandando para lá um| 
batalhão dos Sherwood Foresters, 
não dando portanto mais cuidados, 

Limeriek foi sempre considerada 
como um ponto perigoso, contendo, 
como a sua visinha do outro lado 
do Shannen, grande porção do ele. 
mentos perturbadores.  Quilquer] 
tentativa para umá juncção de for. 
cog tinha, por isso, de ser cuidado. 
samento vigiada, y 

combate. Ambas as pontes esta. 
vam barricadas com reductos do 
terra e arame farpndo, sendo a up- 
proximação defendida com metra- 
lhadoras, Destacamento de - dois 
regimentos irlandozes—o, Leinsters 
je Os Atiradores Reacs Inlandezes— 
Joceupavam o seu posto de honra é 
guardavam tambem a estação do 
[cáminho do ferro, promplos a da. 
rem boa conta de si, se preciso 
fosse, 
Mas os descontentes de Clare o 
e “Galway não appareceram. A ci. 

[dade de Limerick conservon-so em 
socego, apesar de muitos perturba 
dores terem “sido vistos nas suas 
ruas. O umayorm, na sexta feira, 
28, mandou aflixar uma prockama” 
ão em que appelava para os ci 
dadãos, «com toda a força e poder 
que as minhas palavras podem 
term, para se absterem de atudo o 
que” pudesse dar em resultado cx- 
pôr as vídas e as propricdades dn 
populnção a perigo ou a destrui. 
çãon. 
Nessa - proclamação expressava, 

ainda O «mayor» à sua confiança 
Jem que elles é os seus administra- 
dos atravessaram esse tempo de 
difficuldades com a sua reputação 
intacta. Poder-seihia criticar algu- 
mas das, palavras por clle empre. 
[gadas  n'éssa proclamação, como 
por, exemplo o “sacrificion e. upro- 
ibição», mas, como coisa alguma 

se deu, póde attribuir-so & vontade 
de, fazer rhetorica. 

Kerry e Cork, devido ao insuc. 
cesso de Casement e ao desastre 
dos Sin Feiners em Kilorglin, 
[conservaram.se em socego, excel 
pto em um ou dois locaes onde fo. 
ram assassinados policias desar- 
mados. 

Pg, Castlegregory, na, balia ds 
jet uns trinta Sinn Feiners de 
mados “appareceram na segunda 
feira” do “Baschoa, "mas. depols de 
lsperavem durante algum tempo 
le não vendo: nênhum outro signal 
ia Republica Triandeza recolheram. 
a” suas 00809, sendo 08 divigentes 
Dresos é q seu armamento apore. 

Fio doxar erga ua dota CEódtos alcam- Et vise, an frcn', mon pêre, en eriant: — «Caramba [+ 7 cura das untltas a 0850 das 2 ds 4 da turdo, todos os dias 
Acompanha a teipulação o ar Hgorl Le coup passa si prés que le «hapeau tomba, Doenças dé pelle | ct ltorio abro dasO do manaá da 7 da tarde avoido Aragão, delegado a ANE Et que le cheval fit un écart en arriére LO DERMOGENOL doingos da Lts 6 datando Cominundanto da aaa secção da foros —«Donne lui, tout de même, à boire»—dit mon pére. PE R Rua do O 872º | bo go bato a PRARAÕA QUERRA ua do Outo, n.º 87, 2. do remo q Victor Mugo Rua Andrado, 36 Em frente do Banco Lisboa & Açores 

j 
ge 

"a SMISTORIA DA GRANDE denna vor, xr ] vor xt VISTORIA DA GRANDE GUIANA oo 
Eg, Pinaud da Paris e tentaram, responder, apesar doj A um visitante, Limerick offere- de Alhenry, mantida pela repartiijra lhes dar caça. Montando mas Agentes exclusivos Tó) 4104 Gpanhados de surpreza' e de geremfcia n'essa ocasião o aspecto de são “do agricultura, Pissaram ahi)bieyeletas, trataram de sulvar as Silvas & Gta em numeto, inferfor, Juma cidado na fronte da linha do à noite e quando dahi sabiram najvidas, ditigindo-se para. Alheio 

tarde: do dia seguinte levaram Js/Os que aut hos automoveis fazium 
cavalos o os carros eartegados|conslantemento fogo sobre os. cy. 
com tudo o qua encontraram. listas fugitivos, mas sem lhes 

acertar, «Sem encontrarem resistencia sé E à 
«Na maior parte dos cinço kilo. ria da parto da polícia do districto! 

Pam” para o Castello de marcharam para O metros, que tanta era a distancia 
Moyode, a uns seis kilometros aja que estavam, a estrada descia! endesto' da aldeia o opoderaram-se ligeiramente, Auxiliados por ess6 
delle. 

“O enstelio, que fica no meio 
atum parque com uns 1.000 acres, 
é uma pitloresca reproducção mo-| 
dema, duma residencia estylo Tu- 
or. Pertencia a lord Ardilaum, que 

du. 

facto e incitados pelo perigo. que os ameaçava, os polícias corriam nas suas mathinas, como até en- lão nunca lhes stccedera. 
conseguiram não ser vietim 
um acidente não o sabem dizer: O que sabem apenas é que chega- 1 

Como 

morreu o anno pass n 5 ONE DS ren oR ram a Athenry a são o salvo, ao nas mello viviam on vereador enede-lempo. em que os rebeldes vôlla- E EP ram para taz, a foda a pressa; q h uns 
«Um sacerdote, que 6 conhecido |SãO 

pelo nome do Padre Freeney, acom- va sexta feira à tarde uma panhava-os “e confessava-os, Qual! RD o PONAS que More Gi Qut-lgrande força de Sherwood Foreg 
como prisioneiros, foram encerva-|€7S. & algunas centenas do polis o ERA sleias chegaram a Longhrea, a ni potoo tua sala que dava Para 0 ez kilomctros do castélio de Maya o desesdto ravmsticas. Deze-lo, A moliia da sua chegada foi-le. eia Ou dezesels raparigas os acomçaga do enseido Gia Dar  Cozinhavam à sua co. vistos ditados pts ra 'sacerdole, Nessa mida é dormiam nas dependencias juterdote Nessa tarde os hole dos guardas do custello. IReiio O fantara o ni «Quando chegaram ao castelo, 0s| «A uns dez Kilômetros de dig rebeldes destacaram patrulhas | de as de tancia encontraram outra habitos exploração e collocaram sentinellas' soceupada, O A são desoceupada, Lime Park, pre- do parque. De priedade d'um membro da family quando, em quando as patrulhas vi- Dergse, Pararam ahi é resolverai pham fazer o seu relatorio o rece-qispersar, A csso tempo, as despr-, der ordena duindos se espalharam'çõeg haviam reduzido q seu numes pelas herdades proximas, d'onde ro a cérea de metade da sua pri. feonzenam uma duzia do vaceas miiva força iteiras; outros arrancaram Dala-| vBividindo-se em a tas dos campos & finalmente ou- gos, dirigirtmae paro Var od tros foram aguardar os viajantes lendo a” esperança, de csoapos ad nas estradas, lenstigo dos seus Crimes. Essas é 

«Quatro automoveis foram re- peranças foram illudidas, A pol quisitados+e viajantes foram com-'conheciaos um por um e mms re Sob a ameaça de morte alarde pdude cercar-lhos us Gajas. 
Jar o que os vebeides cobiçavam.'prendePos um a um, Os seu 

terça: feira, uns seis policias rigentes fugiram para as 
montados ém Diéyclslas approxi. nhas de Gon, uma das 7 
Mmaramse do parque, apesar do ões dos “montes Slieve Avi fogo das sentlnelas. Desmonta- que correm para a bahia de aum, abriguram-se e responderam vay- perto dé Kinvaras 
ao Jogo. | 

+Potcos momentos depois, viram! A oula vez em que, para 
tres automoveis preparando-se va-sreca dog rebeldes, à armada 

d ua É O ass" 

CONSULTA GRATIS DO S ] 

der 

oitocentos metros da povoa. » 

dele. 



h 
= sq, 

Os srs. W.º H. MULLER e €.º, armadores e corretores maritimos om Roiterdam, 
“Hoya, e Amsterdam, desejam fazer saber que sob pretexto algum e em nenhuma cir-! 
distancia podem servir de intermodiarios para a expedição ou recxpedição de cartas! 
su dito quaosquer outras communicações postaos emanadas do pessoas pertencentes a| 
ungõos neutras ou belligerantes e destinadas a tôrceiras. 

Por consequencia, todas as cartas ou communicações que cheguem ás mãos dos 
ses We H. Muller e 0.º para sorom transmitidas a terceiros, apezar do presente avi- 
o, serão devolvidas, sem franquia, aos expedidores. 

Mozaicos—Azuisjos 
0a] hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON & CA 

Tião Corpo Sunto, 17, 19 e 21—Telephone n,º 1244-—Lisboa 

AUAGUA 

“avas 

Es 

J'(AIDAS SANTAS” 
DE CARVALHELHOS 

“MBmada ds refeições a tória itellas, Hmpa o rlni, figado, estomá Intastinos desembaraçando os des ersetass utess, bl e toda “4 toxinas « impurezas ão so acumulam no organismo, vlc. *-Allezigato diaretica- atolivo! em teias as docnçom da polia 
PEDIR O LIVRO DrSORIPIIVO 

erocranios no Poxa 
SANVALNG, ÃO, dl o ora 

o a o da mma, ps lt cação plo 

E Antonio Balbino Rego 

“DEPOSITÁRIO GERAL 
“Mario de Lima Netto 

Tide Se Julião, 19,1 

“Taiilhem 33 vonda a goto 
Shairlvias e rostaurantas, 

Pom 

tannica 

imfrúntado. A 

um nacionalista bem 
adepto de mr. John Redinond, que mr. 

Telephone 246 Central 

emplgens e outras doem 

DEPOSITARI OSNO PORTO 

Dourado, Carvalho & Irmãos] 
P.da Liberdade,188 

Telephone 1241 

is de Vende-so nas Prinolpaos Phargaolas, 
Fharmacia ROSA & VIEGAS 

Rude 5. Vicente, 31 e 33—LISBOA 
Cuidado com os falsificadoras! 

à quo tivor a nossa maroarogistada. 

VISTORIA DA GRANDB GUERRA 

appar 

Clancy 
“havia prestado excolientes serviços) não eo sabia ondo. 
na ca 

tação fosse o mais leal e pacífica discursaram o as menções de hon- puriÃo do 
que s: pudesse desejar, havia umalra foram apresentadas G assém- Pg 
vimám região que ficava ao suljbióa. é E io Vo 
dabi, na estrada de Dublin. No dia seguinte, as coisas toma 
Swords, Lusk e Donabalo eramlvam peior feição, porque as come am cai 
córilros Sin Poiners e ahi 0 lovan-[municações, tanto com o norte co- 

isa do alistamento desde o 
Princípio da guerra, 

Mas, embora o grosso da popu-joffícines. 

tamento 

garrafas é garrafões, nas boas casas W'aguas. 

ada do dr, Queiroz 
Experimentada ka mais de 40 annos, para curar, 

Ile 
alto Qaralt 

6 voidas 

VOL. x 

ou inesperadamen. menções de honta dos bravos que 
to doi em Skerries, na costa a uns estavam combatóndo em França. 
vinto e qualvo kilomeiros ao norle) A multidão óstáva Teunida para 
do” Dublin, onde havia uma esta-jassistir ao «mostingo mas em vez 
Vão de telegraphia sem (ios do aljdos oradores anunciados appare- 

ecu um mensageiro do Job 
Skerrics fica no coúdado nortejnolícia de que O paiz estava Tovol. 

do Dublin, sendo, representada no fado, a linha ferrea corlada, os re. 
pêrumento por ne. Jóhn Claney, |beldes do posse da estação de Do- 

d conhecido, |nabate, e. o comboio em que vinhart 
e os oradores detido 

Nem por isso, porém, o umee. 
tingn deixou” de se fazer. Alguns 

do exercito reformados 

se na segundo feira mo com o sul, foram intercompl. 
de Paschoa, em conformidade tom das é nem: cartas, nem jornaes 
O programa assente, 

pé mas 
foram des 

pogtátiva 

2do “"loverno prov 
em Gulras poi 

pois d! 
o, nhi, como acima 
ha, Os rebel., 

durante 
(do sem duvida notícias é mens. 

[ram recebidos. Boatos, que se avo- 
Em Donabate uma tentativa foi lumavam à medida que se espalha- 

ita para cortar a linha ferrea na vam, diziam que os rebeldes esta- 
as alguns «ráils» vam senhores de Dublin e avança- 

cados—falhando a ure. vam em Este cre. postas 
“sbdrtição do ex) j ilo ra se apoderarem da po partição de explosivosu do exercito s db” indo, | da estação de We 

iscravolmente. legraphia sem fios. á 
ca Sote soldados| e alguns poli 

“.des adoptaram uma aflitude de ex- era loda a força armada de que so t 
e algum tompo, podia lançar mão, porque os ho- 

validos estávam na fronte, 

com a 

Cirurgião dos hospítaes 
CLINICA GERAL 

Doencas dos rins e uias urnrias 
“Doenças des senhoras e partos 

Consultas das 16 às I8 horas 
TELEPHONE 2936 

8. do Mundo, 81. 1 

AGUA 

AMIEIRA 
Unica conhecida com 

DIO 

PO ptiacs eebaivados nes 
tias do peil, lesões ulcercsss, doenças doestomago, ato. 
Esoriptario--Rus Augasta, 23 
50 réis olitro em garrafõos 

SIMÕES FERREIRA 
Dicoctor do Dispaatario da Austen uós Taborouiosos-Afedioo dos Hosp: o/do Posto da Misoricordia 

Doenças dos pulmõss e do agparelho 
cardio-vascular 

CLINICA GERAL 
Telephone 3391 

R. do Alecrim, 32. 

A Prestamista E D 
gépiata &e 

Dinyeiro sobre penhores 
juro desdo Foo 

ua do Jardim do Pogodor, (8, 1º 

as 4 6s 3 

Tão eficazes como as moho- 
Fes aguas minsraes hebidas 

na origem 
olver 

dobar, meamo para, quo he mi 
com todas as mento com ink tabor agradabilisaino, 

K 
Pa 

ecproges 
Ei 

37, 

eio, 

jade “o principais ao quit dá “am 

A VAPIZAL 

do em empolas 
tintara de iodo instanta.! 
pola pessoa que tem do 
osito Phsrmacia Azovodo, 

Rocio, 81, Lisboa. 
José Pontes. 
MEDICO-CINURGIAO —— | 
em manual — 

inica infantil Ginastica 
[RUA DO CAIO, 09.28 —Teleph. 3317 

LAVAGEM DE FATOS, 
FEITOS OT DESMANt 

Tinturaria Cambournac| 
Largo da Annunciada, 10, le 12 

Rua de S. Bento, 175 
Telévhone 56? (Contran PE RR aa ie 

H SANGUINETTI 
Gynecotogia—Partos 

Das às IShoras É 

PIANOS 
das colobres fabricas 

Strohmenger e Bell 
Sol cez e Resistencia o Belloza Ca som 

Pionos inglezes, alleinães o trance. 
res novos é uzado: 
aluguer; concertos, 
Valentim de Carvaiho 

E. da Assumpção, 39 LISBOA 

CONTRA 

Venda, truca, 

nos 

cões. 
za Nacional de N: 
Commeroip, 85. 

SIPHILIS 
(REGISTADO EM 14 PAJZES) 

do sangus por excellencia 6.0 depurativo 
ad 

O purificador 
mais energlco 6 inofensivo 

E Contra roubo 
E ; ! Grande economia--Seguro de mobiliario 

MUNDIAL 
rio 0 seguro de 

A MURIDIAL,, 

Telegrapho. MUNDIAL 

Empreza| Nacional 
de Navegação 
Para No York 

eriptorios da Empre 
egação — tua do 

Depuratol? 

Sem dleta mem resguardo! úão exigo o anxilio de qutros 
tratomentos sacundarios! 

O depurato! encontra-se á venda nas boas pharmacias 

orte gi 

e drogarias. Cada tubo (uma semana de trataniento), réis, 
18050; 6 tubos (tratamento regular), 5$300 reis. Pelo cor- 

is para toda a parte, 
ediir 0 livro de instrucções em todos os depositos, De- 

posito geral para Portugal e Colonias: 

PHARMACIA J. NOBRE 

Lithinés do dr. Gustin 

Rins, Bexiga,figado, Estoma- 
go, Articulações 

12 pacores fazem 12 litros de agua mi- 
neral por 500 rêis 

barmacias, drogarias, morcearias boas isbos, Joronymo- Martins & : Januario Duario d'Azorodo, rua de Santa 

LISBOA 
(Por baixo do Franctort Hotel) 

Apresentação dos 
duettistas Cenami Vizzani. 

tas feiras. 

Praça de D. Fedro (Rocio), 108, 10 

Grande Casino | 
“ Internacional 

Mont Esto 
Epoca de verão 

Todas as noites concertos pelo| 
E notavel sextetto tirigido pelo dis-| 

|] tincto maestro Conrado del Cam-| 

celebres 

Matinées aos domingos e quin- 

TOVAR DE LEMOS 

Doenças venereas e syphilis 

e contra inoendio 

o isco de fogo A Jor cade, 100800 de alo, ato Pelo que ue pagava só pelotico de fogo 
dE tão necem ra truta 6ó apolice os riscos dê INCENDIO € RO 

IO UBU como o do FOGO, 

COMPANHIA DE SEGUROS 
Capital: 500.000$000 

Reserva em 1915: 102,007$b7,1 

sede EMLISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO 

95, Rus Garrott, 95 Pinto da Fonseca & Irnão 
Praça da Liberiade, 458 

- Proiuoto chimico para tomar imrompivel o impesmsayel 
A soia do calçado 

R'o inglhor preservativo de doenças roma tisar o. nocormnri 9 8c0n0 166, 
miss 

Latinha pará preparar 2 rares de calçado 350 réis Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

DESCONTO AOS REVENDEDORES 
Jeronymo Martins & Filho 

Chiado, 13 a 19 - Lisboa 
ASSIS DE BRITO 

o olas é tabdes no cn) E o projuica o inatarial nom incommoda o andas 
É útil. praúito, hoy Suprim ns gatos 

COSTA SANTOS | 
Medico ospocialhta 

GAS DE OLHOS 
ED. do apparelho rospira de a coração — Comeuitos da» 1D Ant hocass “e Consultas das 15 às 17 

TELEPHONE 419 (Norte), tt 2—NRua Infantória 16-11 R. Nova do Alm 9, Esquerdo reatar me 

NOVA COMPANHIA TA NACIONAL. DE MOJGEM 
Socioiade enonyma do responsabilidade limitadi 

apor do imoagam do trigo moaticias bolxenas o blacai von do co 6 Balxal, 
ortação, om barrioas, osixas ou saoo0s-—Fas rinhas som marca—Somoas suporíina, fina rroz descasoado—Massinhas do luxo — 2,23 0 3,4 qualidados— Massa .o bolachas espeolaos para exportação-— Coronos o logumos 

Preços sem competencia. 
Telogranho: FARINHAS-—Tolophones: Administração 4224; Expe 

resouraria 4223 Codigos A. B.C, 4.º e 5.º edições e Ribeiro E ESORIPTORIO 
Rua do Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA 

Ez Ep 

arroz, mansas al 
gn, Sacavom, Po 

nto 4222; 

A melhor tintura instantanoa 

SLBINA - 
Â marca franceza, para o cabelo ou barba. E' a 

unica que não suja a roupa nem a pele, ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$800. Ag 
melhores tinturas para o cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 
Eua do Norte, 34, 1º 

Companhia de Seguros ! NACIONAL 

xr 

verno 

meia hora 
North 

Donabate. 

Sinn 

sioneiros, 
los as cos cidadãos que voltavam do n: 
te depa a 
das em Fairyhouse, (oram detidos 

Um pequeno na 
provisorio, das machinas terem ps 

tes eram-arriados o no 
duzentos h 

Slaftordshires 
estação do telegraphia 

deram quê não estay 
partido e não .se al 

Em 

gheda e Dindalk, um 
Feiners armados che 

fomoveis 9 lomou posse 

mas tre 

U bastára pé 
deitar por ferra os planos do go-Jra 

que, 

levantamento no district ao! O. 
Dublin foi, porém, um geram 100 

dos mais serios e dos que mais clores ao dispór Castio Dellingi 
no condado de Louth, entre D 

do 

e confistndo o que lhes pertencia, q 

auto: 
do, os bo-! Ainda mais ao: norte, no condu paço deldo de yrar 

do do 

em o 
a po- porito. não lor 

ação pelas! selo horas da tarde estrita de 
do segunda feira de Ps 

Havia ahi |apei 
que . foram rapidamente f 

Era na estrada princ 
pat entre Beltast e Du 

Pri- a um 

JUNURA 

ada pacifica aldeia não encontra m Um quer qNo fósse af oppór hn 

houve" syinplomas levantamento, que foi pi 
prinido por 

de treze ens, gou de Te duas canhoneiras appare-'aulon + exaclamente a ) que O hrigudeiro-goneral Mackelt Pair, pára que assumira O com o dm Bell nten- fast, poudo não só mandar 1.200 melhor homens em auxílio de Dull, inas qualquer 

o do Du que do Skorries—n'um 
do Ash 

deu-se 
rueis do tod 
ê-se que per 

do de Sin Fei 
de Dublin os assassinos. 
ram em Ashbourme e cer- 

n o quartel da polícia, que se 
deu com “valentia. Tendo sido 

dado 9 alarme, forças de policia do » Navan e Drogheda partiram ulomoveis para virem socoor- diidicações “de Dublin, onde, como mas. Skerrios cumpelu o seu dever: permillindo-se nã, maioria dos ca: Cri aulomovois ps “já dissemos, o caminho de forro foi Organisou.Se um corpo de - volun- sos nos que neles vinham que ca vino ços Cercado. Toda a f famibem cortado no districlo da taros, q quem foi dada instrucção Eonlinnassem! a sua jornada a Dé. Serlor do condado unando do ins- “Paúrvicre, lo Capitão Bailersby; o sargento Um deles, porém, que vinha peetor do distrieto Smilh Entrelonto, um Incidente occor.!Burke, “do, Real Conslabulario Jr. uniformisado," o tenente” Dunvillo, "Como “ou polias "es “uchaut- mera em Si 
e alguns 

tingr advogando o alistamento, ou antes wma «demonstração de guer.!prepararam De ooo, Sê, Clmava, porque Skêrries fora uma das localidades) 
quo mais concorrera parasa guer-, 

s, ondo tr. y landez, occupou os quarteis e pôs os do Dbi desta em ordem os homens, às carabihas 
segunda feira do Pas- € as bayonctas, a estação de tele. 
de realizar um «mes. Eraphia sem fios foi guarnecida, te. 

O ar. Hoaly e algumas senhoras 
a livraria Carnogio 

ara servir de hospital da Cruz 
fermelha, caso fôssg necessario. À 

palavra d'ordem em Skerries cra:. 
Ta, pois sendo, como era, fima pe.|uNão se renderem!» 
“qucia alivia” de pescatóres, dera, Uma centena do alistadoses 

ias “eole) 
s estava em 

ura das 

1x Jestavam nºum buteiro 
ta o todas columria do fumo no horizonte é 

ú dos Tocaes, civis o milem breve avistaram a i 
lares, foram  esper; 
fam chegar do Dublin, 
0.39 ara ouvir a lei 

Mas exaclamento quando a tem- 
sto estava, no ai , Os vígias 

os que /de-lchaminós o o tombadilho cheio de 
preparam: firopas d'um destroygr avançando 

8 foda a velocidado- 

iram uma 

Os ass; 
identificados que 
cial, 

ja, as Não houve a mais ligeira Ealpa para o que so fez 6 
resiatênia 

mento julgados pel 

foi encostado! no lalude da estrada ( 
e espingardeado, sendo gravemen- nh; 
fe forido, mas escapando, felizmen- não ha duvida de que foram 

Um  dos| polícias, o constable 
MeGee, de Dônegal, não foi lão fe. 
le porque foi morto. Bor qual. 
quer razão os rebeldes ahi parece o avançar depois sobre à pov terem sido espantados e não pu- q Felicia fole Panho. deram levar 4o fim a sua ol 

hos do polícia foram pequeno bosque n'um local chama- 

eram estranhos & região li. + de recorrer à um gui local 
mas duma emboscada d'ante. 
o planeada. Tencionava a força 

deixar os autos fóra de Ashbourne 
gão. À polícia foi, porém, apanha- 

ja desprevenida do atravessar um 
ois do Jevanta- do Ralhgate, 

jo tribunaí trar- 
Um fogo morlifero (oi ahi aber- 

to sobre a força, d'embos as lados 
des. da estrada. quando os antomoveis 

Castle iam a subir 
orque não houve ahi policias form allingidos & primei. ima € On invasores ra descarga, Os Outros apearam-so 

um outeiro. Muilos 
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ção da Grécia, paiz uma corrente germanophila 
Mom os telegrammas publicados que tevo por seu dirigente o sr. 

nes da manhã, Em Salo- Gounaris, é a neutralidade parecia 
ão oa alliados que já em- assente, procurando o governo, 

prehenderam a sua offensiva con. sob a presidencia do 6r. Zaituis, 

lado, os um . equilibrista político, salisfazer] 
ilorie da os designios do rei contra os v 

ia, é Dafem-se contra as forças dadeiros interesses da propria G: 
vegas. Perante a gravidade dos cia. | 

contecimentos, o gabinete Zaimis,' O resultado, eil. 
no que parece, vae apresentar à não queria entrar ra gusrra, vê a 

or todos os lados, 

RES critica a situa 

fra 04-Dulgaros. Por 
lgaros invadem o 

pa demissão, E o rei da Grecia, o guerra surgi 
Guilherme 11, 6 ho- no seu solo. Soffrel 

tem quo poz o seu scoptro na ba- milhações, umeaçaram-na todos os 
lança, fazendo-a pender para [ue 
do da Alemanha, e procurando à situação é tão critica que o gr. 

ostracismo Venizelos, o Zaímis Já perdeu o equilibrio, o 
da intervenção a favor poiz 

a aliados, recebeu em au 
istro da Servia, vendo o seu throno em risco por-| 

essa alliada da Grecia que a Alle-que pensou mais no irmão de sua 
manhia invadiu, sem conseguir do- Mulher do que no povo que tinha] 
minar os seus heroicos impulsos, de dirigir o honrar, - 
A situação da Grecia é extrema-) Semelhante situação faz-nos acu- 

mente interessante sob o ponto de dir 4 mente aquella phrase recen- 
xista, internacional. 
Ao rebentar o conflicto europeu com que o chefe unionista, do alto 

toda a gente esperava que a Gr 
cia se puzesso ao lado da Sorvia, 
esta allinda na campanha balkani 
ca; da Inglaterra e da França a considerar composta do papalvos. 
quem devia a sua independenci: 
O primeiro homem: publico da Gre-'paiz que está em guerra, tambem 

propugnava. pela é crime falar em guerra n'um paíz eia ahoriamento 
intervenção logica do seu paiz nº 

Esse homem publico parecia estar muito mais em con- 
a 0 sr, Venizelos, o grande ost 

ja a quem a sua patria devia a que Portugal, ligado por uma ve. 
exocitente situação que conquistá- lha alliança á Inglaterra, aliança 
za na campanha contra a Turquia, que sempre se mantevo inquebran- 

Por mo-tavel entre os dois paizes, Mag ts 
a politica, [Grecia não pode evitar que a guer- 

que ello fôra a alm 
mentos se julgou que 

convinha aos infere 
» O que mais honrava nha pontos do seu solo occupados 

espitilo, a mais digna da'por estrangeiros, as suas proprias. 
tradição da civilisação forças são constituídas pelos que 

ca, seria a quo triumpharia,lela não queria combater. Vorda- 
conduzindo a Grecia a admiraveis deito crime foi fazer a propaganda 

perio - germanico mais 

que ge no MAOS MIMAS 
Como toda a gente sabe, enconteam- 

acima costa oriantol da Africa alguns COMO Se serve a allianç 
aimbânea do soldados portuguesçs que 

oatuiram a fim do cooperar na 
campanha contra os allemãas, Ainda veias doaram nos jr O dE óteira do Sous ie oje de 
gd Prlbia temido O o 66 governo frade s” rr 

[9 e estão fazendo os inglezas a os e no 
lieigas para a conquista da colonia allo-| fizeram pára fortalocer a alliança ingl 
ante, uma vez por outeay por inteeme. ab do Londres Tá vem qualquer vaga roiotneia=mos. não tos Dolotins ate 

> acarea. das tropas portuguezas, | pag 
Cons explicar a pareimanta do go-|ty 

verno- portugusz em informar o pai) falir os deveres de amizade lo Qu al: Tiauça. cora a Ingiaterra, não icon im 
edido de estar em boa siuação peran-| 

lo n União, apezar dos: importantes pro-| 

toe a, que o passa com O nossos ex- 
pisdisiiarine? Charmemos  parcimonia 
anula fia de, nolickas, mas talvez lhe | “iesanos cluâmar outra coisa, O gono- [MSMO de caracter] aconomico que agi 

ira GII, que commanda as tro. tom 2 dividem as| colonias sul-africa- 

Das; ensnudoceu, ou 6 0 governo que 
considera o pair digno de saber | feterese o sr. Tbixeira do Sousa ao que Os ingizaes e os belgas não | modo como procademos quando “da 

vontade, 

glozas 6 fran-) ando Lalvez havol-gs inventado... É $, do que nos soevimos para” a a-se apenas d'unra Nerança da morar 

' om guerra, Ao mesmo tompo, como| ioncia da atrocidade que esisanguontára o mondo? Klle não 

Entra 08 voluntarios, portagnozss |abundouando patr o na Tinha ocidental sé 
ido contra a Allemanha, ha um, oha- 

atado José Proença, que aotualmento|oados Jançes 
58 encobtra n'um hospital, om via do 

locor do forimentos rogabi- 
dos om combato, José Prosuça, que 

milia o amigos, psi 
ao lado dos defensores do dic 

toom b 

1a ciroumstanoias que more 
sa Justifiçadas ariotaçõos, pelo sigai 
ando que contem, 9 que é o do uma (sais lição no ponto de vista do ideal no 
ponto do vista da raça. 

Esto homem, com offoito, dá-nos, 
moreô da sua attitu , uma osporança, 

moral dasspa- 
s homens um doso o justo. Para essa ompreza sa-| a onto menos so s 

presumiviam susooptivois de impulsos, E' aim arialphaboto, êncis, quando tomou a gua roso-|locarámi-a é frente da obra libertados a, mogoanimo, a um paiz quolra, Pão grando é o podor ds fá mão ontrára ne guecra, Dic-ge-'osridado do sentimonto, a coneros 

GRECIH 
o 

'K Greoi que] 

todas as -hu-| 

ta. perigos, o seu sangue já corre. E] 

volta para Venizelos vista 
neia anciosas, c O proprio rei trepida, 

jte, verdadeira. wboutades. polia, 
da sua intellectualidade transcen- 
dente, pretendeu déslumbrar uma 
opinito, que clle se obstina em 

vSo é um crime falar em paz n'um 

“que póde estar em paz A Grecia, 
dições do ce manter na paz, do 

ra viosse ter com clla, a Grecia ti. 

da paz n'esse pais, que não podia 
Mas a Grecia 6 uma monarchia. [eximir-se a ser envolvido na con- 

O seu rei 6 casado com uma irmã flagração europeia. 
“to kniscr, e este parentesco dynas.| Muito menos se poderia eximir em - fenden- Portugal, e por isso a phrase do 

conservadoras, orientadas no'sr, Camacho não, representa mais culto d'uma aristocracia que o im-ldo que uma verdade de mr. do la 
f ficimentefPalisse. Não ha duvida que se p syembolisa, fizeram com quo o reildo considerar um crime falar em 

recia so pronunciasse, na imilguerra num paiz que póde estar fpossibilidada d'uma intervenção alem paz. Mas primeiro do que tudo favor da Allemanha, pela absoluta |seria necessario saber so esse pais! 
nentrgtidado do seu pais, Vonize.|podia estar om pis. So a Grecia 

moveu-se contra cllo|não poude manter. 
o feroz, crdou-se no| 

se na par, mui. 
fo menos o poderia fazer Portugal. 

mt 
desagradar aos inimigos do 

paiz alliado... 

8 
za. Ha, porém, na 
ta, um 
Sar, 

1a interassante car. 
passagem" quo queromos fri. 

É procedeu por firma que, sem 

mas, 

guerra angio-transvalinna. Aquellas ha- à que so romovam as motivos, se bilidade para agradar e servir a Deus og ha. mix olstam to conhocimento Je [sem desagradar ao demonio ai uia silunção que dirseia. mysterio [hojo 05 seus cultores. er plena team bojo os seus cultores em pleno regimen republicano. Pais não houve quem ahi atftemass» que podiatnos, na presente 
A Historia da frande Querra, [ssa ir pescido foi o ato à Inginterra, imposto pela alliança, sem, 

Dovido ú demora que to ostá dan-| comtudo, nos indisjormós com q Alles 
ngura postal, vomo nos for-| manta? Não itemos agora esmincar o 

qrdos, Ee contra nr 7 oizar do dar com a dovida rogulari- je? ; p 
dado o folhetim da Historia da Gran-|Nio dr Teixeira de Sousa. Basta que 

or não rocobormos a] a , nã Ropublica, 

que resultou das babilidados dipjomati- cas recordads com prazer e orgulho 

qum as cultivo cork muito amar, j 

chia! 

imulos lho fall 
talado, nom soquer o a pais estava 

bia lôr, ella não conhosia a 
Elo não cabi: i 

03,8, tranquila 
a vida, para a jogar 

Er 
! 36 ama in-| 

poriór. Elo tovo a noção de um grando dovor, o exacutou-o com intrapideg o simplicidade, 
Não podem existir estas inst Joanna de Aro ora uma camponesa, 

inoulta, Era pobre, 
ra humildo, É um dia genta-o po: 

duma grando (5 uma grando coragom. Tambom 
toys a noção dom alto da 

blimo nocessifava-so do sem esforço? la assim o- julgou. Quis participar 
esforgo. As circumstâncias col 

am] 

vez. soja Justo registar que Por. 

gonte, absoluto. 

timplador objostizo d 
dido a ps 
Domremy, incalta, pobre, a: 
bota, vô-s6, collocada á fronte dam 
pbro. Havia na corte de Carlos VIL 

fôra, 

ã patria, A inouitora d 
Aro fez uma heroín: 
Salvou a P 
de, o Dous. 

absoluta voracidade, 
casiãio do reconhocor que d'estos en- 
tos obscarós brotam as claridades 
mais rodomptoras. Aqui mesmo, em a. inocente, 
doncia da patri 

[ava do Lisboa, abandopando os 
projectos. de q 
cosarcoição nacion: 
desistia,'6 com «gua (6 obrigava-o a 
rageos “á gidade—ondo doviam do 
E 
ha-pouto; na madrugada « 
tnbro de 1910, é um obscuro mari-| pel 

A GRANDE GUERRA 

O romance 
de Lloyd George 

Os gall 

monto om Inglatorra d'am onocme 
prestigio, devido aos dois ministros 
mais popalacos do imporio: David 
Lloyd George, ministro da guorrs, o| 

Hughes, primeiro) William Mor 
ministro da Australia, 

A vida do gallor David Lloyd 
Goorge é um milagre do obatigação, 
do intolligenoia o Pargucia, 

“Todas as vozss quo nos inglozes se| 
dopara uma existonoi: 
sahir da pobrezo, qualificam-na do 
romanosca. Aplicado ás ardoas lu- 
otas coroadas do exito do ministro 

como cogaominam Lloyd Gioorge, 
osso termo «romance» é exacto. 
A ii fortans, a 

reiços 
“tom prestado no sou paiz, 0 mi 

uistro da gaorra do Reino Unido d 
tudo 4 maravilhosa dedicação. 

'am pobro sapateiro d'aldoia, sou 
tio, Richard Lioyd, que o rocolhou. 
orphão com sua imão o seu irmão o| 
(que o oraou 8 educou. O joven David, 
[passou a infoncia n'ena4 pequena al- 
deia do Llanyetyndy, junto d'esse ho- 

iravol, do profundos senti 
o ohes 

insoflou 
um onormo idealismo, 

gio ita do baptistas) 
sobrinho, co! 
uma verdadeira vontado mystioa do] 
(triumplar. 

A Bibl 
[Dous o as convonçõos humanas, o es- 
tado d'ostas duas moraos, de que uma 
6 aponas um modo imporfoito do roa- 
lisar à outra, tal foi a 
loção do nobrinho 
No congsrvou som pro 0 ounho ogua- 

litario da goita religiosa dos baptistas. 
(muitas vozes ollo proprio nos do-| 
mingos prosidi ao culto), ao mesmo 
tompo que o conhecimento 

oa das leis lho deram uma 
(do miundo o das suas necossidados, 

assim om equilibrio cu- 
rio: E 

Lloyd. Cloorgo está por comploto| 
Infossas duas tondor 

do tives 

para a carroira do di 
D'abi, dosdo princi 

quoncia rovoluclonaria, a sua iotran- 
sigoncia. quo não conhoco obstaoulos 
o css0s ataques furiosos nos quaos go! 
[rooonhoco itamediatamento o não von-| 

5 vorodas o quo prohibo a 
ua terras. 
Lloyd Goorgo eroscou no moio| 

a'oasa lucta contra a Egreja do In-|Í 
iglatorca o contra o pariato. Porton- 
ceu á União dos Rendeiros o á «Li, 
contra o disimo», Combater por um 
Home Kal 

608 adyoraarios, 
mas ató os sous proprios oleitores, 
[Comtudo, um exporionte parlamo: 
tar dizia a gou raspoito: «Nado ro- 

m, Lloyá Goorgo porderá m 
do motado do sou radicalismo naoio- 

ii dos Commans». 

ntransigonci 
[combatos, que campanhas, oontra mr. 
Giladatona, contra lord Rosobory, con- 
tra mr. Balfour, contra sir Honry 
Campbell Bannorma, contra os ohc 
R a parti 
os seus lvocantios, Liord George, 
(em politica como em religião, ora um 
nao conformista resoluto, intransi- 

“Comtudo, o homem de 

nalph 

onxamo do ospiritos brilha 
havia: homens eabodores, havia 

o pesso, à indif 

'cança. Afirmou a liberda- 

So a histo fizesso com uma, 
ós teriamos o0- 

Portugal, as iniciativas da indepen-| 
e da emanoip 

sido servidas polos hu- 
mildes, pelos pobres, pelos analpha-| 
botos. Já o Mostro do Avis so reti- 

8 
doria resultar a| 

60 pojo não) 

e-so 08 destinos da patria. Ainda| 
de 4 de ou: 

nhotro que, a bordo de Alaniawer, dá| 

tas, 

e 0 Direito, o livro de] 

prati.| 
são rosl 

proforo, d'om estudanto | d 
do thoologia quo houvesse ovoluido)tr 

o squire, o] 
Igrando propriotario rural quo fecha 

ça nas 

, DAS apoz que 

do, asim como contral 

Tr pablica, 

do 

ão roi estrangeiro, O 
bateu na ponte d'Alonntara, já ante- 
via os hortoreg da servidão; o povo, 
sesenta angos escravo, não fraquejou. 
nas gues piomeditações do résgato,| 

[formou na! 

que tanto parentasco das coisas, não podia evoluir, Apoz! 
tom com os brotões, gozam aotual- as polomicas apaixonadas a. proposi- 

to das egrojas gallozas e da obriga-| 
(ção dos vão conformistas mandareih 
sons Úlhos ís oscolas da Alta Egro-| 

. Outras proocoupaçõos vi cod 
idente do ministerio do commerclo, 

dificuldades m: comezinhas de-| 
viam prender a attonção do Lloyd 
(George e, como ohancellar do the-| 
|souro, punha finalmento do parto 9! 
probl ig 
robloma sooial e govornamental, 

Bonasgota-o em partos ou Commons 
os! 

Ao mesmo tempo, aspirações me- 
nos ambici que a subversão 

reja official o da 

o promotor di g] 
«Old ago ponsions ot» 

o "clionlih and vnoanpho 

oe o tornando obrigatoria a hygiono. 
Lloyd George ovoiuoiona 

y . 

Evoluoionou no que respoita ao! 
niaior acontocimonto do tompo pre- 
sonto: a 
oute'ora, ei 

foi o primeiro dos membros do notual 
gabinete a onoarar a nocossidado do! 
sorviço militar obrigatorio. 

Não gondo partidario do dar liber-| 
(dado aos oporarios para so onvono-| 

posta do 1 
os governos quo tocaram no alcool 

ram os dedos na gua chama 
diabolica». 
E comtudo, quando foi 9 

tocou n'essa cbamma diabólios, 6 par 
ra a extinguir rademento, tirando aos| 
operarios até o diroito do offorocorem| 

uns aos outros, pelo «No 
de abancar na ta-] 

foxibilidado adquiri 
prescioncia da nooossidado, que tacto 
japerior quo se curyam poranto 09] 
contecimontos!. . 
Lioyd Georg pareos improvisar 

se t mesmo a cada momento e com 
Juma fsoilidado surprobondento, Ro-| 
|velomos um segredo que lho não| 
cansará prejuizo algum, Essa foxil 

Um exoimpl 
quando estava 
orçamento, dormia, é o tormo litteral, 
[com elle, emendando e tornando a fa- 
or do novo o sou trabalho. Alta noits, 
acordava o seu goorotario para fazor” 

viço obrigatorio, gabo-so 
qual foi o ministro Írancoz quo 0. 
convonceu da sua inevitavol urgon-! 
cia, o como Lloyd Goorgo amaduro-, 
ou ho espirito a idja d'osso sorviço, 
que a principio so recusava onorgi- 
amónio a accei! 

Advorsarios, concorrentes, toom-! 
lho em algugias ocossiõos censurado! 

lentidão. No são jastos. As 
(suas concopções não são ntnoa abso- 
lutamonto espontanoas. Examina-as, 
ada pta-as, porque não sogus imme- 
dintamento o sou primeiro impulso 
o quer apropriar as soggostõos do| 
utrom, aperieiçoal-as o tornal-as toà- 

Eram analphabotos, estos homons, 
6, todavia, isão não os impedia do yôt 
claro nos problemas políticos que so! 
dobatiam. Elles podiam não sabor lôr, 
mas o quo não podiam ora dosinte- 
ressar-so do futuro da sua patria ou 
desconhecer os banoficios da liber- 
dade. Porventura não gordo prociaa- 
mento os humildes, os pobres, os que, 
ola modestia da sus condição menor! 

noção: possuem, aquéllos que 
lhor sabem o valor da indepen 
cia da patria o da liberdado civios?| 
Quando om paiz perdo a soa inde- 
pondoncia, os poderosos, 08: ricos, 
[continuam vivendo dom largueza, não, 
so sentom coreoados nas regalias do 
prazeros da vida. Os fidalgos do tem-| 
po do cerdeal D. Hensique, com os- 

ignotil Ohristovão 
feantá, não só não sentlam a perda 

indopendoncis de. patris, como 
para ella contribuiram, vendondo-ss| 

To, que 38 

Moura é 

oudindo immediatamento 
dos conjurados de 1940 

ap: 
ad 

Fovolação riotorloga o 

oso - para abordar 9 

à fovaram-no a sorljocto tornou 

disso de Lloyd |Goorg 
omom que so atrovo a exsoutar o 

quo os outros receiam fazer ou que 
inão podem emprohendor». 

+ 
* 

Ioutil gorá dizor quo Lloyd Geor-| 
(gos tovo sompro uma grando sym- 
pathia po 

Aprooia os osori tcanoozos o! 
- ospooi joso o inordaz, 

satyrico do costumos Abel Hormant, 
sgrada-lho o diverto-o. Ha nfollo 
da om pouoo do revoltado, mas o, 
[constructor touiou o logar do rovol- 
tado o domina cada vou mi 

(para os gal 

fagora com uma 
do imporio o d; 

x a Boropa a 
uma transformação obja hora talves! 
50 em bravo, 
Um pintor que lho [ss o rotráto 

roprosenta-o enorme, musoulo: 
minador, numa po 
te o contrario do sou asposto phy 
'E como observassom a mr. Augustia, 
John, o pintor, que o rotrato não oor-| 

ie [respondia do modo Algum ás par 
conças do ministro, o artista rospon-| 

assim quo via Lloyd) 
ma Sgara considoravol, uma 

Sgura balzacia 
Ha algo do vordadoiro n'osta affic- 

E Lloyd Georgo tem, além 
disso, a dentro de si um gen 
ttingo tudo, quo tado compro! 

o que pódo humanamonto 
quai tudo. Esso gallos ouja 
dia a diu go torna mais brilhante tom, 
(como o illustro Tourangonu, uma, 
physionomia podorosa. N'osso sonti-| 
do 6; tambem balzacidno, 

A Jucta nos Balkans 
PARIS, + 26,Communicação de] 

[sulonica: “Na nossa ala direita 
actividade intermitente das duas] 

que, 

s 
ol 
contrario: a obrigação de defenderem 
as suás patrias, surgindo, porventara 
não fes mais do quo antocipar- 
gesto oxpontanto que o sou espirito 
requaila, | 

artiharias: na região de Jeniko) margem direita do Struma, u art 
lharin inglozu  boinbardeou 6: 
[cessar as posições adversas, O ca. 
Inhoneio foi muito yivo a cesto del 
Vardar. Na linha servia, a oeste 
(de Kukuruz, 03 bulguros pronun- 
ciaram seis contra-ataques em 
recção a Vetrenik, finos fóram ré 
pellidos em toda” n linho, sofire. 
Tam um sanguinolento cheque e re. 
cuaram sob a pressão continua das 
tropas servias, oppôndo entretanto| 
Iporfiada resistencia, Na nossa ala, 
fosquerda continuam cncarniçados 
os combates na região de Ostrovo. 
do norte da estrada de Ostrovo os| 
Iservios colheram sob os seus fogos] 
s destacamentos de ataque bulga.| 

ros, que so linham aproximado 
laté 15) ametros das nossas linhas o 
iníligiram-lhes, perdas muito eleva- 
das; só deante de uma trinchelra 
foram encontrados 200 cadaveres 
Dulgaros. À oesto do lago Ostrovo| 
os nossos elementos | avançados 
progrediram ligeiramente. Ao sul 
do lago houva. combates parciues 
'que terminaram com vantagem pa- 
ira os servios. No dizer dos prisio- 
neiros as perdas sofíridas pelos 
Dulgaros nos ultimos combates na 
região de Ostrovo teem sido conai. 
deravais. —Alavas). 

h emigração para 0 Brazil 
S. PAULO, 27—Fot hontem pubhon. 

da a estatística da emigração. De 1850 
à 1915, entrarem, neste estado, cmi. 
grantos 1.728.620, dos quees 845.818 ila- 

99.916. portuguizas, o 200.533 
hespanhoes. Os alkarsães tão . figuram 
om grando quantidade (Americana), 

(Uh HOTEL CENTRAL E SÍNTOS 

q 

que ello 
ftonha a consoioneia de que é um ho- 
mem. E o mnado está choio do ho- 
mens como José Proença. liam todos 
doutores, os homens quo em 6 de ou- 
tubro de 1910 dorrabaram um throno| 

“Ide esto seculos, o que em 1á de maio 
(de 1915, corraram ;a tiro uma diofa- 
dura de imbecis ou de traidoros? São 

parto? Dir- 
a maioria d'osses bomons 

marcha om vistado do recrutamento 
obrigatorio, Mas nada nos anotorisa a 
nppõe que ente obrigação 

elo uma cadeia oppressiva. 

o 

Mas ha 0 voluntarios, ollos são sos 
milhares, São aos milhares, e entro) 

Os dhrig: 
fale claramente para depois tratarem da ' 

assistencia espiritual ás tropas 

O ar. conogo Moita publicou em 
4 Ordem dois extonsos artigos com o] 

Prsaça o pelas idóus Eran-|Am do contradiotar o que escrovemos é redaotor o sr, consgo Moita, 
I : ma 

golpes da 
supprimiu quasi metádo, No quo 
capou não encontrei um unioo arga- 

uo dosfiz 
havia afficniado o cinda agora gus- 
tonta obro o assumpto, Ao ostalar a 
guores, 08 catholicos franooros não só 

mpenharam por que a | 
prisso quanto ao 

mos sacordotos, 

dotados do exoopeionaos maraci 
tos, ofterocoram- 
tropas como capeliãos volunta 
a subscripção aberta polo Jicho de] 

lhos, attingiu 
manas a'somma do vint 

orno feancoz, as auotoridados tmi-) 
tacos francozas attondocam benovo-|p 

lisos, coadjavaram-os, 

conioos telogramem 
redigidos mas om diligencias po 
[80265 oomo as do conda de Mun, on 
forimo, a dois passos da sepultura. 
upponhomos, porm, qu 

dades ásorca da 
tropas, do capeliãos volun 
manifostações de. pisdado, patrioti 

oneroaidado dos sacordor: 
dos fieis não go rotrahiriam ainda 
mesmo n'ossa para ol 
conjunotura. Os offerecimontos de] 
toda a ordom, 

iguma poderia subsistir] 
obrea attitado d'ogsos crent 

is, choia do abnogação o do 
pirito do sacrificio, O goveruo não 
Sonsentia que maior numero do sa-| 
oordotes prestasso auxilio espiritual 
tropas om campanha? Quando 

decisão govornati 
nes testomunhos da grand: 
mo dos ostholicus, quer dos 
tos resolvidos 
cos da guerra em prol da 
das almas, quer dos simples fivis 
promptos a concorror com o seu 
Jobolo para que a 
[pudosso lovai 

gi iglos 
ohapou dianto d'oé 

nego Moita quo nho soi o que digo. 
Mas o que disso co? Que os catholi- 

8 portugues 
itado a roclumações platonios 

quo ontro nós nada go fez ainda de 
comparavel 20 que aconteceu em 
França, ou quo so aproxime, sequer, 
d'osvo ovimento qu 
Mun encontrou 0 1m 
pugnador. Itu não sei o que 
b ilissima de 

iabeto, como não 6 0 unico que, 
“uma patria estrangoi 

fondo no solo d'outra patris a causa gofirimentos, 

+. 8m 1870, proseguia oontra a 
ublica Pranoeza ama lucta ini-| 

ciada contra o Impario. O ouito pol 
idoal inspita estas iniciativas nb 

Oegulhosos nos devemos 
várificar que om Portué 
tom ogual culto, o que 
a o espirito das mais humildos olas- 
sos sosiaos. À, liberdado 6 amada, 
com forgoroso Anoeio, nús mais pro- 
fandas osmadas popularos. 1 como a 
luminosa intuição d'es 

defslencias ds Ingtruo- 
josé Proença 6 0 typo mil 
povo de bomens livres 

rolos. Analphabato, ello não ignora, 
alas não será José Proanoa o unioo| 

O DRAMA DOS CAPELLÃES 

Nem O SME O qu a 
E UGI DÃO Sa QUE 

enfes cafholicos esperam que o Sovérmo: 

que À Ospital polo as 

do cum 
uo olia disponha! 

ioga ás tro-| 
teataram(o proprio 

muitos dos leitos 
militares om França conhocotam-na: 

da Ordem, de que 
tos 

igo quo publiquei na Capital som. r9 O Assumpto o que q folha catho- 
dignoy transorover, Eu não: i o quo digo, mas foi da Capital 

ace a Ordem transoreveu textualmen- 
o extracto das concessões foi 

o prover do romo- apresea a tentar uma explicação do 

rviços o não poucos veas: 
para so; 

oitiva do grando q 
oo qu foi Alborta 

contos. 

aspiraçõos dos catho-| 
fcoram os |! 

formulados não om lu- 
erogantomento imp 

por 
haviam surgido diffiou 

missão, junto das] 

doloro 

banda! 

admi-| 

tornasse pu: 
iam tambem 08 gol 

ido ani 
oerdo- 

correr todos os ris- 
lvação 

grada empresa! 
acabo. É 08 pro- 

so teom até agora 

m Alberto 
au 

(do d'u 

sangue, 
inteira, que é a do direito, a dalcor totalmente, 

iça, a da liberdade, Ainda a ft impos 
fuma re 

dofonder najval. El 
ta, O 

existencia 

lhos que 
.* a digo 

tir aj vagorio 
osso idoal |sang: 

alla 

poyo sup- 

ato, 
ho. 

jucia so irava o munde, 

nada é nocassario quo a 
1 fallo claramonto fas 9009 promos, 

conhecer om que SE uetorisada a ida de capel e campos de batalha, tudo quanto for ) ancora acbro o 
cortora, 

m que o cloro acora,humero: 
so, a offoracar 08 80 
primoica d'ollas, ao quo paro 
o não havor 

30 com olacoz 
cntholioos de 

tongos quo 
podom ellos porvontara invocar- 
nas cicoumatancins unicas 

to oportuno; 
adoquado do todos, para oxto!; 

riorisar uma robusto solidariodá 
religiosa inilludivol, antloipando- 
ás promoitidas cono 

. polo 
nos do padecer 08 cosultado 

rousão 20 ospirito modi 
abe que d'easa libordaí 

do mundo dopondo a indepondonolg 

sonto, porquo uma inti 
"osto porigo trmendo, E elf: 

abandonando tudo 

vao procurar pôr ao al 
das bordas d'u 
lo o brutal. 

abre-| O ideal pelo qual oe 
Iuota é am grande ideal e a! 
ollo portonco é uma grasdo r 

procedimento da classe gacordotgl. nestas poucas o pouco felizos pal: 

O eloro portuguez tem eabido oumpife” obromonto o seu devor, cumpril-o-Ha” 

serviços o a 
bo 

nda o govorno falido 
olaramonto, Mas, 80 o govorno 80 8: 
mora om pronun à 
porque procedem 
identico modo, abs 

os:de 
é 

ou ompenho polo bom das almas o lia! 
mitando quasi a gua noção, n'osto apt” oo oxoopoional da vida religiosa 
tologrammas o r 
poderes publicos 
roputaos o mai 
porsoguidor da Egeoja? Eu não igaa- 

mtro. 0 cloro portuguos, om 
todos 08 grai 

os aos 
'um rogimon que 
scaronvolimento 

ro protunda- 
mente, Tambom não desconhoço 
vicissitudos utravosse 
nnos pola Egeoja nº 
quem a maxima culpa? 
ções. ropablicanas ou d'aquellos que 
por elas se deixaram surpeohendei” 
n'uma docadonol 

8 nos alstaión! 
ais, Mo 
as inata 

onto sobre que & 
doria pronunelará, sonho pronolh 

ões oficinas; 
cuja forma o onjo al: 

o não prevêem, com um gesto 
jaomolhanto ao do Alborto do 
isto 6 com um appollo 

orifoios, do tantos 
utada com tablp 

tá om risco, sanho do porde 
jo à 

Bá 
o procurar garantiey à 

a ocja tranquilidade ve piti 
” star assegarar; 9 furo dos cosa 

vaga 



e 9, tee 
rosas» do sr, conogó Moita, o quo 6 
que so recoou? Que não fosse corres 
pondido? Mas tal hypotheso rapu 
Eme, decerto, a sua reverencia, por- 
Quo «dizor—sssim escrove na Ordem 
-que 08 outholicos portuguezes não 

sorão capazes do igual abnegação é 
gsnerosidado é uma oflensa intem- 
pestiva a gratuito». Sor correspondi- 
do o appelo anão sorem aproveitados 
os sous fructos poróimpodir o gover- 
no? Nas, so tal succedesse, não havia 
quo-Instimar a pesição dos catholicos, 
O sou procedimento aponas os toria 
engrandocido e imposto às bomona- 

08 quo so devem a quo honra 08 
seus prircipios e por elles so deixa 
canduzir aos mais nobres rasgos. — 
Imaginemos os catholicos partin-| 

do;da suposição do que não se 
remtaurariom os capelites milita- 
ros, com caracter "official, para o 
tempo de guerra —a suposição mais 
logica a adoptar por aquolles que 
feasoa da atlitudo do governo da Re- 

a paralysia | infantil, na opinião 
dos medicos a que "nos estamos 
referindo, é uma docnça que exi- 
ge muilos cuidados, mas que se 
não apresenta com a gravidade 
que se lhe attrihue, - 

Assim seja, 

Espeniaulos 
(a a te e ia re e 

Cartaz 'de ámanhã 
cRERUBLIOA — As 2145 — 
astollos no ar, 
caAPOLLO = Ao 2180 62230 — 
* COLYSBU DOS REOREIOS 
Todi ti Rosita da moda— 
ASIMATOGRAPHOS, OON. 

CÉRTOS E VARIEDADES — 

Colyseu dos Recreios 

duqueza do Baite Té 
[Colyseu dos Recreios, confirmou 

ginal e omaclerislica lhe tem oblido 
epera comica 6 opereita Caravciolo-Seo- 
Knamiglio npresanta-a, porem, com ver- 
teitos 
sea 

ja o publico de Lisboa conheco pelo seu 

E 

Canta-se amanhã a «Geisha» 
A estreia da festejada opereito «A 

aim» hontem rio ento mente o veslstia feitê à comp Amt ealisace a peimicica. rénita 11 moda dedicada 4 sociedade elegante, io 8, O Colysau vao reune tudo quer 
praia dino ha é “so q detlosa” operalta. japo- neza: rOcihas Guia música Uplta, E] 
luinphos admiraveis, À companhia de 

ras Novidades e surpreendentes ef. 
de duz, Vincando, ainda mais 
alismo, 

inde tiagsenda, vim dos quars 
fnlento é consciencia com que desem- enha os papeis que lhe entregam. Re- erimo-nos a Antonio de Roheis. À par. [e do protagonista fof confiada à gr* 
Bion Alcardi, que possiz uma voz de. 
lisiven. 

Os restantes sulistas são o tnor San. e Grassi, O Daritono Naftele de Ferran 

A CAPITAL ee IV Eme 

À grade guerra 
A sitração na fireçia 
O ataque bulgaro — A| 

opinião publica 
exaltada 

PABIS, 27. — Logo que official 
mento se conhecem em henas a| 

EM CINTRA 

Comemoração do35.º aunivergario 
da morto do 

Latino Coelho 
A Exposição Agricola Regional 
Começaram hojo em Cintra as festas do 

concelho que coincidem, como do subo, [com o annlvoranfio du morto do Latino) 
[Coolho maquelia villa, No edificio dos 
Bagos do Côncolho rostisoea bojo, poi li horas da manhf, à fanguração da Ex- 
[posição Agricola Regional, que resultou 

ULTIMAS NOTICIA 
CALDAS DA FE 
EMA mais pitoresca € 
Portiigal rmetaiações complatas do tra 

1 
so professor MANUEL BENT( 

rosa eli 
Indicações 

E 
Ae M horas— Sessão soles 

gos do concelho, a que se à 
6x4 0 presidente da Republica, 
As 16 horas-Formução do grande 

cortejo civico, om gua tomam parto todas! 
as corporações do concolho, em carros 
allego ricos, é desfila até à casa onde | 

As thermas da Felgueira eram as 

io rhoumatiamo, uns alfscções 
gas dos paiízos quentes, do figado, do estoma, 
[8yphilis, como auxiliar do tratamento morou 

4 
Ricardo Carlos da Moita, José” Pe 
de 

LGUEIEA (Camas 
admiravel estação de cura em 
tamento —Hotol confortavel. 

recommendadas pelo saudo- 
tá DE SOUSA na sut nume- 
nica 

do pollo, artritismo, nas doons go, do intóstino, bronohitos, na. 

rnondes Coreia, Em da, Martins, Manuel Monteiro Gu “Era deb Pedro Paula ia, ars Ed lisa Reis io Baier Mama (Atatago) Co os apquês Pereira da So, Angrddo 

Eopinol 
Santos, José Chedas Bogarim, 

TIDAS ai Contral, Foz, Clnoma Condes, bs r corseterístico Emílio Ma-|pegigt Herecld: bulgaros|º.maiox o mois completo cortamen deste lecon Latino Coelho. úeiro Frazão, José da Silva Rato Jodo Louê publica peranto a Egroja formam os) e Terras PSA À tar resistencia oferecida aos aros|S mo e pl pace A? nolte—Nasica e illuminações. veiro Gomes Fianna, Ernesto Ferreira Bonces juizo, Os estholizo dziin al À cotada," Cnbdo osmano 6 Polb* E Fangonk ua iopraam treino polos fores ArOgoS, FOI 6. go Soco dis soci nirea fundo, O] CA oito sfaica a oninans, rca Go Tiro Sen tel dá * esgo !governo; «Para acudir és ne-| minghan» é «Marquez Inarir. vero e effecinaram-so gacoessivas | nicipio, deliciosamente sruamentadas, to-| posição. Res «o | tina POliceira;- Pedro da Silva Canararo nonsidaces aspirituaes dús soldados SPU e ve ra6, conferencias entro os srs. Dusma-|Báiice nota dos ogaintos expontoros. | Livre de homenagem a Latino Cogho- x. Guimarães, abel da silta, Caeiro, Haul aíbelicos em campanha pomos nós) o py | Menores que fogem [o Zoli 6 benera) (olari, Mi [erro esgoto e pos ponto ind do idosa e, cuca | gula e visa Carai João Sus Cum lentos sacerdotes livres do todas as Júlia da Assumpção, moradora na rua IB; Zelimig é | je as| Adrinso Cosiho- Lindissima oolisóção do) A. Braamcaisp Freira, Ribnco” Lobes [assinado de Cartalho Molato Fino, Pu a abisigações  militaros. Custoaromoé, Il) fa Boo Vista, 176, Be apresentou queixa)nistro, da, guerre, Iguoram-se asipárano Coelho. =") Vieira, Alberto Pimentel, ligado” À] Paula Geraldes feto Gfeii Mecicco tnds d o ellos fizerem, Amido que pua, fia Armanda daldecisões tomadas, mas afirma-se) “Quinta do relogio, toliga Sohiappa Monteiro do Carvalho, Aliredo [ias Bruges W' Oliveira, Mario Guesa go Ned jus . ag despozas que ria jResumbção, de 16 annos, deseprareien)ma pão go  prosederá contral joana da Fonscê: Camolias 6 plantas de |Ansar, Ailtodo da Canha, D. Anna Bo)bre, Julio Raymundo. da isa Cação, Dêntentar-nos-hemos com que 08 che- ——— we cosa lgnorando o seu, par a a » |jordim Castro Osorio, Authero “de Figusirado,| Francisco José de Figueiredo, Manuel Cor fes: do exoroito lhes facilitom o exor- 
sioio do sen ministorio, assegurando- 
Jhes toda a liberdado com pativol cora 

os offlciaes quo úfo procsderam 
om conformidade gom as instrac-| 
ções do estado maior. 

Antonio da Conha, Antonio Joaquin das, 
Novos, Augusto Barreto, Dulhão Pato, Carneiro da Moura, Chagas Franco, Gi 

A obra' de Joaquim Freire, com! 
quem está Palva Couceiro 

Quinta da sr2/D. Elisa Julia do Castro 
Ferreira (5, Pedro). Bogoniae, tuberosus,| 

bes lindissimas do avencus rá 
deiro Veiga, Antonto Bernardo de Carcatho e Vasconcellos da Costa Cabral, Ramiro ds Silca Caldas, Antonio Gongalues da Lu 

Perestrelio, moradora na ria do Lore. to, 6, de que tendo uma sua escada, pediicadedo de níine Oblavia de Souza, de cor, ido nos Jau Orozoro it. da Silva 0. Aimoi: Columbano Dibano dontcii De qio 1% operações de guerra, a elles o 208) soagujm Freire, 9 famoso monarehico] (7 725 compras, nto tomou a op-|* A opinião pnbllca mostra-se mai Quinta do Crngeiro (Vallo do 8, Marti-| do, Vasconcolion, Horinano lia. Nate, Manuel Lopes diAimeida, Jow mentes.» O governo rocusava-se Algiroctor do Lyana Litterario Portugues, - to exaliada contra 08 bulgaros. nho), do sr; Antonio Canhe. Begonias, [ge Minos Vardoso, Hugo Ricardo Buhor “do autprobendonte ef. [fardos Amil Ignacio ferreira 
JÁmado da Cun 

fotos o tabor to dacorativo. 
mtonio Rosa, 

[no Rio do Janciro, dimittia so do. 
dopois do ogor o focto estapendo da 

ueguiescor? Se, o que não croio, as- 
vim procodeseom as espheras govor- ir Delgado da Silea, Jos) “do Rosario, João S/fonsa Vasconcétios, Jeremy 

A impronsa pede uma aoção im- 
medial a b sêlvar a honra do] Paço O Arcos gelhãos Lima, M jardineiro. Bogonias. 

allemãos. Seguiram som capellães, somo Jon. | time visão so; nim das maioros a golo- doira Nobré), José Antungo dos Santos, Assis Cardoso, Auquato Maria da Cunto to conjunctaro; outros, -c 
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TEL. 2 

Oficina de reparações 

Luz electrica, Di 

ne, 

ções foitas por esto antigo o 
conceituado estabelecimento. 
otabor: 

E agua, gaz, acetile- 

telephones do- 

de 3,000 instalia- 

campainhas, 

mesticos e a dis- 
tancia, avisos, fe- 
chaduras e si- 
gnaes electricos. 

CASA TRIUMPHO 
meta y 

Rua Augusta, 12, 14, (frento ao Banco Gródit) 

Virgilio Ribeiro & Gonçalves, | 

plafoniérs, ete. 
'Fogões, ventiladores, 
ltinas esmaltadas, re- 
tretes, lavatorios, etc 

UNICOS DEPOSITARIOS 
dos flliros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 

Sortido modorno em Lustres 
candieiros, placas, pendentes, 

Notas de arte 
Pintura sobre marmore 

$ A pinhira oubro marmore do-que von 
Falla" não é penas a applicação das 
dinias de oloo sobre qualquer pedra mar- 
more, mas sim a pintura gravada, por) 
Processo aspacinl, 

Como se opera 
Escolho-so um marmoro bonito, com! 

veios artísticos ou então unicolar. 
O desenho devo ser adequado no que 

deslinumos o marmore, por isso ha à 
observar 'ostns lições, bascadas sobre j 
conselhos de Arte, quo devemos ter 
Heimpro O maior cuidado na escolha do 
desenho ou ísio, que na maioria é do-| 
toiluóso (desculpêmeme a qbsorvação! 
Justa), Para O passarmos poderenos gerir. 
nas de qualquer processo, 

Feila esta porte do trabalho, civeum. 
dh-so O esbogo do cera que vas servir 
do percde. 
Em soguida anche.se o fundo do de-! 

seno com cera diquidoy deixando a 
descoberto O trago, que será ometdado 
«tmn perfeição nos silos em quo ficar 
defeituoso. R Deita-se sobrê &. cera néido” sunturizo 
para gravar o desenho; quanto mais 
funda for a pintura; mais cavada sera 
a incrustação quo q deve receber, por 
Isso à necessario deitar o neido com in 
lorvallo, para quo profundo bem o mar! 
mora, 
O frasco que contem o neido devo 

ter um dio e, deita-se gola a golla,! 
voltando mais oras nos sítios em que, 
a gravura sm devo accentuar mais, 

Deixasss 0 acido acluar uns ? a 4 
nínutos e em seguida Iava-so o marmo- 
Yo uMOS Seis vezes com uma esponja 
é só depuis disto é que so lira a cera, 
derretendo ou com qualqua! Instr 
mento, 
Quando oi marmoro estiver bem J 

po, oppiicam-se as línias com essencia 
lo” terebenthina. reclificada, com oleo 
de ciano é essencia gorda. 

pot, n pintura, lamentos qua colo. 
car o marmora n'um secador disposto 
em cular moderado, para eccar onve. 
níeniemente a pintura e quando cesta 
atlúngo n sua completa temparalura, ap. 
ilicam.so umas camados do verniz. 

Para oslo fim empnogam<o pinceis 
mucios e deixa-so secar cada demão, 
Passas a pedra pomas, para bem 

nikelar O reabrir 08. poros para rescher 
nova cultada, é egual trabalho o exes 
culo até obter quatro aplicações de 
vem, 
Em seguida passnto do novo, co 

vma fnmelia o encornso para dar 4 
quaria demão o brilho que à pedra po- 
amas lho dirou, 
Para dourar ou pratenr O desenho em 

vez de 0 pintar, basta omprogar estes 
dois tons inetalticos em lugar dna Un-|! 
tos, 

Pode-se obter o ouro polido ou mate, 
Segundo o preparo que se empregue, 

Para n douradura mate, enchem-se 
as Incrustações com uma massa dura, 
composta de branco de ceruzita a oleo 
gordo, 

Inbvduz.se a massa nas cavidades 
do des.nho e passa-se na pasto que de- 
ve ficar dourada ou iprateada com um 
verniz composto do gomma-laca é 45- 
pirito do vinho. 

Applica-so uma mistora falta com 
oleo gondo e olens velhos addfeionados 
do gomma do resina o depois do eec- 
car este preparado, colloca-se a folha, 
dourada ou práteada com um pincel es- 
pocial chamado «putoisa e termina-so 
envernisando, 

Para q segndo processo, ouro bru- 
nido, enchem-ve as cavidades com um 
ouro encarnado, chamado upasta do 
douradoro, composta de pó du Hespanha. 
e de collatdo polica. 

Dãoao liez camadas d'este preparado sobra as Inserustações, carrega.se sobre! 

| 9 desenho w molha.se Simplesmonto O 
tratalho. 
Ao secsar apparece d ouro brunido. 

Luiza do Sousa 
Consultorio de Arte 

lola — 08 desenhos fornecidos por 
assigmalura, 6ão feitos expressâmento a 
nódido de cada assigmante quê os requi-| 
sitar, dando os dimensões. que. dese. 
im 

E! um melhoramento importante com 
que lucram arrlamento todas 48 amado- 

5 de Arte Dovoraliva, 
Os pedidos são zegistados 6 sahirão 

por numero do ardeni, conforíile os pe. 
didos feitos, 

Brevemunte, talvez amanha mesmo, 
lhe posa envitr o monogramma quo me, 
pediu para. 06 Jonçoes, 
Toujours —Enviei hojé a enconurren- 

da da photominiatura e o tratádo que, 
me pediu, Não é preciso comprair Un- 
tas especies, ns de oloo servem, o que 
não podo é empregar agua-raz. Logo 
que roceba o Trocknõel enviar-Jhe-hel 
um frasco, Basta applicar um pouço de, 
esto oleo sobre a photominialura no] 
silos das manchas é Jogo desapaie- 
Com. [ 

Adyl--0s meus tratados são q 200 
reis oada, sobre pyrogravura em todos 
Os gameros, inoluindo à pyrogravura in- 
crustada; photominialura a «photopin- 
tura, metaloplastia o chorvoplastia o fi- 
nalmente a publicação «Arie Femintnas 
à 120 reis O fascículo, Iuvendo 24 pu. [ivcndos, Os 13 mumeios seguidos cus. tam 4800 veis, porlo 4 parte, 

Do tratado de pintura 4 pena Já ostá 
esgotada a primeira edigão, estando já a editar segunda mais detalhada e com 
gravuras. | 
Onetle—A assignalura, dos desenhos esld sendo arranjado do modo a Agra: dar à todos, não só pelo lado artístico, como tambem pelo: dado: economico. 

— e 6 eme 

Champagne de Tamago 
CAVES DA RAPOZEIRA 

Reservas de finissimasqualidades 
A venda em todas às confeitarias e 

mercearias 
DEPOSITARIO EM LISBOA 

Arthur Benarús 
TELEPHONE N.º [0 CENTRAL co do Worratem, 4. Pe 

Instrução Tita Proartri 
SOCIEDADE, N.? 

as o signaleitos que ontrom Do, con- 
curso toem insirucção todos: 08! dias, 
dovendo todos. compureodr 4 21 horas prefixas, o os mestantes ha quinta-feira 
às mesmas horas, 

"PIANOS. 
olobres fabricas 

Strohmenger e Bell 
Solidaz.4 Resistencia eBolloza de som 

Pianos Inglezes, allemãos é trance- 
ros novos o uzados, Venda, troca 
aluguer, concertos, afinações 

alentim de Carvalho 
97, B. da Assumpção, 39 LISBOA 

SIMÕES FERREIRA 
rctor do Disponsacio da Asistencia os PoberculososNedico doa Hospitaos "o do Posto da Minericordia. 

[Doenças dos pulmões o do apparelho 
cardio-vasoular 

CLINICA GERAL 
Telophone 3391 

Ry do Alecrim, 382.2, E--Das 4 ds 8 

Cabide-manequim 
M3, Rua Augusta, 115—Telephone 942 

* “oatide-manequim n.º 4 appli- 
cado na colemna. 

COMPLETO: Esc. 8.50 

Atvenda em todo o paiz 
e no deposito 

119, 8, Augusta, 415 
TEL, 42 

Obtom-so o =] 

rc pipa E 
da da circum- s 
fterencia do pei. S 
to o motado do 
essa medidase- Ss 
mis fapaito =) 

es Ss 
ss 

Cabide-mano 
quim n.º 4 

7 executa- 0 cabide-maneguim Gs ssa 
escala para todas as medidas, 
serve para homens e senhoras. 

MANEQUINS 
159 6 240 

Feiras e romarias 
AVELLAR, & setembro” prós. 

a a romaria 0 [eira u 
da Guia, 
Trabalha 

Espera-se uma forçá da 
bieana pone Manter a or 

Aqui dt Foz de Cerf 
A 

[Certã apresento uma composição ohi 
mica quo a dintipguo do fono no ou. 
lixas atb hojo usndns na thorapontica, 

E” empregada com sogara vantagem. 
nas. Diabetos —Dyposia—Catarros. gan- 
ricos putrido ou  parasitarlos;--nãs pro 
voreões dlgestivas darivadas das doenças 
Infecciosas; —na convalescenga das febres, 
gra nias, gastricas dos diabo. 
oca, (uberculosos, brighticos, eto;—na 
gastriolbmo dos exgotados pelos exocssos, 
ou privações, eto., oto, 

Mostra n analigo bactoriologica que 
v Agua Foz da Cartã, tal como ao encon- 
tra nas garrafas, devo sor considerada 
como microbicamente pura, nto conton- 
o colibaíl, mem menibuima dao ospe- 
cioa"pathogencas quo pódem “oxiotir 
o abua Aldo di 

—Nos dias 3,26 3 de o PenliSa-co m'osta vi 

já e activamente nos sir. viços da ornamentação e Ahuminação, 
ara Op. 

gua minoro-megioinat. da Foz da) 

Diphlerico, é Vibrão choterico em pouco 
tempo nella pordom toda a sua vitali- 
dade, ontros'miorobios apresontam po- 
2érm, resistoncia maior, 

“A Agua da Foz da Cerlã into tom gazos| 
livres, 6 Jimpida, do sabor lovementa 
noido, muito agradavol quer bebido 
pura, quer misturada com vinho. 

DEPOSITO GERAL 
Tua dos Pangueiros 8d, 1 

“Teleuhone 216 

tus do polia, Iesões ujoere doonças dosetomaro, sto 
Esoriptorio--Rua Angasta, 23 
50 réis olitro om narrafões 

Invesfiguções secreiis 
Vigilancia do pessoas, uto. Policia par 

sealisont-sê hontem, e, 
licindo. “o san do 
producio se destina no 
tina esootar aresta Joe 

salio replets 
em breves pelas 

do em seguida "o program Capfiaho JA, publi, em todo 
te n comedia desempeu! 
nos da escola da cam 
Jym disso versa do sr 106, 

oia iqu 
em partos cguaes. pal 
beneliconcia é pola dir 
escoiar pela mferida 
Toi um drababador Inc 
nicação da festa e q q] 

Poção da 

Praias e thermas 
Sarau de beneficencia no Gerez 

ienelicania, cujo polis e À cai lado e mo ai tomou parie: ramo Mjunero de” aqui» 

sta da. festa, Com; 

meros múito appluudidos, especialincr da pelos alma. 
8.08 OMAN vanbndas por anadame (Colar, que tam 

Jar, Joto de Bar- 
Floje fot entemgo na ar. Ivo Itbeiro, administrador do coneviho, à imgastan” nda da desta, que sra repetida dem 

hrictoridndo, que 
gavol na orga- todo 6 con. 

as can 
mar... 

Todo! 

corta acção miorobicid: 

Processos 
Mor À possoa amada, mantor O consorvar o amor d'ossa possa 

desterrar do coração é do espírito o amor quo nos tenha inspirado alguem 
enjas relações, por qualquer motivo, nos sajam prejudiciaos. Conssgaie 

que essa possoa nos esqueça om absoluto, ot 

Nova taheila de 

implota o dontis Pia Beni voo (úxos) desdo 
ao | tea qm placa do ouro do jaldesda & 5 SS 

CLINICA Gui 
: Consultas a 08% das 2 dv á da tardo, todos os dias 

nt 
Esto consultorio abro das 9 'da manuá da 7 

lago, gos do ama. 

goros para: 

'm elegante volume 20% 

Almanach Theatral 
4.º onno de publicaçi 

Tlustrndo com os rotratos o biographias dos artistas Aura Abranshos, 
Mondonça do Carvalho o Carlota. ndo, 

gonetas: Alma dosorente, Paar 
08 monologos; As mondadoiras, Qua 6lm.. 

garoto da run o o Sonho da ogerario, anoo Lotas, chata das, ato, Drogas 13) óis, 
A"venda na 

Livraria do João Carneiro & Ota. 
: T. de S, 58, Domingos, 80—LISBOA 

Medicina dentaria 
Rua do Quro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisbou & Açores) 
TELEPHONE N.º 2194, 

os para as classes menos abastadas 
Dostadoras completas do onro de lei dosdo . 
Obturações (chumbageno) dendo + 2.140 44 
Aurificações (obturações om onxo) dedo |, + [Dantas artificincs em placa desdo +... 1 a vo 
HBsimanão do dont e uiato BEM DOR (ansntita 

OB) 4 dy to pd a o a capro 0] 
Eextraoção do dontos “o Taixos com undthodia oral 

doido.» ras . 
Limpo | 

om ouro dosdo. 

CONSULTA GRATIS 
os trabalhos e operações sem dôr 

Especialidade em dentaduras sem chapa 
Facilita-se o pagamento 

Modificação de antigos dentaduras 
promptas à mastigação a preço 

loonçãs vonorõns| 

mitois o 08 dominços da 1 ds 6 da tardo 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

Em frente do Banco Lisboa & 

tiqulai, Agencia Ja 
B. Tiplico, ro 86, 6º-Lisbon. 

COMO SE DOMINA A MULHER 
COMO SE DOMINA O HOMEM 

Por Octave Fardet 

Jontom a 
8, Muita gariol, Modas fomnininas, Aa mar. ., AO 

turdo 

Açores 

atigadora, Ra 

oto, 
O réis 
j para 1916 
io 

om 1 noto Feliz nolíoia, 
qua não, Mascara, O tania, O 

Antonio Balbino 
Rego 

Cirurgião dos hospl+ 
ass 

OLINICA GERAL 

Doenças dos vino 
Des atra 

exartor 
Consultas das 16) 

ás Shoras 
Telephone: 2980 

48000! 
1200 Rudo Mundo, 81, 

E DOGG 
TabacariaMalafaia 
Tabacos acione 

253009] 
Ei 

sá 
EO) 

eostrangeiros 'modico x 
o do oo: | da Boa Recorda- 

Err 
dias] Figuelrada For 

904 

» 

o BISTORIA DA GRANDE Guina vor 0 

Grando Norte até além de Dundatk 
estão operando contra Os com 

Bois do, Midland. Great Wostem. | 
ubundaik forneceu 200 homens) 

porn avançarem sobre Dublin o 
Ioutras partes do Norte as Nossus 
farpas “esiho om actividade «au 
mentindo. 
im Gélvay, o. capilão Mel 
loves, velemperudo apoz « sua fo 
ga duma prisão inandera, est 
ém campo comnósco; Nexiord o 
AWicidow” estão roforçadas e Cor 
e Kerry estão cg te compor 
tando-so esplendidamente. “Temos toda a confiança em que 
qs nossos aliados na Alemanha. 

- 8.05 nossos compatriotas na Athe- 
= iiea, estão empregando lodos os es 

Jorços para vivem em nosso qua 
o. 
coragem, rapares, estamos ven. 
cendo o na hora da victoria não 
nos esqueçamos das valentes m 

- Meios que nos teem auxiliado em 
toda a parte é nos leem animado 
Nunca ima mulher teve, maior 
causa e nunca uma, causa foi me- 
“hor servida. 

James Connoliy, 
Cominandante "geral 

Divisão de Doblinm, 

No dia seguinte, estando o edi] 
sicio do correio em chamas, Pest 
so mandou um mensageiro diz 
quo estava promplo a render-se, 
Mouve, “como era natural, algumal 
demora en communicar "com as] 
anetoridades e em obler o conse 
limento por, escripto dos outros d 
rigenites rebeldes no quartel gen 
ral. 

Finalmente, às quos horas. dal 
tarde, Pears rendeú-so incondici 
natmênte e foi conduzido à press 
ca do general Maxwell, assiguando 

ja capitulação. 
A's sete horas, uia sombria fi 

leira de homens desamados o 
«exhanstos cony uma bandeira: bran.| 

parados ou para a prisão, ou pary 
a deportação, 

Os temnios da rendição, assignas 
da na presença do ieneral com, 
mandante, (or n os seguintes: 

“a fim do evitar a camificina 
dos cidadãos de Dublin q na espe: 
rança de eulvar a vida dos nossos 
conipatriotas actnalmente cercados 
e dominados pélo nuniero os mem- 
bros do govemo provisorio agora 
presentes “no quartel, general vc. 
eordaram numa rendição incondi- 
cional, é os comandantes dos va- 
rios distritos na cidado o no puiz 
ordenarão aos seus comnandos 
que deponham ng arinas, 

P, M. Penrse, 
29" dAbri), 1916, 

845" 0 tardem, 
Esta rendição foi escripla à ma 

eliina numa large folha de papel. 
Connolly e MncDonagh . escreves 
ram a Sua rendição de seu proprio. 
punho, mais aaixo, na mesina foz 
ha, 
«Aceito estas condições só para 

os homens sob o meu commando 
no distrieto da ma Moore o par: 
os homens do command de Ste 
phen's Green. 

James Connollyo. 
«Tendo consultado o comman- 

dante Ceanut (Kent) e outros off 
ines resolvi aecoitar tambem a 
rendicão incondicional. 

Thomas MacDouaglm. 

De Valera, que commandava na 
|fabrica de moagem Boland (o dis. 
tricto de Ringsénd) e quo se quei 
xava amargamento do que use 
povo livesse sabido para a mira só 
om facas e garfos podiam ter 
encido, sb so rendeu no dia se- 
minte, "o os edifícios dos Quatro 
Priburiaes, da União do Sul de Du. 

ca à frento apapreceu na rua Sack.| 
ville 2 foi recebida por uma escol) 
ta arinada. Cominharam pela ar 
ruinada e ainda fumeganto Tua € 
desapareceram na zua de West. 
moreland em direção q Trinity] 
Coleve. em evio parque eram sé. 

bin, de Jacob e do Collegio Medi, 
L|co-seguiram o exemplo. Honve tin- 

da lucta aqui o ali e tiroteio dos 
telhados. durante alguns dias, 
A parte na retaguarda do eq 

fico dos Quatro Pribunges—onde 
havia alguns dos peores antros de 

calho muito devo pelos sus serviços 
ACimportamela à entregar às rotor 

declividades é do 
3890 q enda. 

2, | proxima semana, 
A" Tesla que decorreu gom grato bri 

Hansa é que foraninou com th Dai. 
oras, asspiram 08 9%, dr 
ves, ditoelor geral do ménis be 

Dto d” Bar. 
dy da dns O, ACoibpnhado do 

Amíto, Inspetor do eireulo, e do er 
Ndee 

de, 
tina 

fe 'ornecedora do o Re 
os 

14 

lução só q vigilancia da policia tm 
pediu que elles vissem às mãos 
uns com os outro. 
Em (aos cireun tanei sim 

Veners, pouco seguros do lervono| 
que Disavam, quer quanto à poli! 
vim quer quanto os seus compa- 
trlotas nacionalistas, vinim-se em, 
diff idades» por isso retiraram-! 
se para o somulo, e, com as 
portas fe esperaram os 
acontecimentos, . 
Daviam planeado muitas coisa 

entire ellas O apoderarem-s do vdl 
feio, dos correius c marcharem pá 
rm Mallow, para se juntarem com 
ng seus dnnigos de Killamey, de, 
Eraleo a da selvalica vegião  quel 
fioava a gesto 
Mas o entroncamento do cami- 

nho de ferro de Mailow (oi occupa- 
do fortemente pelu auctoridade 

À dislribuição. nós pobres ferseta 

enhia dos Camin 
Portuguezes e da Cooperatha; 
Gredito e Consumo do pass 
estabelecimentos fabris 
nisterio da 

Pregos limtdisimos 

Isin Foiners 

o cilGrande Casino . 
Internacional 

= Mont 
Epoca de verão 

Todas as noites concertos 
notave! sextetto dirigido pelo: 
tincto maestro Conrado der 
po. N 

Apresentação dos celebre: 
dueitistas Cenami-Vizzank. 

Matinées aos domingos e quim» 
tas feiras, o 

Perfeição! - 
Elegancial 
Arte! 

Sorlimento! 

Calçado 
só na 

Sapata Rego 
for 

uerra a que por 

Pr fixo 
Sornece o mais elegante; o maix 
chic, o mais commodo, o mais rar 
sistente calçads para 
Senhoras e Creanças. 
Experimentem para se certifi« 

car na 

Sapataria Rego 

Homens, 

Ô, Rua da Palma, 166 
LISBOA 
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heneido pela polícia na mesmas E: realmente um prosmero é fu 
nojto, Iduxtrial distrito; que póde 
ava muito especial. Mavia tres cor-[ulindições upatriolicas» que da 
vos principes de nacionalistas na de Viie ill o de 1798 e ao q capital dy sUl-OBrlenitas, Red-'paroco êntendou-se soy nnceesa 
monditas o Sim Feiners, Não ha-[fazr um esforço para lhes dar vid 
via Inço algum de simizade entre) O condado de Wexford é url 
dles v' quando havia qualquer agi- d'aquelles onde foi posta, completar 

mente em execução 4 lei dn conta 
pra de levras e 0 resultado é, coma 
dizemos, ter elle adquirido umg 
urando prosperidade, 
O conselho do condedo, composto; do” nacionalistas “moderados, Sê “considerado” como” maodeid” D8 

tass colhe idades, gerindo os nes vi 
gocios locaes d'un modo uid 
nenhum dos sons membros om d 
homens mais em evidencia no com 
dado adhorin à rebellino. : 

As desordens ali Iavidas forany 
ubra de ociosos e de rapazes, sen 
do tudo planeado em Dublin” Mnby 
tos voluntarios dos redmondistag; 
em lamisourthy e nos distrielos df 
tegião diz-se que se juntaram 

por! à tal, orem, 
obrigados o wum disáelo um | 
ven sacerdote exereou nefasta iná 
fluencia, 

lar é na bahia de Cork estava] Mas O ufficial commandante dog 
unia esquadra, sendo portanto uma voluntarios do condado 1ão só 
altitude ds socego a segura us seus homens eu Woxford ag 
O bispo e v lord mayor falarani- dispôr das aueloridades para 

lhes à porta, db seu arsenal é neon. nimiitanção da ordem, mas publê 
salharam-nos a ter juizo, mas elles cou uma prolibição, “dirigida 
recusaram-so a obedecer fôssem corpo nos disirictos conviziml 
amace fêssem “as. cireumstancias, de (omaraim parte no viniico mo 
mosio sob a. ameaça das. maiores ento vebeldb vastigos scelesinsticos, Por fim, r9-[ “15 y amayor de Wexfond. na 
no & Republica não ja ter com eljmeira sessão que houve do sanãe 
log é elles não podiam ir ter com ajmunicipal, declaron  publicamer 
Republica, aproveitando à eseurelque Lulas as socções da commndÊ. 
dio da hoite dirigiram.so sucega-) dade--armafemistas, comnerdi 
dumento para suga casas e à poli)les é artistas—furam upromptos 
cia apodetou.se do «arscuab o dofauxiliar a polícia o ss unctoridar eu armamento, militares. cin, mtlgpét o socêgo 

prot de 
“Ao sul de Dublin, 

tensão da linha do Caminho d 
Kero Sudeste, desde Weslland 
Row als Wexford, houve umcaças 
do sérias perturbações, “mas, éx- 
ceptnando O districto de Ringsend, BÃO Nono perigo verdadeiro à nto ser em Gorey-Feme-Ennisoorthy, 
qúrto de Wenford, q 

em toda a cx-| 
re Prop Serio assegurar, o 

e unir. ahida. ntuis Macivtaligtos 
unionistas na sua resolução de cá 
nagar qualquer espirito de gerrmts 

nisiho na Telanda ou cm quulgues 
parte do imperiom. . 

E ss Novos Guasdos Ross, outra 
ldivisto dos nacionalistas approve 
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Direcção e propriedado de Manuel Guimarães 
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Toleghanan.*2293 —Enderapatalsy. CAPITAL 
Co azosigão —Rua do Norta, 5º 

Olfaina de | narassão—7), Rua da Bica Proc 9 contava 

Quem obsoryar attontamento a 
evolução da guerra não poderá doi- 
“xa to ohegar á conclusão do que os 
nooi::vimentos so procipitam, Esta- 
amos indubitavolmente no comoço do| 
fim. Tudo quanto se podia 
fnyorocesso a causa dos imporios 
vontraos, já so roulisou, Por sua vor, 
us alliados estão a ponto do rocobor| 
os ultimos conoursos com que presa-| 
“miyolmoúto podiam contar, 

A grando noticia do dia 6 a de- 
“elaração do guerra feita pola Italia à] 
“Allomanho, É! matoral quo a brove| 
trooho olla soja seguida pola onteada| 
“da Romania na guerra a favor dos 
plindos, São dois elementos impor 

ntissimos para o dosfocho da longa 
contonda que está ousangaentando o] 
mundo. 

O facto do a Italia tor onviado con- 

quo osto aoto do guerra 
cutado pola Italia. Não ba 
vordadoiras fóra da logios A logica 
fmpunha a queres ontro à Italia 00 
imporio allomãs 

artificio a alliança 
que ligava a Italia 4 Austria. Como 
podiam ostimar-so duas naçõos quo 
tão rudomonto so tinham combatido? 
Na Italia tudo talla do despotismo da] 

o para que osso ostado do 
animadvorsão prosoguisso, ainda a 
Austria rotinha om sou podor uma, 
“Vasta porção do territorio italiano, 

Roto o pacto com a Austria, doson- 
endeiada a guerra ontro ita 
uustriacos, não podis 
quor um simulacro do boas rolaçõos| 
com a Allomanha. Esta ig 
Retmitto expedientes nem sob 
iplomaticas, que são puo 

oulas quando o sungue corro a jorros 
e ostão om lotigio tão olovados inte- 

«mosvos. Pazor a guorra Á Austria, om-| 
da com a Aliomanha numa lu- 

do facto totmar uia 
attitado hostil ao imporio gormanico, 

do do guerra outro u Italia oa 
Allomanha ora in Do ina- 

ondo estivorom italia- 
ostarão dois inimigos] 

quo so combatorão até á morta, 
Ali ostado alto: 

À LIBERDADE faz.côro com à ORDEI 
à proposito do que escrevemos 

sobre capellãos militares 

Para quo os loitoros avaliom como 
dorta imprensa, quo so decora com o 

titulo do catholioa,aprosi 
combato aquillo quo sobro oapollãos 
militares tom vindo a lumo ma Capi 
tal, transorovemos o soguinto publi- 
cado hontom com a opigrapho do 
«Nojonto» na Liberdade do Porto: 

À Capital, com aquola ana delicados] 
tashosa ta! achou “Doihor Correcção ao 
arúigo fojuntistaso 6 infaliigaimo quo Já 
pablicoa our, Avelino. d'Alinoida sobra 
Sapos mintacas do quo, chocarcene 
iebrea da, nbnogação dos padros porta- 
Eogoa insinuando que noahum apparo 
Sorkodeapando 0 ata posto de capelião| 
imitar O” autor da local, que não à as: 
Bignou por modostia der ses brariseinos 
fios cómo soldado al far preza baum pouso a diguidado il 
on'topria dossoudo a usar da 
Bossos "quo dofingas tm caraoter, 

“A gutalia gilo roles 
Moita, naristento ecel dem Alrunando, 

nto 0 ar, conogo a qõe. 

bobo, 6 Íazotos nossas as pa- 
lo quorido colloga de Lisboa: 

Em seguida, a Liberilade estampa 
xaltados 6 doscompostos com- 
arios quo a Ordem foz a um 

«consta» da Capitai quo passamos a 
ais uma voz para quo os 
m bom da justiça com 

que nos upplicam ossos bons o bum 
aducados ontholio ithotos do 
nojontos, chocarreiros o insidiosos, 
O quo tanto onfurocon a Ordem 0 
agora a Liberdade foi apenas isto: 

Consta-nos que, muito oimbora o gor 
no não noweio copellãos para 
dar. conego Moita a ontros 
Betão dispostos a iniciar um movimonto| 
no aontido do obter anctorisação paca, 
que capollios voluntarioa siga ! as tro- 
das, À onsta dos catholicos, cuja ganero- 
lidade pão falhará n'osta aoloino occa- 
tão, Pareco quo o st, conogo Moita é dos| 
primoieos “a olterecer-so como capellão Volantario O que u Ordem, dantto om br brirá não só uma inscripção de] 

prdotas, livros do sorviço militar, qu 
so dispõe a 
tambem mm 

zura-so que o 
movimento, o ubora 80 início tmuito tai 
do, domonsttará, no omtanto, à onori 
pitalidado da. fó catholioa om Portugal 
somo um grando nu 

nas a pura hoara dos 
atriotom. 

om 
ditos do 
Onds está aqui a insinuação do que 

| nenhum padro portuguos apparocorá 
«osoupando o sou posto de capelão 
allltar>?! 

Onde ostá aqui o «insulto ás oron- 

porar que 

nalyia o)? 

;aos alliados, sob o ponto do vista do| 
(conjunoto da guerra, D'aqui om disn- 
to prostalos-ha muito maiores, Não, 
combaterá só no lado dos francezes, 

us irmãos de raça o de id 
Salonica, Gumbatorá ao lado d'o 

fronto oooidental onde a vioto- 
ria dofiniotiva dos alliados ha de um 

azar, ontro um trophou 
mpunbadas por solda- 

g livros! 
oelaração do guerra da Italia 4 

Allomanha succadorá-—tudo o indios, 
|-—s ontrada da Romania ua guerra, 
A Romania possuo um admiravl) 
exorcito; é do todos os povos balka- 

cos o menos cançado por luctas 
guerreiras. A gua mobilisação geral] 
póde ir ató a jum milhão do soldados.| 
Sorá nm novo poso na balança, quo| 
ha tanto pondo já para o lado dos al- 
lindos 

Morohar! Murohar! Vao 
Igrando Ialtali do caçada quo os po- 
Ivos livros toom do fazor, porsoguindo 
ató nos sous mais reconditos anttos, 
a fora imporial! Nunoa o mundo p 
Isenciou uma crotada como osta, do] 
pó da qual as quo so destinavam a li- 
bertar o tumulo do Christo so afigu- 
ram brinquedos E % 
libortar a bumanidac 
com o poder dospotico que protendo 
dominal-s, om pleno seculo XX, 
mo um rebanho de escravos, E 
sahirá Posta guorra indostrao 
monto couraçada* polo direito é pola 

a 
Peocitamnto porque óstamos no 

loomoço do fim, o já não é licita 
[sombra do uma duvida sobro o dos 
fooho da guerra, não ha razão ps 
dosanimo ira O soepticismo,| 

nom para a indiferença, como não po-| 
de ser lioita nonhama expre que] 
não venha reflootir a oortoza da vi-| 

ou não traduza plonamento a] 
ado o a justiça da causa quo, 

oila ha do folgurantomento coroar. 
E! prociso marohar, como coração] 

o do asporança, à alina ohoia do 
16, com os olt 
o ditoito; 6 preciso marcha 
lorradeiras batalhas, que podem 
jgantoscas, mas que sorão as ultim: 

as mais horoicas, as 

+ O «humo o facil do 
quim vulgar», a emalediconcia», 

no disor da Ordem, 0º 
da Liberdade, o cohocurr 
do rospeito pola «d) 
a «ropuguanto insidis 

“O que nós dissomos quo constava 
ic fazor Portugal fosso ota 
França, como já narrámos com alguns| 
[pormenoros, à que juntacethos outros 
não menos interossantos quando fôr] 

quom fôr, o quo não imp« 
diu a Ordem o à Liberdado do rogo 
furom ao omprogo da terminologia] 
que immortalisou folhas como o Pé 
fardo o jornalistas como o padre Be-| 
mevonuto, Pelo visto, volta-so, em 
corta impronsa chamada catholioa, ao| 
uso d'aquolla lingaagem que a collo-| 
cou om ospocial ovidoncia nos agis 
dos tompos que precsdoram a quo 
da monapobia. Vão bom por os: 
minho, mas, so sappõem que intimi- 
dam ou, ommudocem alguom, ostão| 
totalmonto enganadosw Com irrita- 
(ções somolhan: jas provam que 
não andamos loi vordado ao af.| 
ficmar quo ont tholicos franoe- 
[sos e 08 catholidos portaguozes me 

onormo, quai iavonoi 

NO RIO DE JANkIRO 

Uma conferencia sobre O es 
mancaino 

RIO DE JANEIRO, 28.0 dr. 
Pinto da Rocha, grande amigo 
de Portugal, fez hontem uma| 
conferencia no edificio da Esco-| 
la das Bellas Artes, a proposito 
do 1º centenario da inagura- 
ção dos cursos. 
O centerencista fallou sobre o 

esiyio manuelino, as- suas ori- 
gens, a sua influencia em Por- 
tugal e a sua applicação no Bra- 
zil-—( Americana). 

Presidencia da Republica 
Recepção no Paço de Belem 
Or. prosidonto da Ropublioa dá| 

[ámanhã, ás 92 horas, recopção no 
paço do Bolom aos olliciaos da 1.º di- 
visão do oxorcito, aos que fizoram 
parto da divisão do manobras de 
[Tancos o aos oficias da divisão nar 
val, 

Foram convidados os membros do| 
ministorio, auotoridades «uperiores, 

uitas outras pessoas do olovada 
ição sooial o ropresentantos da im-| 

pronsa. 

Congresso da Republica 
O «Diario do Governo» insero hoje O 

; aviso de que & proxima sessão do Con-| 
gresso se sealisa, como «A: Capital já 
tinha dito, ma proxima quinta-feira, às] 
6 horas. 

á im 
oficios: 

Foi atacada de noi- 
te por um submarino 
inimigo a canhoneira| 

bo»; da marinha de| 
guerra porlugueza. 
O torpedo não attin- 
giuo alvo, passando,| 

pronsa a seguinto nota 

comtudo, a poucos 
metros da prôa. Ão| 
contra-ataque da c: 
nhoneira, fazendo 
uso da sua artilharia, 
o submarino emi 
gi, mão tornando a 
ser visto. O ministro 
da marinha, em nome 
do governo, louvou a 
guarnição da çanho-| 

sua firme 

os seguintos pormenoros: É 
O ataque dou-so polas 10 horas da 

noito do qui a passada, a 60] 
milhas da costa do Portugal, quando, 
a Too sogui obra Toda 08 Php rosa 

“com a gua maxima volooi- 

(complotamento ohão, Inopinadamos 
te, 3 curta distanoia, foi pyistada 
torro d'un subiariao o-logo a soguir! 

iu-so 0: sulco phosphorosoento de| 
Jum torpedo, que passou a 20 motros| 
apr 

o bordo, imediatamente 03-0a-| 
| nh008 do tiro rapido romporam fogo, 
O submarino morgulhou repidamon-| 
to, vondo os nossos marihheiros on- 
[dó passar distinotamente por baixo 
(da 1bo o casco phosphoresconto do| 
jonbínarino, o qual, a algumas conte- 
nas de metros tornou a vir à lome| 
d'agua, mostrando - por um-momonto 

ja brovo trocho tornar a desapparo-| 
cor, 

visão naval enviou ogualmonto um| 
ygramuna a osao official, o 1,º to- 

onto gr. Corroia da Silva (Paço 
[d'Aroos), saudando-o calorosamonte| 
om sou nome o no de todos os cama-| 

da divisão navs a 
Zbo, quo tom uma tripulação do 

[70 homons o armada com quatro os- 
nhões do tiro rapido, 6 um dos novos 
navios construidos no nosso Arso- 

portoncondo a uma classo que 
tom prostado geandos serviços, tanto| 
nas colonias, como na fiscalisação da 
pocos Tom mato boss qualidados 
nauticas e bom armamento, Foi n'osso| 

Vordo, so dou uma explosão no paiol 
da gatolina, ficando muito agariad 
mas consoguindo vit com os sous 
proprios recursos para Lisboa. Gon- 
loluira agora as suas roparações. 
Um outro navio do mesmo typo, à, 

Save, está ha quatro mozos exercon- 
do à vigilancia no arobipelago do 
Cabo Vordo, sorviço ardao, pois bas 
ka dizor quo ali ostavam, pertoncon-| 
tos nos návios quo foram approhoo- 

tos allomães. No 
são sendo 

navios do mesmo typo. 
O comandanto da Ibo, como acima| 

dissemos, 60 1.º tenonto ar, Corroia 
ia Silva, filho do volho almiranto 
conde do Paço d'Arcog. Official dis-| 
tincto o cecriptor não menos distin- 
to, tendo por vezes honrado as co- 
lomnss d'4 Capital, quando govor- 
nador do Mossamedes prestou rele- 
vantes serviços, sendo um dos novos 
a quem ostá rosorvado um brilhanto| 
futaro. E' om propuguador acerrimo| 
(do resurgimonto -da nosea mariah... 
O immediato da Ibo é o 2.º tenen- 

to sr. Owen Pinto, official do valor, 
distinguia ns campanha dos| 

Ouamatas, em” que tomou parte na 
oolomna de marinha. 
E já agora, que catamos falando| 

a'om 'aoto que honra a nossa marinha, 
[do guorrs, acorescontomos alguns 
[pormenores quo não deixam de ser| 
curiosos, Os allemãos toom espalha- 
ão na nossa barra dozonas do minas, 
mas o nosso serviço de dragagens d| 
tão porfoito que. até hojo, nom uma| 

a olaridado das uuas oscotilhas, para 

A canhonoira sogula ontão o soa] 
dostino, som qualquor outro inci- 

A GRANDE GUERRA 
e O => 

À canhoneira portugueza “Ibo, 
atacada por um submarino inimiga 

este foi posto em fuga a tiros de canhão 
unioa voz consoguia o inimigo o sou 
Pbjotivo 

dama vez, no canal principal 
da buera, foram Tocogadas dass, das 
do maior typo conhocido, o isgo no] 
proprio dia em quo sabia o paquete 
Moç levando a sou bordo 
1,500 ho; 

À Romania 
declara querra 
à hustra 

rou esta manhã guerra á Aus 
trid. — (Americana), 

Um jornal romaico, o Adéverut, 
josorovia, ha dias: 

s. 

«O novo offo: 
pressão diplomatica não pódem tor] 
influoncia, Rompomos dofin 
to com as potencias contraos após | 
último conselho da corda. Em segui-| 
da, a Allomanha ganhou á sua causa 
ja Bolgaria quo morocou o reconhi 
joimónto das . potencias 
Quanto é Romania, nenhum is 
nacional ou “político a liga a osso] 
rapa: 

«Não podemos aoquioscor a mar- 
ohar ao lado da Balgacia, quaosquer 
quo sojam dy componsaçõos qdo nog| 
oftoroçam a troço da nossa noutfali 
dado, pois que o resultado goria o] 

guor- isolamento da Romania após 
a. Uma unica polítioa é d'os 
to possivol: a conquista da Transyl- 
vanin o da Bakovina polas armas, O 
(quo só podemos fazor no lado da 
Entente.» 
O dr, Loderor, correspondente do 

Berliner Tageblalt, sempro muito 
bom informado, doixou porcobor na| 
|suaultima correspondência um corto 
inal estar quanto á attitado da Ro-| 
mania, 
A vida do Bucarost sobretudo 

ãa oxtos muito. D 
passou a gras i 

rra denanciava-so em minimos] 

Nos ultimos dias, como so sabe, 
constou nos moios diplomaticos que, 
o kaisor ocorovora ao rei da Ro 
mania para lho fator conhecer a sua| 
intonção do lho enviar o duquo AL 
brooht do Mocklomburgo, encarrega-| 
ão d'ama missão especial rol: 
áituação da Romania, O rei respo: 
dou quo considorava a visita do da- 
quo como inoportuna porque, sendo| 
jam monaroha constitucional, ver- 
bia obrigado a fazer rocebor o onvis 
(do do imporador pelos ministros. 
[Nossas condições proforia rocober] 
[as commanicações do governo alle-| 
mão pela via diplomatica habitual. 
O Minerva, jornal romaico gorma-| 

navio que o anno passado, om Cabo nophilo, escrovea ba poucos dias: 
«Não so pódo nogar que na Roma- 

nia so fazom aotualmonto grandos 
[raia sob o ponto do vista mi-| 

itar, Não podemos .orer quo a Ro- 
mania seja poupada pela guerra o a) 
[sua espectativa noutral não siguifica| 
(de modo algum quo o paiz deve con- 
[sorvar uma noutralidado oterns. Do-| 
vomos esporar quo a nossa hora são) 
dentro em pouco. Todavia essa ho: 

inda não está fixada: de 
pondo da situação nas outras froa- 
tos» 

Os conservadores romaicos osforça- 
ram-se, até á uítima, por obstar a que 
[Romania sahisse da noutralidade para! 
so bator contra os imporios centraes. 
Pedro Carp, no Moídawa, escrevi 
ultimamente—já no corrente moz—| 
[podor afirmar com sogarança quo 
todos os boatos de adhesãe romaica 
já Eutente oram infundados o quo af 
intorvonção não so produziria. Pedro. 
(Carp 6 am gormanophilo exaltado. 
À sua propaganda não go fez aponas, 
(com palavras, mas tambem com ta-, 
ctos. Por vozos estovo om Vianna 
[Budapest afim do expôr, om cortos| 
circolos, o que ontendia como sendo| 

imagino, porom, quo todos 
os coiserradores romaicos pensam 

álmissão franco-romaioa, effeotuoa-so 

havia. concluido uma convonção vor- 
dal com a Jtente, com quanto lh 
não fasso possivol traduzil-a desdo já 
om obras. 
Ao quo so vô, tanto uns como ou- 

tros consorvadoros o enganaram. À 

geblait a Bucarest Iriu ali, om maio 
ultimo, ooisas que lho dosageadarara 
sammamonto: nos adimatographos, 0] 
pablico applaudia és soldados fran-. 

o crar punha-so do pó; 
concertos oantavam-so cas 

i da Bulga 

novos o flamantos auiformos 
cavalos, dostacamontos 

itarios, aororla. 
nos” transportados lem automoveis, 
[oompânhias do oyolistas levando É 
fsontó o principo hordoiro, canhões! 

altimos mexcê, a Romania tom | 
rócobido da Rassia importantes ro-| 
mossas do munições. 
À vigilancia romaioa na frontoira 

[bungara ostava-so oxoroondo por ama 
fórma: aotivissima, Ao longo de toda. 
a fronteira, a com motros do distanois 

mm 2ig-22g. Na fronteira russa, 
a vigilancia ora monos numorosa, po- 

ua a da Bocovioa) 
ta, Às lauotoridados da 

fronteira rússa mosthavam-se sompro 
muito goátis para com os rômaicos, 

Às reliçõs fo 
— Tonigas 

A manifestação o parisien-| 
se de janeiro do anno 
passado—O que então 

se disse 
A 9 do janoico de 1915, por inioia- 

tiva da Revue hebdoniadaire o da oom- 

(sob a prosidencia 

os om Paris, compobt 
miandy o Costinosco, doputados, e do 
sr. Oantacuzóne, medico, A manifos- 
tação, assumiu um caracter imponea-| 
to, 

os 142 codvivas figuravam. 
oslobridados nas acior 
tras o na diplomacia, cuja presença 
[ropresentava uma roplioa ao famoso| 
manifosto dos intellgctuaos allomhos. 
[Dostacava-so a prasdnça do sr. Laho-| 
|vary, ministro do Ramania, 

A" uma allocução do er, Lacour- 
Igayot róspondou o sr, Cantacuzóne,! 
professor da faculdado do modicina 
om Bucarest, pronunciando um dis 
(curso..O er. Dinmandy foz allusão às 
atrocidades praticadas polas tropas 
aliomãs na Bolgica o ha França, vor- 
borando-as, 6 disse: 

“<ho abrigo da coa ndutralidade, prose-! grisva. ómania nos Bota proparativos plomsticos & militares; do momento 
nciual, vospera do gratissimos aconteci- montos, estamos cóttos da victoria por, torios a convicção da justiça da Do 
por completo dos realtados imedi É ama guerra que noifundo é ape ao glgusiato do dois principe fa raça gor ano di pefeio da nacivasidhdo, consasa Hogica" do priaoipio de 
 Sottceri amargas decepções quem so] aoisar embaiar pola csporança da povos seuteass darão poa pados pola guor” Fe netual; soe gi fios das 

direitos do ho- 

Por isto “o problomaido” equilibrio ea- 
Iropoa impõo-8o Imperativamento à todos] 
os povos da Europs. Pela parto que 
dia respeito, tenho, à cduvloção de que 
enteada do! exercito Fúmaico di catapa-| 
nho porá têrmo à osta gaorra monstradãa. 
Sem tor outra anotoridado para dizel-o dei 

não se pode) [do mesmo mndo, ombora algunr 6: 
oluissem o perigo immediato de guer- 
(ca. O sovador Dogtan, nº'ama entro- 
vista reproduzida por alguos jornses 
vionnenses, disse crer quo Bratiano 

lque a da elmples loglos, 
jadmittir que uma grando potencia coio| 
6 a Ttatia não desejo corho e Homanit 
ltabeiscor o ogailibrio enropon. Tem 
vindloações à formular sontra  Avstr 
|Honsria, tem, como nós, humilhações 
vingar, tuas comecou iá falando polos. 

[bios das foridas por o 

»Transylvania para com os Habs- 

yduvidar. Póde ser 

=: À inlervenção da Grecia 

|ereou a ultima guerra balkanica é. 
ue à sua attitudo ora dubia o ho». 

e, ora manifestamente - ger; plitas logrou diminuir o apar - O movimento na Grecia em fa ron gaia à da entrada do paiz na guerra 
non o Fomalcos do jugo austco-hangaro o! 00 lado dos allindos assumia Já. a libertação do territorio Irancar», proporções extraordinarias. Og sol dados recentemente desmobiligados. ardem em desejos de defender. A patria. No comício  anti-bulgaro: 

tenlisado no dia 24 em Salonicg tie. |meou-se uma comissão encarro | gada “do organisar uma legião -de 

o magos do Ga: 
pre derramado fes, ribatai fogi, como 

otar áquolios 

Por fim, o sr Dimandy bri 
pola victoria das armas france 
zas, o pela victoria da Triple-Iulente 

uida o hymno ro- 
maico que toda a assistencia ouviu a soldado voluntarios gregos. Esses volynt 

|oozo8 e assobiava os prisionoiros al-|do pá. rios, enquadrados por officiaes dé 
lomãos o quando apps: Usoa depois dá palavra o se. Des-| exercito “aclivo & da reserva pro 

iohanol, pe da Camara dos! pôs-se combater o inimigo Neredk 
Deputados, que disso -não podor os-/tMtio, o em algumas horas aláiry a 
Iquecer nunoa o acolhimento quo na! Kim O numero de 8) So é govam, 

maio, assiatia a uma grando roviata Romania, em 1919, recobera. Dasdo Lomprif "e Vontade na militar. Viu 05 soldados com es seus logo, sentiu a evolução da politica| njicár.ge-hiam, decerto, estes bala, mo om 1877, a, hões de vountarios e Os resulta 
de semelhante attitude não ida do modo algum, sor tavoraveis 4Ji 
instituições é nos altos ropresentaiy. 
tes, Muito embora o governo ada 
pte, em face da situação, 0 p 
dimento mais conforme com el não será para assombrar- quo: 08; juregos patriotas o llboraes pura 
os governantes que impediram, q. 
nação de cumprir a tempo os deye- 
res que lhe impõem a sua. ser 
rança, a sua hn é o sou futgi 

Uma semana de oper 
rações militares 

britannicas 
LONDRES, 28, —Sumunario dus opera. 

ções militares britannicas - eltochuadas, 
durante o período de oito dias terminar 
dos em 25 d'agosto, compilado por-um. 
escriplor amilitar muito conhecido é 
—Este periodo foi do firms avanço, Nat 
tarde de sexta-tótra, 18 do oorranto abs. 
cmas toda a linha do Thlepval alé da 
Somme. Ao sul de Thiepval depqls. dei um”. lremendo bombardeamento, dia 
batalhõas britânicos tomaram rig, (area. solidamente forliticada e dotendie 
a por uns dois mil allemáns. Um ara, 
tra-ntaque inimigo Doi 
losbnralado polas, nossas peças, Avant. 

camos tambem na direcção de, Ma 
tinpuich e desde q Floresta nda cm die: revção o sul avançamos a nossa dinhg. 
numa extensão de mais de duas mk, 
lhos e cuja profundidade variava da, 
200 a 600 imotros, Tomámos uma ps. 
dreira no extcemo de Guiliemont-depais,. 
de um combuts corpo a corpo que dus. 
rou algumas horas. Estos sucocssog.- des. ram-nos uma posição n'uma grando q, 
tensão que domina o estaleiro. No, dig, 20 os allomãas bomberdoaram violenta, mente à nossa linha e coroa do medo din slacaram as nossas. novas Linhadr, 

g (a Romania do ludo occidental da Florasta alta, com. seguindo occupar uma qnrle das nossa, era apreciada ha VÍNIE 2299 1: eiesos rs, forem inata 
p VÍNIE MSZES |: ropalidos peim nomsa infantaria, No. Em janeiro de 1915, 0 «Timess apre-((ia Seguinio na Floresta alla € mr Iaro, ciava aasim a, intervenção eventual” da | dade do Nouquei o inimigo alaoou vêm Romania é as suas consoquanciass tIns vozos À granada mas nada Congo É b guiu, No dia 22 avançámos firmemen 

E' manifesto que a apparição le na mossu ala esquerda adeantando . 
da Romania na Bukovina e na a nossa linha para O proprio Lmile da, Transylvania será um golpe lerri- herdade do Mouquel, - eucoodondo. Gr 
vel para a Austria-Hungria, talvez mesmo a nondasio d'ella € approximan, mesmo um golpe fatal. O exercito do-mos à 1.000 metros de Thlopval, Na; romaico é numeroso e bem equi. quarta-feira os allembes fizeram gran” pado, fendo adquirido uma grande des estorços para nos dasulojar do bs reputação de bravura e disciplina neno elevado ao sul de Thispval. nuas, na campanha de 1877 Tudo leva a restaram compleamonda váca silve, crtr que hoje as suas qualidades : Simao do ado dino fa a ct que n'uma lucia empenhada para à “Os nossas aviões deram mu libertação de quatro milhões de in. paes: ão cadernos 
dividuos que são do seu sangue é pelho mas dastruimos quatro mae que falam a mesma lingua, 0 €xer- lhos inimigos é forçamos muitos di ulnas, cito romaico seja apoiado pelo aterrar com grande avaria. Um, pos fimento nacional. A má adminis. riodo exiraiido de uma cone 

dida presta homenagem & cliciena, tração dos mogyares fez diminuir 
muilo O lealismo dos romaicos da Gos aiagoros tritsnadcos- Lda ini 

7es estão cicculando sobre nós mas eãa, simplesmente os ingicoas, porque, Ok nossos não se alrevem a vir proximo, “los dinhas. Na Tociaguarda das nose. 

Saudando os ministros balkanicos 
o gr, Dosohanel exprimiu-so as 
Entendemos que no leste da Europ: logar para todos os interes atá todos 

Li logh- 

' ao pá 
“le utente é oxatamonto oppos 
ôstojam nadas, 
A guerra sotual apresenta pi 

ainda mx 
nto, o quo quer o com q] 

“ostos povos & 08 
ar com  imaia Hberdad 
(abaolutamonto dosintorose ada, O quo, ca 

om vista uma 

o o toi, DOE a0a mago Romania polo ao rá prssantanto “otro 26, o af, Labovary.] 
ado pele amisado "(ranco-romeien O, fogao & progra Expronaão do el 

onperf dada 
nº goriosa Rr 

Findo o discurso, tocou-so a Mar- 
selheza, quo foi ouvida do pé. 

amo a intervenção eventoal 

durg, lealismo de que em ineados 
do Stculo passado ninguem poderia 

que a presença 
dos russo em Bukovina, onde já cs. 

| tão senhores das estradas qué con- Unhas ha Grando numero dos nodgos, apparelhos mas qui sobre à trincheira nenhum Se digna apparcerm. Na quariadeia 4 hole e na quina tora. de manha toi dado “om Grande, impelo. um osnleualaquo ds trincheiras” de” Guilomant,. “mas ad 
conseguiu ganhar nenhum terreno. NG: 
tarde de 24 do corrente evançámos par ra. mao proximo, do Thiepval coiabal. cendo.nea num fonto distante 0 mes less da praça. Aa praíções ailemaos em 
Thicpval, em rosullado dos combates 
dados durante esta semana, encontram e reum vgudo salimi qua ns Gol Nim” das lares, O GOleror e eo a nossa procsdo. por tz Ladçaom 
(Havas). 

A lucta na frente oe: 
cidental 

PARIS, 25. -Communicação of 
cial das 16 horas:—Foram faoilmon- 
to ropellidos pelos geanadoiros va- 

ontativas allomãs contea as po- 
içõos francesas om fronte do FI 
ry;Nos demais pontos da linha: a 
noito dooorou colina. —Havas. 
A camara hungara 
PARIS, 28:—A camara hungana 

para 6 de setembro — Agr 

duzem à Transyivania, lenha leva- 
do os romaicos a apressarem a sun 
resolução. Seria injurioso para D 
seu prestigio e fatal para as suas 
aspirações que a obra da liberta. 
ção dos scus irmãos fôsse lovada a 
effeilo por outro povo que não O 
romaico. 

está iminente? 
PARIS, 28, — O novo chefe do 

estado maior grego oppôr-se-ha 
'ao avanço bulgaro, consoante os 
desejos da opinião publica — 
(Americana). 

A Grecia intervirá fatalmente na 
guerra, contra a vonlado dos of 
cines germanophios, que até hoje: cem conseguido oppôr-se 4 loda a! 

litica salvadora que se personi- 
ca na figura prestigiosissima de 
Venizcios, A revolução, scgundo| 
informações — auelorisadas, parece, 
porém, já agora inevitável, não! | 
sendo para admirar que o rei soja: foi adi leposto, apesar da aura que Mo ricana, 



pari Ema 
Eranciseo Joaquim Martins 

O seu failecimento 

jabalhador o exceliento chrfo do fan. 

pie rea mam Ezorem 
nação. do 

hujo pata o ecimiteri 
es, onda o foratro ficou om ja 
mília, indo a urna fonerarta é 

HI DRA 
À. da Costa Ivo 

Corretor ofiiciat 
tandos publicos, Papeis da credito, 

bilhotes do thosoaro,óta, 
Rua Augusta, 24. 

4 Tolopia id — End. tal, Cor 

TOURADAS 
Setubal, 27.—No domingo reaiisa na| 

Onrios Ttelvay à sua festa artistica q] 

touros, todos puros, fos mento oflerecidos polo lay onveia, Às aonh 
30 0/0 nos logaras. 
Montemor o 

o, à primeira. corri “da. opaca, por ocsasito da grand feira «vannoo da Los lidando-so touros do la- + vrador ar. Joaquim. Mignol dos Santos, |, sendo. onvaliciro Jos Casimiro o to +, fanndo alguns dos molhorea bandariih Bos ão Gun po Peguo, ontro alem Pi doro, !Phudoo, Vital Mendes, Custodio ! Botatogos, Leopoldo Alves “o Antonio 1 Viairas 

Leitaria Ideal 
“84 Ros Retrozelros, 66 

ÃO commercio g 20 qublico 
ci Eu abaixo assigaado, venho 
nueclarar ao Commercio e ao pu- 
“blico em geral, em vista do aviso| 

iblicado nos jornaes «A Capi-| 
de 25: «O Seculo», e «Mus 
de 26 corrente, sob a epigr: le «LEITARIA IDIAL, que, ten- 

jo sido transpassado o mesmo 
: estabelecimento pelo seu antigo 
“proprietario sr. José Alves Dias, 

Julmarães, ao sr, Joaquim Vaz 
-Sunior, eu o tomei de arrend 

ento a esteultimo senhor, seu 
actual proprietario, e só como 

-Aetqndarmento o tenho estado à 
,explorar e que por isso nada te- 
nho que ver com as transacções] 
"gommerciaes havidas entre aquel-| 
Tes dois senhores. 

*» Nestas circumstancias sempre, 
" que'os meus credores queiram li- 

lidar contas comigo o podem 
Zer todos os dias uteis, das 10 
16 horas. 
Lisboa, 20 de agosto de 1916. 

Antonio Alves 

 PUDLICAÇÕES REOBRIDAS 
“"Compendio Piscal--Salita o fascículo 

“12,º d'osta obra, cuidadosamonto orga-| 
“:misada o compilada polo sarganto ar. 
Francisco Marques o quo tantos sorvi- “1408 dove prestar is praças: da iguarda 
“lies, 

«= Revista Odontologica-Inteiou a sua 
Atiasto cota rovista, orgão do So-| “biodado Odontologica Portuguoza, 
“e” Apresonta-so bom redígida o trazen- 
"dgum curioso o intoressanto estudo 
rimobra “a Edo od dentaria na guorra, 
"com gravaras dus difficois oporações a 

“quo so tem procedido nos hospítaos| 
'fínncezos, Inglozes o amoricanos, Abro! 

““toin um rotrato do fullocido cirurgião | 
“dontista Cesar A. Paíya, a quom assim 
“presta homenagem, E' dirootor da nova 
Tovista o ar. Antonio Emílio da Silva, artnna-o pr Tfanão Mnílio da Bila ESA 
[44 b! Olsina, 
Eos a pe (Water Paints) 

vavois — hygior manantas fabricadas por Mader 
Brothero (Bnglana). 

res ael Mom 
R. dos Retrozeiros, (13, 2.º—Lishoa 

TELEPHONE 1:422 

ARTE DE FURTAR 
Antonio Joar F residente na 

rua dos Lazialas, 48, rez-do-chão, quei- setar de que 66º galunos entrarém na sua rósidencia o furiaram objoslos no valor de 68850. 
Porã juizo) foram enviados Antonio 

Pereira; morador na Suá Marcos Pora. 
at, 48, loja, é Antonio Diamantino, na ma do Allo do Selo 
presos- na. mia. do. Campo 
pelo guarda 1152 a podido do José merador ma rua do Campo de 
Ourique, 321, sezdo-chão, que 05 aee 
sa do levem. furtado uma porção del 
chumbo no valor do 300 escudos, que, estava. no reservotario da Companhia 
das Aguas. 
Tombem f9t enviado para Juizo An- 

tonia Anlunes Alves; moradora nas es- canintras da Barroca, 1, Joja, sorisada 
À [do furtar “objectos de ouro » brilhantos 

no valor de 401 escudos 3 Palmira Ro- 
rigues, mortdora na travessa de San- 
to Antonto da Graça, 63, 1.º, 0 a Judith 
Almada, na rua do Mirante, 47, 4º 
Os gulunos entraram por aneio de ar 

|rombamento no 1.º andar do predio 6? 
da rua Antonio Pedro. onde tem resi- 
dencia o sr, Henrique Mousinho de Al- 
buquerqua, que actualmente se encon- 
tra em Matra, o roubaram tudo quan- 
do era do facil transporte. E! importan- 
to o valor do roubo. 

Queixou-s: João Antonho Alves, mo- 
rador na rum da Silva, 8, Joja, de que 
sua. mulher, Maria do Nascimento, comh 
quem é escudo ha 36 anos, lho fugiu 
de caso com a quantia do 340 escudos 
e que, mais tardo, sabendo que o mari 
ão fôra a Cascous, voltára à casa, on- 

lo entrou por meio 6 arrombemento, 
levando a mobila, as roupas e mais 
100 ostudos, 

Rua Jardim do Regedor, 19 

A questão 
das subsistencias 

No matailovio aunicipal foraim hoje 
abatidos para o abastocimento dos. ta- 
lhos murtipaes é particulares, Gk rezos 
bovinas adultas com o peso limpo de 
18.320 Ielos, 23 nezes bovinos asdolesven- 
tas com o peso limpo de 1.271 e 369 
carneiros posando em limpo 9.737 Xlos. 
Nas abegoarias ficaram grave nume- 

no de cabeças para à mitança do áma- 
nha, 

ge Simões Bayão 
(Zaureado pela Escola de Partsy Dognçãs do boca, cigurgia DroiDeso +) 

“TELEPHONE d078 
LARGO DE S. PAULO, 191 

ronher feria com dois (iros 
disparados pelo amante 

Na rua do Arco da Graça, 72, 2: 
'vivem maritalmente, ha 5 annos, 
Maria da Gloria, de 98 aunos, que] 
trabalha a dias nos salões Central 
o Foz, e Narciso Vianna, solieiro, [de 28"annos, carpinteiro iºuma of. 
ficina na tua do Crucifixo. Bem 
comportado, q, Vianna entregaya to- 
dos os sabbados tres escudos é 
Gloria, mas esta, no sabbado ulti 
mo, cxigiulho mais 50 centavos, 
edido a que elle não necedeu. El. 

le, levando a sua roupa, desappa- 
recev, andando o dia de hontem na 
pondéga. Hoje. voltou para casa. O 
lana" vostiu.so é convidou a| 

amante" para ir dar um passeio, 
convite que ella acecitou de lom 

rado, mas minutos depois de es. 
ar vestida arrependia-se e declarou 
não querer sahfr. 
O Vianna, exasperado, puxou 

por um revolver hespanho ordi- 
mario, é disparou dois tiros contra 
à amianto, aúlngindo.a as balas na 
(cabeça. hu ruido das delonações| 
compareceram varios populares, 
que conduziram a ferida ao hospi-| 
fal do S. José, onde foi pensada, 
devendo amanha ali voltar, a fim 
do ser radiographada. O seu estado 
6 salisfalorio, j 
O Vianna toi preso e veiu para 

o governo civil, sendo all inte 
gado pelo agento Bernardino Luiz, 

UA Es ct: 

- O grande sucesso da actualidade 
A INIMITAVEL 

“ La Rosine es Carlitos 

“LABRELA LOPRZ e seu excentrico 

i , PETROLINO 
Belos films —Magnifico concerto 

Prevemente: I 
nen re: 

“0 NOE, THE TRIEM, TRIO GUERRERITO es: 
o 

ae Noite de moda no Salão Foz 
- noite de enchentes e por esse moti 
Vo :já muitos bilhetes foram mar- 

« Cados 

dl, Ratvitado (6 (|5 

&jn'equelte hótel, 

A CAPITAL SOU == 

ULTIMAS NOTICIAS 
[CALDAS DA FELGUEIRA (Cams 
Beira Alta) a mais pittoresca é admiravel estação de cura em 
Portada] oscar ciais iaficsanto Ti contintee, À GRANDE GUERRA 

À OBRA DAS MULHERES PORTUGUEZAS 

À hosgiaisaão pala OS ITS 
da guata 

As palavras de Madame Kffonso Costa 
umreporter de “A Capifal,, 

A silhuca dos Estoris emergo já 
fentro um immenso açafate do ver. 
dura, atravez a neblina debilmente, 
doirada do dia de hoje hysterico e, 
torturado... 
Um co 

e deliciosa 
dizer-me : 
—Ra muitos annos que costumo 

veranear na linha do Cascaes : 
[nheço todas estas lindas prai 
palmo a palmo e com carinho, pois| 
assisti ao seu desenvolvimento, 4 
marcha gradual do seu esplendor. 
Posso, portanto, atfirmar-lho que à! 
[sun animação d'este anno excede 
tudo o que até então mo foi dado 
presenocar. 
—A proficuidade do mar, o fão| 

npregoado, perigo dos. submarinos 
não “alarmaram então as nossas, 
[gentis veraneantes? — retorquimos, 
sorrindo. 
Absolutamente não... 
Mas eis que se ouve um áilvo 

[mais - estridente, uma trepidação, 
[mais brusca, unia. viração mais) 

mfumada. O comboio “pára no! 
nb Estoril, é o seu perfil calcan. 

te e garrido indolentemente recosta. 
em façe do mar que o beija com, 

as suas vagas impluosas, ã 
A estação enche-se de passagei. 

os, às carruagens approximram-se, 
o movimento que noto, traduz eyi- 
[dentemento as paavras do meu in. 
terlocutor. A nossa Chlo d'Azur c0-, 
'meça a triumphar-.. E, atravessan-! 
do agora -as suas estradas poeiren.! 
tas é seccas, Os seus caminhos es.| 
reis, é incommodos, embora es) 
reitados por hastes om fr, vou 

Densando ho futuro, não muitó Jon-! 
iquo em que o Estoril transfor. 
mado em um, verdadeiro vasís| 
mundial, pela iniciativa “inte 
[é fecunda dos homens quo nº 
Iso empenham, ha de triumphar,! 
lemtim, complelamente..s 1 
“Mas não é 0 Estoril am 6!, nem 

[sua matural beleza, nem nos, seus tm- 
egosados progressos, que nfesto mo] 
jmento mo interessa. Digum-me que vma- 
ldame Affonso Oosia. se encontra hospe-| 
dada no Grando Hotol Esteada o é pa 
a aqui que dirijo os meus passos, a 
esperança de que a iMustre senhora fa- 
já Ja Geo jon dobro oo phanga. a 
dospilalisação para os grrtuguezas te: 
ridos na guerra. À ars D. Aixra Cos: 

iro d'esta pequena 
jem acha a proposito] 

ta, presidenio do uma dos secções dal 
Oruzada das Mulheres Portuguezas, tom 
aftirmado à grande bondado da eua al- 
ma e O sou intelligenlissimo espírito 
no astudo d'essa wmoravel bra. As pa- 
lavras, por consequencia, que vemos es. 
cuiar "são verdadobtaniento preciosas... 
A esposa do ar. mínistro das finanças, 
reuintadamente genti, manda-nos 1o- 
ão para a sala dos apesentos que a fa- 
[milia do . graido ostadista ocupa 
Aposento os cumprimentos de «A. 

Capital», do generoso emprebendimenta 
das mulheres portuguszas nesta grave, 
situação do. paiz. Madame Affonso Cos. 
ta agradece com extrema ebinplicidade, 
[com um anteenecedor “sorriso, —quasi 
confusa e admirada pelas homenagens 
dispensados a uma obra que ela julga. 
sor apenas O cumprimento de um de- 
ver, 

À intervenção 
da Romania 

As consequencias immedia- 
tas da sua acção militar 

* ao lado dos alliados 
A política externa da Romania, como] 

ja de tantos outros povos neutrass, es- 
teve sujeita n'estes dois annos de guer- 
[ra a fiuctuações constantes, derivadas, 
do choque das duas correntes: a allia- 
dophita o a germanophia. 
Mais de uma vez a Momania demons-| 

trou publicamente sympalhias pelos al. 
lados, chogando a annunoiar-se como 
Imuilo” breve, sx -mais dum enno, à 
sua participação na guerra. Mas os 
partidarios a'um «bom entendimento» 
[com os imparios centrass, embora fos- 
sempre impedir que à politica alliado- pla se atcentassos nas altas regiões 
Por modo firme e decidido. Por ouleo ado, 06 intereáses. mera- mente comenerciaês da Romana favo-| 
lreciam “o Ariimpho amomentenço des. 
sa politica de neutralidade. Os comuner.| ciantos & indusirises sumiénios abraste. 
ciem eguatmente a Austria o Abema- 
nha e as nações allindas; ainda ha pou-| 
o siguiem da Romania alguns com 
[boios carregados do cemears que sº des- 
linavam q Berim. Nas essa politica de indecisão não 

ia continuar, sem grave prejuizo Go 
futuro da nacionalidade romaica. O 6eu 
[cominho não podia ser vulro: ao lado 
[dos siliados, contra as ambições és [Buigaria e contra o 6xá ánimigo naty- 
rei, a. Austria, qua domina una região! 
habitada por centenas de milhares de, 
romenos, a Transylvania. 
Sob-o" ponto do vista mittar, a en 

saia da Romaria vera faciilar consi- eraveimanto à inveido re cones 
[OS exercitos qustrisoos, na sua alo di-| 
retto. A descida dos Carpathos, act. 
asotodissima o perigosa por star de-| 

—Qual é presentemento o que meis 
quo V, Ex.» é presidente? —qergunto cn 
'ceguida: |] 
suficientes para mettermos hombros & 
oonsirueção de um grande hospital. 
—Aqui?, 
— Sum, em Lisboa. E! o dr, Francisco 

Gentil que está encarregado de estudar 
dirigir esto projecto o qio equivale. 

a dizer que será uma obra grandiosa, | 

fem 14: fóra, destinados. do mesmo fim 
que oxistem 1á féra, cslinaros so mes- mo fim. 
—E será só hospital? . 
—Será tambem pm escola de enter 

magem, de modo que posstmos habili| 
tar pessoal enfermeio à acompanhar as 
nossas forças para os pontos em que; 
forem presiar o seu auxilio à guerra. 
—E tem fé de que os resultados d'es- 

1a Tolaria, corresçondam abs fins que 1 Cruzada. tem em vista? 
AB! Sim... uma fê quasi abrolul. O acolhimento qua nos tem sido dispen sudo eim lodo o paíz, garanleama. Além | 

disso, nós contamos com o Brazil, Je onde din a dia nos veem provas de so. Iariedade é de Carinho enilndiveis, 
Por intermedio do nosso niinistro| m'aquelle paiz, “solicitamos do go-| 

verno brazileiro à auctorisação ne-| cessaria para que Os bilhetes d'e.| 'sa loteria com fins (ão levantados, ão humánitarios, possam. ali scr vendidos. Fazendo Isto, correspon demos evidentemente à um dese) 
da colonia portugueza em terras 

ta Cruz, sempre impusionada 
pelo estremecido amor que lhe me.| 
reco a Patria, Devo  aceresoentar.lhe que todns| 4s senhoras que commigo traba-! am são collaboradoras . valiosas| da Cruzada, a que dedicam o me.| 
Mor do seu esforço e toda a sua dog, vontade, 

horas de retirar o comboio 
Lisboa, Os meus agradecimentos & il. 
lastro senhora quo mo acaba do trans. 
mittir cotas gentilissimas offirma- 

As sombras da tando cabem cobra 
a linha aristocratioa do Estoril. A, 
atmosphera está elcolrisada, mas o mar 
descobre-se quast aos meus pés tran 
ri, lmpido, cost tum Imenso espa. 

N'aquella “serenidade . imperturbavél das aguas sob este ambéento febril e enervanto, eu evoco com comoção a grandeza da serenidade além da profune da calma e doçura com quo estão tra- dalhando as mulhores da nossa 
m'esto gravo momento, 

Na Turquia asiatica 
PARIS, 28, — A contra-ofensiva 

jna Torquia da Asia está dofnitiva-| 
mente quebrada, segando a opinião| 
[dos militares russos, — Americana. 

Freitas Esmeraldo 

Doenças.das creanças 
Dasi6 E 18 horas 

Travessa do Carmo, 1. 

pendente de toda à casta do surprezas 
Proporadas. pelo inimigo, póde ser su- 
bsttuida pela penetração na Hungria 
eita gala fronteira romaica. 
A olfensiva do genera! Sarcail ga- 

[rante 4 Romania que a Bulgaria não 
poderá invada pelo sul, estando a 
ua, fronteira moro“ culicintemente 
oolegida pelos movimentos dos exer. 
citos do Brussiol. E | 

Assim, O pooblema balkanico, que 
etisgou à ser” para os allemãos uma ba- | 
so de triompho, é resolvido, definitiva | 
mente a-favor dos alados. A Grecia á| 
não poderá manter por muito tempo a 
estranha attitude que vem o 
panto de todo o mundo. Tem do 
[guir um caminho claro: » aquello que 
o povo grego deseja e qua ra e Os seus intercesos lhe indicam é 
deciarar-se cm guerra contra a Bi 
ria. E' fatal que essim aconteça. So o 
rei, atravez dé tudo, quizer mantor a 
situação degradante que es tem estor. 
cado “por conservar, o povo grego de fazer-ihe sentir qual é 0 su dever. 
Como consequencia do novo aspecto 

[tu2 0 problema balkanico tomou, cs 
austro-allemães varce-hão obrigados a 
doslocar para essa região novos exerci- 
los, enfraquecendo as suas linhas do 
occidente e costiluindo o territorio tas- 
[so que ainda hoje oocupam, para con- 
[oenirarem o estorço maximo na dee 
a do terriorto austro-hungaro. 

Se o não fimsem, as tropas russas, 
[mente e com firmeza a sua investóda, 
oatiocando à Hungria em condições 
[não offeraome reslslenia séria é espa- 
ihando o desalento e 0 terror entre as 

ieligiões diversas, n'uma amalgama 
[que bem pódo Iavoreoer um dia uma, 
tentativa de dosmembramento. 
A Romania pretande uma parto da 

'Transyivania. Ha de empregar todos os| 
ostargos por a obter. Pódo amobilisar 
até 600-0u 800.000 homans, apresentan- 
do em tropas de «élites 400 ou 500.000, 
[que. se destocam com a maicr fecitido-” 
e Se melo de um grande numero de 

as 

Se cavellaria indepondente, uma, 
inigado da mesma vrmo 60 “haterias| 

peeoccupa as allenções da seção dedo  infantari 

À loteria destinada à adquirir níeios |froiram os 

[modlo dos melhores Iuspítaes que exis: 

!judicialment 
Idicootos polos acontociment 

2 

itatianas e -romaicos amarosrão rapida-/l 

populações que a habitam, do raças ei 

de anlilharia de tiro rapido Sehnzider- 
Care, 2 mgimentos de artilharia de 
guarnição e 3 batalhões de cogadores. 
É fóra de duvida quo 0 su material 
do guerra foi muito augmentado desde| 
aquela data, tornando-so Imsts intensi- 
vos os trabalhos de preparação do exe. 

final, é curioso registar 
que a industria particular portuguer 
tem fabricado activamente nos ultimos 
tempos inunições de guerra encomamen- 
dadas pola Romania. 

A Jucta italo-aus- 
triaca 

ROMA, 27.—Communicação off- 
cial do 27. longo da linha del 
Trentino o) inimigo fez em varios) 
pontos violentos tirus de artilhm 
de bombardas o do fusil sem, 
'comtado efloctuar quaesquer ataques, 

As nossas artilharias| 

ção do inimifo nas ve 
ftrionaes do monte Cimono ( 
Astico). Na testa da torcento do Di- 
(go (alto Piava) as nossas tropas 
alargram para O norte a posse das 
posições do cume de Vallono, Na z0- 

lgumas gra! 
(des cabiram em Goritia o Romas.- 
(Havas). 
(0 escandalo do Lyceu, 

As thermas da Felgueira eram 

Todiençõe 

ss) 

NOTAS DIVERSAS 
No «Diario do Governo» ake injo veiu 

publicada a carta de eonfirmação é ra- 
hificação do trafo 
navegação entre Parts 
Brstanha oelebrado wm 12 de agosto de 

is, como auxiliar do tratamento 

com então 
—O consilho 1 

nha, da 14 horas, é 
—O sr. minísiro da guerra leve hoje 

larga conferencia om o ee colega 
do trabal Ssumpios. respei. 

aves ncumo âma- 

—Pelo minisloro da tiwbalho foi so. 
licitado ao da justiça que seja, coma nícado a lodas as repartições 
nisterio. para cinkerse à doe 
ft do trabalho as participa 
sastms no te 
tos do conciliação ou não conciitação, a que sa rotesv o artigo 21º do decreto 
do 9 de outubro de J914. 
—Os srs. ministros da insirmeção O ão interior regressaram hojo a 1 isbog, 

A comunissão dos cet 
bricas de tecidos do ju 
villa do Torros Novas er 
os membros do governo, copa da re. 
preesntação entregue 04 r. 
das eatonias, protestando entra as 1 cenças dadas pelos governadores das 
Provincias ultrumarinas para importa. 
São lemporaria, nas mesas provinrias, de sacearia estrangeira sem pagamento 
de areitos, 

Litterario Portuguez 

BAHIA, 28.4 oolonia portogue-| 
2a d'osta oidado foz uma representa-| 
ção pedindo que os auctores do inci- 
dente do Lyceu Littorario Portugues! 
do Rio do Jehoiro sejam perseguidos, 

como responsaveis in- 

(Ameri 

Seguros de Guerra 
atrotços daN unir marias, da oguros Pratfeso E a 

alia e Alemanha 
O sr. mirfistro da Italia foí ho-| 

Je ao nosso ministerio dos estran- 
geiros comunicar officialmente 
a- declaração de guerra da Ilalia 
á Alemanha. 

el Agua da Fonte 
e Sula 

Bussaco 

melhor de mesa - 
8 contayos (60 róis) o litro 

N venda em todaa parte 
Aidido “militar portuguez! 

Hespanha 
O addido militar portugues j (da embaixada do Portugal om inha, capitão do estado maior gr, Car- 

los Ms ira dos Santos, estovo| 
oa somana. passada na Corun! 
[nguido d'ali em visita ás fabris 
irmas do Oviedo o do Trabia dopois 

jo quo partir o norte. O “capitão Pereira dos Santos tam 
ido recebido om todas as locolida-| 

des que tem yisitado com as maiores 
provas do syihpathia o com do-| 
res attonções, tanto do parto 
|otoridades, como das populações. 

Juerem Ianchar bem e cear melhor? Vão à Argentina. R. 1.º do Dezembro, 75 

Os bontelros da finança A proposito dos boatos que ma-| levolamente teem sio lançados, 
insinuando que o governo tencio- na onerar com qualquer impos-| to os depositos que existem nos, 
bancos, estamos auctorisados a| 
declarar" formalmente que não| passam de insidiosas phantasias| sem O mais ligeiro fundamento. 

| a Prada EscalE parte a particular do pai: 
Calçada do Duque, 20 

LISBOA Glanses infántiaroz(das por mestras por- imgneros o ertrangiras Pasta legs, Gar fas armento” orgutisa provados ras. 

into 

instencção littéraria o comerada educação intellectual, mbral, cívica e physics argrevações no dtimo amo lectio. tregam-se, on romottom-se gratuita mento para Qualquer ponto brochur:y/ tradas Goi botas nd condições dra tricata, 

Carga dos Navios apprehendidos 
Foi concedida 

| Ogitia para, Sonvalescontes,anemicobidiaric 

—A Camara Munteipal de Rio Maior representou ao se. ménistro do fomento, [secundendo a representação da sua. oongenere do Elvas, em que pede à re. paração dus “stradas que conduzem de: 
uma a outra localhlude. 

“Paço dRrcos 

(contista CARNES 
JULIA 

2, Publico lhos foz oma 
inda 0 espectacalo o devo deoorrer” 

O visto ser tina dao maiores à Colo: uia balnear d'esta proia. 
À apresontação da praciora q distincta| (cantora D. GUILHBRMINA PAIVA no sou varindoo interessante reportorto. 
O Banco do Brazil 

rector do bureau de cambio do 
Banco 

zenda. O dr. Pandiá Calogeras 
não acecilou o pedido de demis- 
são, insistindo em que o Banco 
do “Brazi 
a alta ou a baixa do cambio com 
risco dos  capilaes * confiados, 
mas sim trabalhar como interme-. 

serio do commercio do 
paiz.—(Americana). 

TRIBUNAL MILITAR 

À insulordinação no presidia 
dia Trafaria 

Concluiu hoje o julgamento 
A's 18 horas, O oumanol sr, Oliveira 

Duque declara aberiu o nudianeia. Os 
ospetadores que são em maior nume 
TO do que nos dias anteriores, entram 
de roidão. na sala. Os 1 
[oo depois, occupando dois 

os. 
No edifício ha trez forças de Intanta- ria 1,2 6 16, a fim do ananier a ardem 

o lazer à policiumento do lribunal. As ngena. são rimos, 
Os trebelhos começam pela. trepiioa 

testa pelo defmsor oltícioso, tenente: coranet er. Alvaro Oamiara,” Durante mais de Nina hora o Ulustee Fdficial ten 
a mebaior de aflmmnações Teias pelo ar 
capitão Adrião, promotor de justiça, À's Mú toras e um quarto o sr. tr, Gosta] Gonçalves, juiz auditor, 48 os. quesitos respeitantts a cada um dos eeus. O te- mente sr. Olsmplo, de Melho, secretario, 
repote à Ieilura d'cims questos, » que demara unia hora. Anies o coroivil pre 
Sidente perguntára aos reus 6º Lnham| alguma Coisa a alegar em sua defeza Todos lies Geciararen estar Inocentes! do crime"de insubordinação = de (erem| 
coligação uns com 08 dutve, cumes sundo porém aigons que rtleriramente! partiram ce vidros e fizeram algazarra Visto que “im dos seus moliego ustava Sendo Bggredido. Todos elles terininam por pedir que Seja Tela justiça e que os. jurados “tenham dó dleles,. pari para castigo já basta v astarvm presos] fenda, feveniro de foi, tando digas 
ARS rs & Tia a enusa tu da por ieminade, recolhcudo O juiy para deliberar. À sentença devo ser lida. já de noite. 

Balneario---Casino 
Santo Amaro — Oeiras 

Aberto até 8 de outubro 
Banhos salgados, quentes, simples, dou-| pete 
PEQUENAS NOTICIA 
aa raia 
rarse do hospital de No mes » Aoospilal cumu-so do ums 

sto Just dos sunt, 
à Jobo 

nie um AlóNa 
Gallega o que fi am. 
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aninistro 1 
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do Brazil apresentou a Alf 
sua demissão ao ministro da fa-|"t 

não deve influenciar|” 

é itra nas garrafão, 
| colno microbicamente pura, não contane 

“era agune. 
Sesso cor 

ecusados de se crinrganem 4 va. 

iva, O «Mor 
David, todos sem Pe, 

PObura Leurentino dal 

as recommendadas pelo sando- 
so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na sua nume- 

rosa clinica 
o rhoumatiamo, nas aliteções do (gas dos paizes quentes, do figado, do estomago, da 

Polio, netritiemo, nas doom, intostino, bronchitos, ng mercurial, 
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igual da Foz da Ceriã 
A Aqua siinro-medicial da For da Ce preso uma Componisão o no a distingas do bodas as ou- ae a hojo usadas na therapontica ermprogada com sogura vantagem sé Diatotes —Dyapesia-Catarros gar 

na convalescença das febret gráves; nas atonias gastrlcas dos diabei 
interculosos, brightios, ct 

des. exgotados pelos 6 
bactoriologica qua 
tal como ss oncôn- 

leva sor considorada 
do, it, nem pónhoma das espe 
cics pathogeneas quo pódem existir 

“Além E oua do ad 
certa acção microbicida, iz 
Dipiterio, é Tibrão cholerico om Fes 
tempo n'ella perdem toda a sua vil 
dado, oufros microbios apresentam pôs 

a tm a eo ri ato tam 
livres, é limpida, de enbor levomenta 
jacído, muito agradavol quer bebida 

a, Tao dora via, 

Bua do is Tod E tnairaa o, 
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ne, 
tele; 

ções: foi 

mes! 
tancia, avisos, fe- 
chaduras e si- 
gnaes electricos. atrações 

campainhas, 

cos 

do 3.000 instalia-| 
as. por esta antigo o| 

conceituado estabelecimento 
a eubor: 

hones do: 

Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 

e a dis- 

| Virgilio 

— area 

CASA TRIUMPHO 

Rua Augusta, T2, TH, (frente ao Banco Grédit) 

Ribeiro & Goncalves, L” | 

Sortido moderno om Lustres 
candiciros, placas, pendentes, 
plafoniérs, ete. 
Fogões, ventiladores, 
tinas esmaltadas, re- 
tretos,lavatorios, eta 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
dos filtros 

“DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 

ue 

tea 

NA CAPITAL DO NORTE 

O hospital da” cidndo 
Gde necessidade urgente 
A assistencia no 

Porto, 26—-Não so comprohendo- 
;-nos ha dias um medico muito di 

lincto—por que razão, por quo mo 
vo, tendo já «figurado» nos rogo! 
das «inaugurações» officiaos o Tl 
ital da Cidade, tal Hospital, que é| 
gia nocossidado urgente para aou- 
dir á precaria assistonoia hospitalar 
da sogunda capital do Paiz—não se| 
podo oxplicar, por quo 6 quo tal osta- 
bolocimonto ainda continta apagado, 

ivol, nas pratolloiras das go-| 

sino medico a que ostina so 
possam arohivar.. om massos do pa- 
polada, om oficios o contra-offcios 
das rospeitubilissimas ropartições do 
Estado, 

«Do nada valou a iniolativa da pro- 
posta do ár, de, Adriano Gomes Pi- 
monta, aprovada pola Joi n.º 269, do) 
24 do julho do 1914. 

«à mis nta na capital de 
morto À assistoncia 6 cada voz mi 
doficionte. A Santa'Caga da Miso 
cordia está ameaçada do vor-so obi 
ada a restringie Os 00u8 goocorros 
jogpitalares no grando Hospital do 

Santo Antonio,—tulves o maior do 
Pair, com uma modia de 500 doont 
por mor, 

«Não é jato, insisto o modico d 
tincto—oaminhar para um abyamo do 
desconforto, dosattondor um dos pri- 
meiros doyores do humanidade, do 
philantropia social? Não 6 isto um 
vordadoiro otimo? 

«Porque, — continúa-—o Hospital 
um da Santa Cosa da Misoricordia. 

Instituto partiou]: 
Ettado, mada, po 

““Qndivas das deva 
yarno nem da Commi 

o bonofioontia poblica, E, gastando| 
o Estado contonas, milharos 
Mares do osoudos Com 08: ho 
do Lisboa o do resto do Pais, pa 
Porto mão dispensa o mesmo carinho, 
não o disponsou nanca 
O Hospital da Oidado soria o pri- 

«moro gosto do poder contral em bo 
Jofilo a noia do Porto é do 
orto do Pair. E não só om prol dos 

hifalizo, dos doentes quemmenremenm 

somo escola de aprondizagem prati 
dara os estudantos da Paculdado Eder 

atorios os nossos ospooialistas, 
iummidades solontificas que, á ousta 

lho intenso, da gua pra-| 
jo dostacaram o orea- 

sam nomo no Pair, 
Som que o Hospital da Cidado soja 

stonoia 6 gu! 
ico podo sor 

olentifios 

Dan o gra 
ara o onsino dos 
ospital do Santo Antonio, E! isto 

o sufhicionto? 
«Ninguom dirá que eim. Do mais a 

mais, ousa concessão da Santa Casa 
está a torminar. 

«Poderá continua? Infeliomente, 
tudo loya- a eror quo não; porquo a 
Santa Casa luota com oxtromas di 
ouldades fnanceiras o já por varias 
vezes tom ponderado ao governo que, 
—a não lho gor dado o subsídio de 
8000 escudos. mongaos, omquanto à 
oriso subsistir, torá do limitar a gua 
acção bouoficonte, Quor dizer: acaba- 
rá com u consulta o medicamentos do 
banco —o doixará do concodor Á Fi 
culdado do Modiciua 08 180 lo 
para estudo, se não f0r mais 
até diminuir o numoro de out 
de doont ofermarlas 
volhos o velhas nos sous azylos do 
invalido: 
E tri 

so 0 Hospital da Cidade 
não fzor immodiatamonte, 

«Ainda ha dias a Asgociação Me- 
dica Lusitana telogeaphou ao cholo do 
govorno expondo-lho a gravidade 
Josta situação. O sr. gôvernador oi- 

“camara o outras ontidados toem 
isito o mesmo appello. Pois até ag 
ra, 0 hospital nom goquor tom al 
corcos. Ainda 80 anda om, questõos, 
para saber 08 torrenos que devo ter. 

o que 6 mais gravo, sond do 
loi quo as despezas para a sua cons- 
trueção coriam Íoitas pola Commissto| 
Central do Beueficon 

missão do benoficencia do districto| 
dstos encargo 
dores à gmorisação do emprestimo 
feito à Quixa Goral do Dopositos. 
Contra esto despaho illogal protes- 
tou digna o altivamonto o er. govorna- 
dor oivil, mag ató agora nenhumas 

apelação. dos 

Senhora” da 

o do capital o o dos]. 

Porto é precaria 
providencias govornamentas 
tomadas, 

<Querom—disia-mo ha dias o gr. [governador civil—que o Porto faça 0] 
bosnital á gua ousta?, 

«Sim 6 muito capas do o fuzor, Tem. 
energia, a'truismo o compotencia pé 
ra 0 lovantar, Mas, então, que 80 diga 
bom alto quo é o Porto quo o foz, 6| 
nto quoira o Estado oscolhor: to 
renos, nom projects, nom interferir! 
no notsa obra, 

«Mas, «constar» da-leí quo é obra 
[do governo central, osor o Porto a| 
Ipagat-o, pola sua Commisáão do Be- 
noficoncia, igso não. Porque soria ama, 
burla, : 

«Mas pão. A lei n.º 269 ainda não 
foi royogada, Os daputados polo por- 
(to devem ter todo o intorosso-—ató o 
intorosso politico—em quo ella 40 
cumpra. Tssa loi dotormina quo o 
Hospital da Cidado seja pe pelas 
vorbas da Bonoficoncia publica, o não 
ómonto o exolusivamento póla Bono-| 

ficoncia. do distrito, E «favor» no- 
nham o Porto rocobo, porque não 6 
Juma quostão do favor, mas do intoira 
o inconcusa justiç 

«Pois—torminon—hba do o gov: 
no gastar óontonas, milharos do'con-| 
tos com a assistencia publica om to-| 
(ão o pais, o só no Porto não ha do 
distribuir um contavo? Então o Por-| 
to não fuz parto da familia portuguo- 
za? 
«6 ollo 6 quo ha do ouidar, «sun 

custa», dos sous pobros'o dos seus 
doentes? 

«Não pódo ser, Não devo sé 

foram, 

o) Bacadura Falcão | 
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Dentes artifíciaes 

ROCIO, 4, 2º-TEI,. 2106 

Casino de-3, quê de Ribamar 
Continua: a ser onjrmo a effiuençia) 

a esle magúílico casiho, em Algés, de- 
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contadora explanna 

Brevontente, estroitm-so verdadeiras] 
notabiidades. 
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O methodo mais! pratico e ra: 
pião 

Festejos em, Sacavem 
No proximo domingb, isto é, no mes-| 

mo da, em que, era. Costuma: tóalisar. 
ei A grando votaria à Renbia da 
Ene, elechuann-co om Stcavem im corantes fesiajos or os pela. Às. 
y ombros Voluntartos 
Saguia Iocadado. MO O 

Programa, quo, vasto é] devo chamar grando concorrencia de 
Jorasteiros, inoluo arrisal, venda, do fo- 
gatas, coricerios. por aikursns, pandas musica, «kermesser, poddoção em 
Corpjo, com “carro de Incendios orna- 
mentado, exposição d9 velho leinplo da| 

xide, aos pobres, Eimmulacno de. incendko, dluminações à, 
veneçiana, ef, 

E” nolavel O entusiasmo pola gran. 
diosidade. dos, anunciados, festejos, os] 
qunes so repetirão no domingo Segui te, com novos 
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mercearias 
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cat 
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nos Borvé 

porta, 
appol 
ão troz 
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dou para gravar bom na momorin o] 
nomo do 
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| Antonio, 
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Dias Amado 
“A confusão quo ainda existo no és. 

pirito do muita gonto, no Homo quo 
o do titulo, tom originado cer. 

tos cnsos que mufto lamentamos, q 
isto, sómonto por se terem dado com 

| pessoas quo do um modo osorhpulogo 0| 
intoncional, só n nó degojavam diri.| 

git-se, mas quo. foram bator a outra 
OE emBano, ou» ongamhdos, Do 
o 

om todos os frascos o caixas, 
vozes quo desejarom obtor o 

m| todos 08 
zoo da Convonção Intotaúgional do 

reparado quo 
or rogistado, 

Aviso importante - 
E! na pharmasia Tino Bragiloira si: 

ta nã práça do 5 Palo, o Err ed 
Amado, Antonio, Dl: 
encontrado n'oútra  pharmaca, 

oberbo Dopurafivo” Da Ando, 

auctor — Pharmacia Luso.Brasi- eira, Praça de S, Paulo, 20, 2L€ 22--esqniná da rua Nova do Cai valho, Lisboa — Telep) 
PORTO — Phar 

Cunha, á rua Formosa, 327. 

NE) 

14 — 
+lloo no ar, 
?s 21 — Golsho, 

Foi, Oinoma Com 
Chiado Torrasso é Poly: 

ignções secretos go 

Dias Amado paroce;nos que] 
os individuos quo halom Li 

“Antonio, quo devo not oxigido 
is as) 
afamado 

gue dom o sou noto, 0 
no ostá rogistado 
ivo 

ve p to podo 
decorto a ai outro 

jadeiro, 

Vitulo «, 
verdadeiro Dopurativo Di 

Amaro são pado sor 
Além do) 

unhiem o phígico do pocgoas mul- 
0, € para bom entendedor 
o auotor, quo radiçalmento | adfaceni 

n.ºh:667, 
macia Almeida, 

Minhas senhoras, 
[meus senhores: 

Participo a V. Ex" queo 
primeiro volume das minhas] 
memorias compiladas com o 

Praxédes, 

RISTORIA DA GRANDE GUERRA 

lta, gm 

y 
so 
casam 
te, dia em, 

A 

Pl horas, 

Sociedade 
o 22 horas ha, 

Colyseu 
julher o fi- 

tes. lenta a afphílio, ao doongn ? Idades “o eurpraha da chogas, varios, Joprota) José da Silva Praxedes) as Nincando ain 
Porculoso, cntanon o osson, rhanmatio-) — junceionario publico e homem de dem | NS: 

ranigoni, que 
meio, Os pap 

relta, 

Voto x13 

les não estavam 
islnrando-so com 
tornaram quasi 
tropas o distin- 

le inimigos até 0 

(2) Muitos rebel 
uniformisados o m 
acíficos cidadãos 

Impossivel par: 
e ontro mnigos 
19 começar, 
) Em imuitos aos, quando as 

s iam passando por ruas oc 
Sindao por povo, desarmado, foi de) 

lo feito fogo sobre elias de de- 
traz, das jancllas é de cima dos te. 
lados. Tnes eram as condições 
quando os reforços começaram a 
chegar a Dublin. E 

(8) Emquanto a! lucta proseguia 
em) condições“ to confusas, o. ão 
dificeis, . 6 possivel. que algumas, 

ss0as” innocentes fossem mortas. 
Boye racordar-se jquo a lucta em 
muitos casos foi de casa em casa, 
que o ipoleio era! continuo o mu 

aistento é que era o 
ts extremamente dificil distinguir 

. entre os que tinham ativado ou es- 
tavam atirando sobre as (ropas q 
os que por varios motivos tinham 
querido ficar no thentro da lucta, 
cm vez de sahirem dos casas c] 
passaram para além dos cordões 
do tropa. 

(1) Honve numerosos incidentes 
de “ixoleio premefitado: sobre. am- 
dulancias e ns pessoas corajosas) 
que voluntariamente se apresenta. 
vam para tralar dbs feridos. O cor: 
vo de bombeiros, quando compare. 
ceu para extinguit 05 fogos d 
dos por incendiarios, foi recebido a] 
tiro, lendo, por isso, de retirar. 

(10) O fogo da penas 
toi einpregado contra as barricadas 
ou contra Ws casas particularos que 

rem fortes reductos. «e sabia ser 

(14) Não posso imaginar situação 
mais difficil do qué aquella em que 
às tropas estavam colloca 
muitos dos Datullões empr 
eram jovens terviloriaes 

“(9) Desejo pôr bem em ovidene 
cia quo a responsabilidade da pers da do vidas, u destruição de pro- 
priedades e outras perdas pertenco aos que machínaram a revolta é que, ha ocasião em que 0 imperiy 
está envolvido nunia Jucta gigan- 
fosco, pediram o auxilio o a Gepe- 
ração dos allemdeso, ” 

Havia ainda um prisioneiro jm- 
liendo no levantamento que não 
havia. comparecido perante w tribu- 
nal marcial, entendendo-so quo ei 
melhor que fósse Jugado com todas 
as formalidades peto Supremo ” 
bunal de Londres, 
A 15 de maio, tres semanas de. 

pois do seu desembarque em Kot- 
y, sit Roger Casement comparecin 

perante, Jo  Inibunal de policia do 
ow Sireet e era =ccusado de trai. 

ção. Com elle comparecia o prisiu- 
neiro “Bailey, que 0 acompanhára 
do Limburgd a Berlim o de Wi- 
lhelinshaven nb seu, percurao cm 
[submarino ú costa do Kerry. 

Às peças do convicção eram de 
natureza mais simples é directa 
(que Casement era subdito ; que fôra ter com 08 i 
ros itiandezes no campo de delen- 
ção de Limburgo e tentâra sedu- 
fátios para obter o seu apóio o for- 
mar uina «Brigada Irlandeza» paru 
luctar contra à Inglaterra com ar- 
mas e equipamentos alemães; que 
no proseguimento do que se prob. 
zera desembarcárgana Irlanda pro. 

ido de armas, tripas de guerra, apparelhos de Signães e um codigo 
secreto, e acompahado de um Rô- 
vho carregado de armamento 4 de 
explosivos. mandado pelo goveriy 
alemão para provocar e auxiliar, 
uma insurreição, 
Quanto a Bailey, referia-se q des” 

poimento assignádo que fizera q 
um inspector de policia em Kerry, 
no qual confessava Os facls maté- 
rises, negando, porém, todo e qual. 

jo 

Nesses circumslancias conside.) 
jo que ts tropas procederam com, o 
maior acérto o cumpriram o seu 
desagradavel dever, A'um modo que 
agredita. grandemento à sua djeci 
Pilha, | 

terra que, não coça Dublin. 
quer intento de traição. 
Foram ambos remeitidos a um 

$uibumta composto do lowd-ehefo da 
justiça da Inglaterra, do atiornê, 
foral, do asolicitor geral o, de mi 

jeanh Sullivan 4 . mr, Arica 
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que 
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tam, dns 
ia da, gi Ka 

da impor. 

rtatisa o. grando gs. 

RA fim da dis. cutir O relatoria da (gerencia. finda, e 0 porever da. commissho revisira los o procuder à efe peuim à assombiia 

Toy, 4103 
Cta 

rimeita melta dal De 

n| mais, O eu 0x0 
Estreiem-so na «Geisha» cinco artis.| 

allindos torminando por um Portugal. : Fullou, em seguida, o sr, Alv tharino, tomando por toma da moh são à Patria o a bandeira o prod um excellonto discurso om qud cow as paginas da nossa historig são o orgulho do Portugal, Uson por ultimo da paluyra ranto miliciano ar. Soares Vie om palavras remsanias do pal 
onthus » disso Sentirah pra por tor trocado à gua togu'do de 

Uma festa militar 
Em infantaria 1] (Setubal) — A 

presença d'um francez que se 
bateu em Verdun— Discursos 

enthusiascos 
No quartel do infantaria 11, em Se. 

tubal, Penligou-se hontem a ratificação 
do juramonto do bantoiras polos rocru-. 

nfu a as. 
ja do ci. 

lancia do] 
O, do vongorro. um Sessão, per 

manento utê quariaiteira, 30 do corven- 
dSbpiy 

so pera olla ta- 
Vo eo rt Pod Lourenço Flores [tad ultimamento oncorporkdco, asgio.| Fon tel ErOcáio a aum Loga dá ad 

aprenda ri progra indo bodas as autoridades Tocas ava Potagale 08 doi Ovo PRA. Ae! Pos, Leunião “So imtto povo. a Portogal, MR 
ralo sónrento do assumplo para que) O commandanto sr, Xavier Libanio! AS ouaari sompanhitaol Ad do ornamontadas com arbustos gi floiras, o foram duranto o dia tadas, Na paraia do quartol a banda regimental duranto o 

das praças, que foi molhoiadp. 

ação do n.º/vgon da palavra, disercte ando com bri 
lho sobro alguns factoa dos mais not. 
veia da historia patria. À proposito da 
guorru, alludiu do procodimento da Al- 

ra no ps o Mena Culirao Aonda do Fopvaane To a 5 dilmuo quiz a Miownta eia o Venda DO ferronos 
ameaça o a doclaração do gugrra, agora 

[como om, todos 03 (empos, Portugal 
saberá mantor bom nlto & sua honra, à 

sua dignidade, o sen brio oa ou tra. 
dições horoicrs, 

Como estivosso assistinio à festa 0 
| ar, André Bláno, eargonto do 18 do in-| 
funtario tranceza, com sido em P: 
quo em Sotubal so encontra om ci 
valoncenga, fez à su aprosentação nos 
soldutos a son rogimonto, como um 
horoe, pois quo Blanc tomou parto naa 
batalhas do Marne, da Chumpagno o 
ultimamonto om Vordun, no lorto do 
Diaumont, tondo sido ferido por cineo 
'vezos, o mais gravemento no ataque a| 
esto forte, fondo alguns ontilhaços du 

NA AMADORA 
E on cons jond a nrony oo bolrea da” Mina, dotado jasvanidas o aroguifcaa comaile tolro à estação do. caminho 06 agua abundante da Silnoe “Para informações e tratar, nú com tio do Ti 

Ei 

Um Protésto 

to 

gal a manil 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisboa & Açores) 
TELEPHONE Nº 219: 

Nova tabella da preços para as olasses ménos al 
Bentadoras copio tas (aporfoiçondas) desdo, . +. dentadura completas do 

Cirurgião dos bospik 
taos 

CLINIÕA GERAL 
Doençãe, dos vi a 

! (1 
oi 

Bogtodore comia Goa o al a oração Coutnbugont) dedo + Roniiraçdos(obturasis dm gar) dd sta aioaça au placa dido 

Recreios 

táeiolo-Scogna-| Cortas am ouro dasdo: . + clicar 
Dentes em placa da ouro do ietdosdo | 1411) 

CONSULTA GRATIS 
Todos os trabalhos e operações sem dôr 

des clfoilos do 

a 
Esto consultorio abro das O da maná às 7 da tardo nos dias 

Rua do Ouro, n.º 87, 2.º 
Em frente do Banco Lisboa & Açores 

respectiva 
air, «Cumin- 
magnifica ope-| 

vor it MISTORIA DA GRANDE GURIA q 

Dublin-era ainda um fóco de per-jmilhar de pristoneiros só em Dy- 
turbações e ainda muito sungue foijblin, metade dos quaos foram 
derramado antes de se restabele- 
ver a ordem, Mas a rebellião esta. 
va dominada. 

pidamento mandados para os cal pos de detenção na Inglaterra. No mesmo dia o commando inandor 
Quantos mortos é feridos resul-fpubícou a seguinte notícia: 

taram do levantamento nunca se 
saberá com exactidão: us hospi-) «Os rebeldes quo 6e entendeu de- 
tnes estavam utulhados, não ha os-|verem ser submetiidos « julgamen- tatística exacta, embora q dos ce- 
miterios fale, porque muitos fiea- 
ram sepultados entte as tu 
outros foram entertados so 
mente, 
Da polici 

perdas dadus 
em numero de 479 
352 feridos, Entre as pessoa 
sifiendas como «civis» houve 
verdas, morrendo 200. 

o estão sendo julgados pelos tribu- 
nãos marciaes, Logo que as sé. 
tenças forem pronunciadas, o pá 

|blico será informado dos resultg- 
dos do julgamento, Os prisioneir 
que não foram entregues immodl 
tamento aos tribundes marciaes ão, sendo, mandados para coli pos de detenção na Inglaterra. 

u Caso ser apreciado m 
tarde. 
«Tambem está sendo apreciado o 

caso das mulheres que foram apri- 
na mão, e quantos forari victimas!sionadas. Os julgamentos são de, 
innocentes das bolas d'um e d'ou-|Veras importantes e está-se nroçê. 
tro lado não ha meio de o saber, [dendo u elles com toda a urgen 

as 
vificialmento foram) 

e dor soldados, 
187 mortos e] 

las. 

Quantos eram rebeldes, d'armas, 

porque em muitos vasos não se Gian 
pondo fazer a identificação, o EM 

Aluitos civis, polícias à soldados,| O pulblico não esperou ue 
como vimos, foram mortos duran- tempo pelu resultado desses, intao te os primeiros dois dins, antes de lentos, procedendo-se id'esta “Vela - ca começar ta syslumalica repressão de modo muito differente-.do que 
militar. Os prejuizos causudos pe-;se dera por ocasião das rebelii 
lo incendio fran “avaliados, pelo da Joven Irlanda e dos F 
corpo de bombeiros em 2.500.000,em que as sentenças só fe 
libras, amas essa quantia não in. nhecidas meses 
cluia negocios que fivaram arruina- Peu sido pronuncia 
dos e o tempo que decorreu autes| No prazo d'nma semana, sor 
de tudo voltar à normalidade, [88 que os sele signatários do mm 

A “rendição do governo. próviso.!niteto fo o incitando à rebejtigo 
rio mo edificio dos correios, envol. nham sido condemnados à mo: 
vendo as do commando de Macho-| Esses sete siguatarios  erd 
nagh—Kent na fabrica Jacob e na Clarke, Macdermott, Mac 
União do Sul de Dublin, u de Va- PB. di. Pearso, E. Kent, Congo) 
lera em Ringsend é a do edifício J, Punkett. Outros sete que 
dos Qualro Lribunaes e do Colle- viam tomado parte importênto 
gio Medico, era o fim du rebelião, 'rebellião ou nos verdadeiros er) 
ea 1 de maio, exactamente wma mes—chamemos.lhe assim—que 8 
semana apoz O primeiro levunta. acompanhavam—E. Daly, W. 
mento, q feld.marechal French, co-'se, . O'Hanrahan, Colbert, Mi 
mo commandante em chefe das Bride, Mallin e Heuston—toram 
Farças  Territorines, podia annun-'condemnados à egual pena. 
ciar que «todos os rebeldes em Du-] Vinte e cinco rebeldes, inclui 
hlin se tinham rendido ea cidade a condessa Markievice, forâm 
se conservava em socegor |demnados à morte, sendo & 

“Os rebeldes no paiz—aceres.! Ei ilepois comenutada na 
cenlava ele-estão-se rendendo às do trabalhos forçados para Uns, Conmnas moveism. É prisão simples para À csso tempo havia mais atum) "Um outro rebeide, Wililam Jená, ml 



— amteiodigmos 4 como 

A melhor tintura instantaneaE 

SLBIN A 
Franceza, para À marca 

dae O cabeio macio e foi 

Vende-se na Cabel eira 

Eua do morte, 34, 1.º 

o cabelo ou barba. E' a 
unica gue não suja a roupa nem a pele, 

rmoso. Preço 14800. As É 
es finturas para o cabelo, 

CALÇADO 

Púbrico manual só nos Gr 
800 a: 290.B, T, do Bomformoso, 4 

para homora a 984091 

Experimentada ha 
empigenso 

Vende-se mas Prinolpaos Pharvaoia: 
PFharmacia ROSA & VIEGAS 

A. de S. Vicente, 310 33-LISBON 
Euidado com os falsilicadoras! 356 vardndoie 

a-quo tivor à nossa mé 

Mozaicos— Azulejos 
Gal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARMON & CA 

T, do'Corpo Santo, 17, 19 e 21 Telephone n.º 1244—Lisboa 

GOSTA SANTOS 
Medico Bipecintsta. 

DORNÇAS B OLHC 

Esquerdo 
BRITO | 

Aodico dosHospitaos o Pacultativo du] 
Miegrioordin do Lisbon --Medioino. vor al 

spiratoti ara do appareli rop = Gonautas das hoi 
TBLEPHONH 419 [Norto) | 
2l-Rua. Tofanteria 14 

à ED RIAA 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

E DYNAMITES Divoran, cabra do Alca, ! CAPSULAS 
Divorsas, caixas do 100, 

RASTILHOS 

“jlno Mavar & O rua da Prata 10. 
mendas do 7m9. 

io 
AGENTES | No Porto T7osê Rodrigues: 

daç250, d 

ndes Armazons de Calgado, R, da Palma, 

japatos para sonhora a 1$400!il 

Um colossal sortimento em todos os Seneros 
para homem senhora e creança 
Telephone: No te 110-— B, A, Candeias 

ada do dr. Queiroz 

Ba co dardim “Ho Pegador, (8, 4.º 
A cura des 

“PELO DERMOGENOL 

BARATO 

18 (om fronto do Coliseu do Li 

RUE t 

mais do 40 annos, para curar 
outras cinenças de pelle 

posito oral: 

aronrogistada, 
nof 

D) 
Baptista & O,” 

Dinheiro sobre penhores 
Juro dosdo [O O) 

Doenças de pelle 

PIARMACIA GUERRA | Rua Andrade, 38 
E E | 

IVENCE EE 

s Pinto o Pinho, rua do Alma: 

RUA DO CARMO, 0.4, 

“8 

o, se provou ter assassinado um 
chefs de polícia proximo de Fer-| 
moy. no condado de Cork, foi fu. 
ailádo, 
Dos restantes, seto foram absoL 

vidos, quarenta e selo condemna- 
dos à trabalhos forçados por pouco 
tempo e muilos condemnados a pri. 
são por periodos variando de um] 
a tes annos. 
AM do maio, 0 gonsral Maxyoll 

dizia officialmente “que «os julga- 
mentos pelos  tribunues marcines 
dos que tor parte no leyan- 
tamento do Dublin estão termina” 
dosn. E aecrescentava que: 

“Em vista da gravida 
bollião e da sua ligação 

je da vo. 
a pro. 

pagonda e intriga allemãs, e om 
visla da grande perda de vidas e) 
destruição de proprisdades que, 
dtahi resultaram, o gencral com- 
mandanto em chefo entendeu neces. 
sario infligir as penas -sey 
Tas dos Orgunisadores d'esso. de. 
fostavel levantamento e aos que 

 commiandos o parte weti- 
ta quo se da 

«Espera-se que essi 
sejam suíficientos p 
ano lição aos 
mostrar que o sassínio dos 
sullos fiois de sua magestado e de 
outros nelos que ponhíim em per 

jo à salvação do reilio não serão 
folerados». 
«Uma commissão foi nomeada?s 

para examinar os processos dos 
oultos presos e como so provou 
que muitos d'elles que haviam, to. 
mido pátio no jugainento acredita] 
vara que qpenas haviam sido cha. 
mados  apara uma inarcham, quasi 
uns mil foram soltos sem  soffre- 
rem penalidade alguma 
Como os tribmmues marciaes func. 

cionavam á porta fechada o não 
apareceu reiutorio ulgum público, 
houve, como ora natural que sue. 
cettesse, uma certa agitação nos 
cirentos políticos e exageros ga dis 
seram úcêrca da repressão da 
Delhiio cm utorrentes do sanguen, 
Mag nunca ec disse que algusm) 

doixtra de pelo tribunal marciul 

ISTORIA DA QRANDE'QUERRA VOL ste 

sor convieto do ter tomado parto 
na rebellião ou nos preparativos 
para cla. Quanto aos que foram 
condenados à morte não houve 
discussão alguma-o crime era fla- 
rante o confessado. — 

Houve, porém, dois casos em 
que se fizeram s queixas 6 
fem que se reconheceu que se tinha 
de proceder a um inquérito mais 
minucioso, O primeiro d'essos ou 
[sos foi q que so deu com mr. Shee- 
hy Skottinigton, a que já alludi. 
jmps. 
Bemo dibsemos, Skeftington, que 

estivera tio edificio dos correios, 
séde do governo rebelde, sait 
ahi na terça foira à fardo o affi- 
|xou uma proclamação convidando 
os cidadãos a policlarem as ruas 
da cidade e q reprimirem os assal. 
tos e os saque 
Quando estava aflixando essa 

proclamação foi preso é com dois 
[companhéiros conduzido ao quartel 
de Portobello, em roda do qual q 
lucta havia “sido violenta. Esp 
quartel astava . ocupado por uma 
tpequena Essenição los Reseg Ali. 
[radoros . Itiandezos, que ahi so 
imantivoram com a máior coragem 
e valentia, 
Na manhã seguinte, os tres pri 

sioneiros foram tirados das cellas 
por ordem do official commandant. 

fuzilados sem serem julgados. 
e official continuou durante al- 

[guns dias no commando que exer 
cia, mas tendo (tanspirado o quê 

assára foi delido € por fim jul. 
gado em conselho de guerra. 

Os factos não puderam ser nega- 
dos e o infeliz official—que visa 
da fronte em virlude de ter sido 
ferido e que tinha agido sem du- 
vida possivel sob 0 impulso d'uma: 
grande excitação mental-loi julga. 
do culpado de assassínio com à 
circumstancia. attenuanto de não 
estar no pleno goso .das sus fa. 
[culdades mentass. Foi encerrado 
num manicomio de criminosos & 
ordem do te 
Mais tarde, em vista de novas 
ueixas dos amigos de mr. Skofe 
inglon, O primeiro ministro declgs 
roi que se ta proceder a um inquêu 

nilocii 
Ftonciquo Julio 
roaliza, ds 

Milk 
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| weiTos OU DEAMANCO 
Tinturaria Cambournac| 

Largo da Annunclada, 10, 1! o 12 * 
75 
fran 
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Contraroubo e contra inçcondio 
| Grande economia--Seguro de mobiliario o so de fogo Tor 820 por cada 100800 de valor, 
MUNDIAL segura nºunia sô apolicé os riscos de IN 

O UIBO como o do FOGO, trio o seguro de 
to é pelo que se pagava só, 

PINCENDIO é ROUBO. E tão neces 

“fd REVUNDIAL., 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capifal: 500.000$000 

Hero 
À seoção Luz e Vordajo 

pitano participa aoa 
to do sou Peeatimono consoci 

Minheiro. ovjo funeral, 60 

oga-go a comparoneia do todos 08 
oiados 

O presidonto 
Apnibal Broia 

Empreza Nacional 
de Navega: 
Para New- 

carga tra 
cripíorios da Empr 

za Nacional do Navegação — Rua do| 
Commoroio, Bó, 

Agua dos Pedrógios 
Infallivol nas doonças do estomago, 

L para rins, figado, boxiga, ar 
abritismo o albuminoria. | 

A TOVAR DE LEMOS 

Doenças venerens e syphilis 

ta 

RUA DA EMEND/ 

À Prestamista)  SANGUINETTI x Gynecologla- Partos 
Das 14 à: 

Todo em em 
| Para obtor a tintura do íodo instanta.] 

a quo tom do q Epa paia ant att 
la pos 

Rua do 8, Bont 
Telenhono 502 (C; 

ntonio Balbino Rego 
Cirurgião dos hospitaos 
CLINICA GH 

“Doenças dos rins o vias 
“Doenças das senhoras é partos 

Consultas das 16 às I8 horas 
TELEPHONE 

A. do Mundo, 84, 1.º 

José Pontes 
es, — —— MEDICO-CIRURY 

|Massagem manúal — 
linica infantil 

ork 
Sabirk brovomonto o 
vapor Angola. Para, 

OLINIOA GERAL 

to Pharmapia Azovodo, 

Reserva em 191: 

É SÉDE EM LISBOA 
à 95, Rua Garrett, 95 

Tel.: 4084 
Telegrapho. MUNDIAL 

E Henrique Julio Mi- 
ão Grao 
anio La.) 

ão 

ABimada 6a refeição tin 

“Altamento diarett 

Derourânio 

DEPOSITARIO GH 

5 ha 

olas 
Lu de S. Julião, 19, 1º 

Fabrleas a vapor do mo Rondo Saito ft 
Farinha ospeolal 

2998 

= VISTORIA DA On 

“ar o e dho Me Lim saBROA 

dr co o té, e o leão go 

mostar iara [nao a Ee gro | vom int aaa 

Mario de Lima Netto 

Telepione 246 Oentrall 
Tambem se vento a cojo garrafas o garrafõos, nas hoas casas d'aguas 

Phiarmacias & rostaurantas, | 

NOVA COMPANHIA HIIOML 
Sociodado anonyma de rosponsabilidado limitada 

oiaa, bolaohas o bigooit 

Codigos A.B.C, 4. 

Rua do Jardim do Taba: 

02,0078h7,1 | 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Binto da Fonseca & irão 
Praça da Liberdade, 138] 

Poa 
BE MUITO RICAS 

EM SILICA; 

PSORIASISETE RICA 

A AGUA 

ADAS SANTAS? 
DE CARVALHELHOS 

Mmpa o Firm, 
oryetaes uricos, 

Purezas que se atcumulam no organiomo, elo; 
= Folalivel em lodas ao dá 

mr iroeranos ho Pay 

RAL 

P.da Liberdade, 188 

moagom do trigo, doncasqui 
om LÃ 

Barrolro o 
pára export 

rinhas n.º 1, 20 3—Fi 
om barricas 

arinhas som maroa—Someas suporíina, fina 
rossa-— Alimpadura-— Arroz dascasoado —Massinhas do luxo — 

2.%0 3, qualidad 
para exportação--Goroi 

Preços sem gompotenci 
Telegeapho: FARINHAS--Tolophones:. Adminitr 

Massa o bolgohas ospociaos 
gu 

a 
hesourarla 4223 

e 5.º edições e Ribeiro 
ESORIPTORIO 

a ta 

ANDI GUERRA no 
pi o 
xilo sobro todas as cireumstancias| 
do caso, 
No segundo caso, as forças mi- 

lilures foram aocusadas de desne-! 
cessaria violencia a derramamento, 
de sangue quando seguiam pel 
Rua Norte do Rei, a fim de com- 
plelarem "o cordão que ceronva à] 
posição | rebeldo no edificio dos] 
Quatro Tribunaes, 

Allegou.se que num determina 
“ão estabelecimento haviam sido 
silados homons que não envergi 
vam o ulliformo dos rebeldes e que] 
não hnviám tomado parto na lucta. 
Tendo “sido feita queixa, no par 

Jamento, o primeiro ministro man 
dou proceder a uma cuidadosa in.) 
vesti cujo resultado foi an. 
nunciido, é Camara dos Communs, 
nos segunites termos : 

é uM conclusão a que se chegou 
depois de ouvir as testemunhas foi 
a de que es mortes occor 
rante a) desesperada lucia que 
houve nas ruas e de casa em casa, 
a qual durou quasi dois dias c cm 
que os soldados estiveram constan- 
temente expostos do tiroteio das 
janellas o dos telhados das casas. 
“Não ha duvida de que alguns 

homens, que não tomaram parte) 
na lucta, foram mortos 
decorrer” dos acontecimentos tanto] 
pelos rebeldes, como pelas tropas] 
regulares. Mas, tm cuidado. 
so inquerito, vel é all 
responsabilid qualquer pes. 
oa em especial ou a qualquer en. 
lidade», 

Instado, mr. Asquith aceroscon. 
“tou que, tendo experiencia do que 
So dava quasi sempre em tempos 
anteriores quanto a inqueritos, 
examinára com cuidado 08 depoi: 
mentos recolhidos e lhe parecia) 
que não havia em todos elles a| 
menor sombra de parcialidade. 

Todas as pessoas ciludas ha 
yiam sido convidadas a depôr: 
Se pensasse que um novo, inqueri. 
to levaria & conclusão de tv 
guar qualquer responsabilidade, | élle mandaria proceder immediata-| 

nluma concusão se chegaria além 
da que havin cnuncindo, Podia ainda acerescentar que as 
auctoridades militares diziam alto 
'e bom som que nunca sa historia ouvara uma rebelião tab” sangeeno 

mida com menos violencia le punida com menos rigor, 
'o seu relatorio officidl no feld. 

marechal French, a 25 de maio do 
1916, sir John Maxwell tinha a sa. lisfação- de dizer; 

“Estou habilitado a dizer que o procedimento das tropas foi adeni- ravel; a sua alegria, toragem o Von disciplina, nas mais extraoor. dinarias condições, foi jexeeitento, Apesar de portas é janellas de cs: fabelecimentos lerem do ger ar tombadas, caso algum do' saquo m foi vofovido, O que dá u maige homo ra à lodo O exercito, k 
| E depois de se referir jo grando auxilio que recebeu do clero do to. sas seitas religiosas, do medi. cos, enfermeitos e“cimipregados tr. graphicos e folephonicos que ha. n Cumprido plenamente os seus deveres, muitas vezes thosmo ur. riscados ao maior porigo, 0 gene. ra Maxwell concluias SP O 8me 

“Apraz-me recordar q minha vpi- nido de que os sentimentos “da maioria dos cidadãos de Dublin Sendo contra os Sinn Feihers infhti- rjram materialmente para o fracasso da rebelligon, 

jo general Maxwell dizia que enten, dia dever preslarso ullenção às difficois condições em quo ag tro. pas inham sido obrigadas « proce. er; 
“(DA rebellino com 
Sin Feiners, provayelm 
cedendo segundo ordens, recebidas, matando a sangue frio alguns sol dados e policias: simullaneamento Octuparam casas nas ruas e ab longo das esltadas da (cidade do 
Dublin, que era para n'ellas as tro. mente. más parecia-lhe que a ne. pas occuparem postos. 
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caixas ou saooos— Fa. 

ação 4224; Expedionto 42224 

co, 82 —-LISBOA 

tilhos 

Rua do Ouro, 

Josó Antuni 

tinor 
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CONSULTAS: 
Consultorio: Das 14 &s 16-Rua Garte 

Casa dos Espar+ 

Santos Mattos & G: 

Medico dos hospitas 
Doonças do estoma 

Reotoscopia 
Esophagosoopia. 

Consulta da 1 ás 2 
o44s 7. 

Largo do Gamões, 

KO 
Prolucto obimico para tomar mrompivel 6 impormeavel 

28.6-1016 rasta 

TI 
A sola do calçado 

ar a gua doração considoravelmenta, Evita mas solas e tacãos no calçado, Não preja liex o inatórial nox inconmimoda o andar, E o golhor dado ticas, 

Latinha para preparar 2 náres de calçado 350 réis Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

DESCONTO AOS REVENDEDORES 

Endareco o imperuncabilisa a doi. 
Dá-lhá Ro io 

Jeronymo Martins, & Filho 

Chiado, 1S a 19 --Lisboa 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séie na sua propriedade: Avenida da Liberdado, 14-— LISBOA 

Soc, am resp. lim, 

CAPITAL 

B00.000$ 
escudos 

Seguros sobre a vida humana 
e contra aoldentos no trabalho, incendios o avarias maritimas 

CONTRA 

Depurato!! 

O purihioador do sangus por excoliencia o o dopurativo 
mais energloo 6 inofensivo! 

Som dlota nom rosguardo! dão oxigo o auxilio de outros 
tratementos secundarios! 

O depuratol encontra-se á venda nas boas phatmacias e drogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 18050; 6 tubos (tratamento regular), 55300 reis, Pelo cor: eio, porte gratis para toda a parte. 
es dir o livro de instrucções em todos os depositos, De- posito geral para Portugal e Coloni 

PHARMACIA à. NOBRE, 
Praça de D, Pedro (Rocio), 109, HO 

Tão effioazos como as melho- 
ros aguas mineraes hobidas a 

Basta dissolvór n'am litro de agua 
um pacoto de Lithi 

higeiamento. gazoss, del 
bobor, mes puro, 

monto oom vi 
andor agradabil 

Eithinés do Or. Gustin 
Séria 

12 pacotes fazem 12 litros de agua mi- 

At venda om todos 
& nos dopositos 
Garrott, 18 
Óstharino, 249, 

195 

83 

4, sobre. 

FUNDADA 

em 17-4-)05 

RESERVAS 

; 980,9188 
escudos 

SIPHILIS: 
(REGISTADO BM 14 PAJZES) 

LISBOA 
(Por baixo do Franctort Hotel) 

na origem 
és do dr, Gustin 

losa para 
quo so mistora com todas as bebidas o principal: 

o purá 
o, ao qual dá qu 

ontra todas as doenças dos Rins, Bexiga figado, Estoma- 
go, Articulações 

neral por 500 rêis 
pligemacias, drogar , morconcias bons Soronymo Matias de Filho, rum Dario A'Axevodo, raa do Santa 

Sociedade anonyma deres- 
ponsabilidade limitada 

Pirai CAPITAL: E. 600:000800 
SÉDE—RUA DO COMMERCIO, 991! 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probidade,—Lisboa 
NUMERO TELEPHONIOO! 1995 

USA-SE O COD, TELEG.: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc. 105:000800 
Projuizos torrestros e maritimos pagos até 3l do 

lezombra do 1944: 
Esc. 790:696$42 

Efeotnasaguros torrestros, contra fogo casual ou pros. 
ido do raio, sobro prodios, estabolooimontogo mobis 

las, e marivimos contra ayaria grossa o pactioulas. 
Agências em todas as cidades 6 

nas principaes villas é povoações 
do continente, ilhas e ultramar 
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À ROMANIA 
A Remania declarou a guer 

& Austria, Com ella, são já dez 
s nações que luctam contra os 

imperios centrues, é os seus at: 
lados que são a Bulgaria e q 
Murquia. O sen poder militar 
conhecido. A Romania ha annos| 
qne so prepara para ser uma 
grande forea militar, Proparou- 
se pura manter a sita indepen- 
dencia nas continuadas agitações 
da política balkanica, Prepurou- 
se ainda mais para podor fazer 
valer os seus direitos quando, 
apoz, a campanha balkanico, se 
distribuiram os despojos da Tu 
quia, e conseguin-o quasi sem, 
dar tum liro, 6 que o mesmo é 
alizer que manteve intacta a sua 
preparação. Ha dois annos que 
ninda mais so prepúra para uma 
intervenção no conflicto europeu, 
que desde o dia em que elle're- 
benta! se reconheceu inevitavel 

A seguir á Romania, “affirma- 
se já que a Grecia inteivirá lam- 
dem, depois d'um periodo de in- 
decisões e passos em falso que 
não fizeram senão prejudical-a o 
deprimil-n. Se esse concurso for 
dado à causa dos alliados, serto] 

as nações que procurarão, 
ar 0 imperialismo germa- 

s jornnes publicam, hoje os 
pontos esencines da nota da de- 
elaração de guerra da Romania 
dá Austria, Entro eles figura es- 
te, convem reter c analysar; 
«Pol sua inlorvenção. julga a 
Romania apressar o lermo da 
guerra mundial» 

Esta asserção, invocada como 
um motivo sulficientemente po- 
eletosa para lançar um paiz na 
erra, marca uma nova phase 
to sitiação internacional. Ella 
corresponde a uma necessidade 
tgente que o mundo inteiro re- 
conhece. A guerra prolonga-se 
já demasiado ; fere interesses de 
Dovos que originariamente não 
eram forçados à tomar parte no] 
ronílicio, À guerra tem de aca 
bar, porque é necessario que q 
humanidade ineira não soffra 
ag suas consequencias terrivei 
Te necessario regressar á norma- 
Jigado da paz, do trabalho, do 
esforço humant labulando para 
a abundancia, para a tranquilli- 

NA GUERBA 
conforto, para a conquista duma 
existencia cada vez mais livre, 
mais desufogada, mais prospera. 
A guerra exerce-se om condi! 

ções (le ninguem be eximir nos 
cus Nagícios. À guerra gera dit 

dades que dial a dia se vão 
aggunvando; produz a miseria c] 
a ari choca [o sentimento 
moral 6 causa os maiores. prejui- 
4os maleriaes; snctitica innocen- 
tes, destre a belleza do mundo, 
é já inconcíliavel com as noções 
do nosso tempo. Poderia passar” 
como um episodio da vida geral 
da humanidade, como ontras 
guerras teem pisado; mas a 
verdade é que o seu caracter de 
conflagração ante as maiores po-| 
lencias do globo à tornou um 
flagello, geral, 
Que ha a fazer para acabar] 

com essa guerra? 
O sonho dos candidatos a me-| 
inneiros, como o presidente 

Wilson, O rei Affonso XI e o 
Papa Bento XV, já so devo ter 
esvaído. Tudo "quanto o senti- 
mento é a razão podiam ponde- 
rar para fazer cessar a guerra, 
todas as invocações á philosophia 
e ao dlveio, ú bondade e ú in- 
telligenca, no espirito religioso & 
no proprio espirito positivo dos 
novos em lucta, tudo tem sido 
expresso com o generoso empe- 
nho de persuadir, do acalmar, 
ou pelo menos de altenuar os 
horrores da guerra, Tudo: tem 
sido baldado,. | 

Que ha a fazer, portanto? 
Posuem as nações que no cón- 

Nieto se não acham envolvidas 
a força. suíficionte para o fazer 
cessar? Podem reálisar uma es- 
pecie de acção de, 
tando os adversários encarniça- 
dos na sua lucta? Não podem. 
Ellos feem mais força do que es- 

paizes. Não ha maneira del 
esapartar, como vulgarmente se 

iz, 
À unica maneira de apressar o 

fim da guerra é pesar sobre um 
dos pratos da balança. R' o unico 
processo de servir à humanida- 

.Jde. Todos os mais são fallazes| 
coing chimeras. A Romania as- 
sim o comprohendeu, e não he. 
silou em empregar esse motivo] 
como uma: formula de direito, 

dade, pata 0 progresso, púra o de razão e do justiça, 

NOTA POLITICA 

A REUNIÃO D 
— are 

0 CONGRESSO 
Nem a maioria nem a minoria podem abdi- 

car das suas opiniões, mas ha uma for- 
mula que facilmente soluciona o incidente 

E! depois de amonhã que o Con- 
gresso reune puta à continuar 
dos trabalho interiampidos tuniui 
tmosaniente pelos opposições na ul 
lima sessão, 
O pimblema não mudou nem po 

aja mudar do aspecto. A maioria 
continua na supposicão que inter- 
preta com rigor «. verdade o, pa- 
Tugrapho 1.º do artigo 88º da Cons-| 

dois terços dos conf pre. 
sentes: “os oposições entendem, 
mo, falando a Cohsliluição em dois 
tarços dos membros do Congresso, 
é indispensavol quo a moção soja 
aprovada por 148 volos, que tan. 
tos são os que representam dois 
terços da totalidade: do deputados] d 
e senadores actuamênte em func 

Sfevigentemente, so a maioria con 
«entisso em submeiter, a nova vol 
tação à moção do sr. de, Alexandre: 
Braga confessaria que, tinha prati- 
cado. na sessão anterior, uma, in 
fencção constitucional,o. que, redun- 
daria tum grave despres 
hitica do: arlidos, demoeral 
co e evolucionista. A maioria não 
pode Seguir ess caminho, . tanto] 
tuas que se mostra convencida de] 
que está denho da Dou doutrina. 

* 05 unionislas c o depulado s0- 
cialista tambem não podem reço- 
nhecer a validade da volação effe- 
eluada, sob pena de mostrarem que 
nat passon de uma mera especula 
são política todo o tumulto que fi. 
deram ua sessão da soxta-feien. 
“Teremos então depois do am 

ahã a repetição das lamentaveis 
secnas quo deixaram - Iristomenta 
assignalado, a ultima reunido do 
parlamento? 
Não pade ser, e temos a osperança 
Je que não será. ÀS oposições, 
*ousiderando errada a interpreta 

da maioria, hão são obrigadas 
«ese molivo à converter a sala 

dy Camara num arraial em dial 
to dosordem. Disculindo-se a ques. 

o que tompele hos nnionial 

os. 
E: 

deputado socialista é mostrar 
vator dos seus argumentos, fazer 

er à assembleia que se trata de 
guis teteas du lolalidade dos mem! 
bus do Congresso o não dos pr 
senlés. 8 seus argumentos pão 
ulhenio A maioria nho sedá pon 
convencida? N'esse. casa, 9 que: 
apposições não podem € “ niullip 
sat 0 numero dos -seuã votos por] 
moto: à fazer prevalecer q into 
pretação que sustentam. As maio. 

virludes o os defeitos dos regimens| democráticos. 
ões poderão adoptar] 
so de sahir da sola, inconstitucional à 

votada sem 
considerando, 
antecipação da revisdo, 
os dois terços da totalidade, o dei xando 4 maioria a responsabilida- de das deliberações! que tomar. 

ada] *.% Quer-pos parecer, no emtanto, quê o probloma “midaria de aspe! éto se so procurasso uma formula| capaz de evitar quel so levantassem, 
Novamente as divergencias que sur-| 
giram noutro dia por forma” tão) tuidosa « tão lamentavel. Não seria, 
dificil encontral-a. com um pouco] 
de boa vontado do[ ambos Os la: 

ão, | um deputado 
minoria usaria da palavra para 

explicações, expondo os seus ar. 
gumentos sobre, à interprefação do paragrapho 1. do artigo 82º, Hes.] ponder.lhe-hia um deputado da maioria, sustentando a intarpreia- 
ção diversa, quanto aos dois ler: qos, e terminando por mandar pa. fa “a meta una moção concebida, 
mais ou menos, nestes termos 

O Congresso da República, consido- 
ando que a votação da moção Alezan- 
tre Braga, efjectuada na sessão anto- rior, obedeceu a todos os preceitos cons. 
litncionaes; e, por isso, considerando, 
que é indispensavel fnecr-se a anteci 
|pação da revisão, contintia na ordem 
do dia. 

Dividida essa moção em duas 
partes, a segunda parte, à unrti 
do segundo considerando, podia s 
votada eguamente pela maioria e 
pela minoria, reunindo-se desse 
modo facilmênto 148 volos que a 
appenvassem, À partir d'esso mo. 
micnto, as opposições considerariam 
rigorosamente volada pelo Coi 
grosso n antecipação da revisão, 
sem que houvesse quebra nas opi- 
niões — anteriormente sustentadas, 
aner da sua parte, quer da parte] 
da maioria. Esta jnsistia na sua 
opinião de que n moção Aloxtrdrel 
Braga foi votada segundo os pre 
veitos conslitucionaes: «+ - opposi 
çõos regeilavam-essa primeira par. 
io da moção e approvavamh a e. 

=| gunda, visto que fombem conside! 
ram indispensavel - antesipar-so n al 
revisão conslilucional. Gra, cem 

rias, decidem — e 1risso ostão q5| 
os votos unionistas e com 1a «com ris um 
ou “outro membro dá -maigr que 

| polícia, sopa-|d 

i:] Amora, do concelho do Seixal 

nonagenari 
Les arts vont vite... So o manici- 
o cintcnso, prestando homoragem 
4 memoria insigno do Latino Cpolho, 
que prpforia para sus villogiatara 
durantg suceossivos annos à onpant 
dora villa ondo oxhalou o ospirito! 
gontilissimo, não fizessó ooindidir a| 
íosta anal do concelho con h da 
do fallocimonto d'oaso portughor 
lustro entro os illustros, provavel era, 

corto, quo tal annivoré 
sporcobido, ou [so ro- 

ama triste, gólk 
da 9 confrangodora indifforonça. Com, 
offoito, oxcluida a modesta commo- 
moração do Cintra, paga d'um moro- 
cido tributo a quem na gua prosa opu-, 
lonta o vornacula: lho cantou as im- 
mortaos. bollozas, não soi quo outra 
susoitassem om vinto o cinco aunos 
transcorridos dopois que os fulgoros 
d'aguolla privilogiada  intolligond 
o oxtinguiram, por uma oálida 

ldrugada, no modosto o dosguiraooi-| 
que hojo tem o sou nome, 
Na manhã do 29 do agosto do 1891, 

o Seoulo, já ontão: uma grando folha 
(popular, o que contava Latino Goo: 
lho como o sou collaborador mais] 
prostigioso talonto o polas vir=| 
tudos moruos o olvioas, pela aura que 
lho croaram 35 guas obras sciontificus] 
o littorarias o polo apoio quo com a] 
Jana ponaa do oiro 6 a sua, palavra, 

trouxora 49 nova 
teanomittiu ao pais, inteiro a 

notícia da porda que osto acabava do 
sofiror com a morto d'um homem quo 
ora, na oxuota oxprosafo do tosimo 
Jornal, «uma das glorias do nossa 
tora». Baqueara, consoanto 6 disor| 
do Segulo,o «vonorando ahofo do par- 
tido ropublicano»; corsara. parh som- 
ge» 98 olho, o copostolo, o «ietro 

ja domooracia portugueza», dotado] 
aum «coração do ospartanos. Mori 
ra, na vordado, alguom quo om todas 
as provinoias do sabor (Sra nbtavol. 
Poliglotta, poligtapho, ongyolopadi- 
os mathemattico* naturalista, to 
ratio, historiador, jornalista; orador 
vondomico o orador parlimentar, os 

slista o cultor da linguas sogundo o 
modolos. olassicos; tio beilhanto na 
tribuna como na cathodra, tão sodu- 
otor na palostra intima como domina- 
dor nas assembloias do sabiog ou do] 
politicos,—Latino Coelho, phyeioa- 
monto dobil, franzino, nonrusthonioo, 
valotudinario, Jegou-nos, a despoito 
da pocha do indolonoia quo falgamen- 
to lho. atteibuiram, alguas milharos| 
ão paginas cuja loitura conbtituicá| 
sempro lição o delioia, dosdo às Llo- 
gios academicos ao. monuinontál ostu-| 
ão “que procedo a Oração dal Corta, 
dosdo a Historia política e militar del 
| Portugal no seculo XVIII, até os ar- 
tigos dominiones do Seculo, o ultimo, 
[rodigido nos - vesperas do adooçer,| 

ando o quo oilo olassifioava do 
«dooropitudo parlamentar» o E quo 
furia Iyso da dogradação yorti- 

inosa das camaras, a partir do 1851, 
foto quo considotou naturaligaimo el 

do rez-do-chão do largo do 1il Condo, já 

VINTE E CINCO ANNOS DEPOIS... 

NO ANNIVERSARIO FUNEARE DE LATINO 
Quem acode |ao desconiorto e á penuria de seu 

o irmão Francisco Xavier? 
las do ostylo sumptuoso pompoiam 
a par das Tofulgenclas do saber om: 
nimodo: Nom ou, quo o contomplei, 
no loito mortuario o quo com os ra 
pazes do amou tempo » da minha villa, 
dopur sobr onqaifo as foros 
oymbolions du hossa adeáicação e da, 
nossa sandado por aquollo a quem, 
dosdo oroanças, nos costumáramos a 
vor, a ou 

om 

frisar o doloroso contrato antro os 
preitos do que corcaram o valto og 
gio na hora do trospass do funo-| 
al o O frio esquecimont ud O vO- 
m um quarto de ssoulo volvide 

vinto o oinco annos, tarjayam- 
luto as garotas quo dofondiam o apo 
tolavam os principios ropublioanos| 
que a revolução conorotisou em fe 
otos; movimontava-so toda uma oii 
de para, compungidamento, abrir al 
passagom do ferotro do conoidadão 

glorioso; proforiam-so 4 boira da sua 
[sopultura os adouses sontidos do cor 
oligionarios, do nt do compa-| 

nhoitos, do confrades, Hojo, implan- 
tada a Ropublioa do quo oito foi o 
arauto, o ovangolisador, o. coriphou, 

aua momoris-—excoptunda a hom 
agom do Cintra—não dosporta int 

sun fructuoas aotividado dou-| 
ia nilo do roconhoco om alga- 

mas linhos do eingola recordação, &, 
poor do que tudo isgo, o sou molhor 
amigo, o sou irmão, 0 sou insopara 
vol, o seu confidonto, o sou auxiliar, 
o sou onformoiro, aquollo om quo 49] 
Joxtinguo a familia do quo foi, dosdo| 
vardes annos, o chofo modelar, —vivo| 
rós-vós com a ponueio, vorgado au] 
poso do quasi um sooulo! 

Fotivo. ha troz dias, com Franoi 
co Xavior Latino Ooolho na gua hn- 
mildo rosidoncia da rua da Vinha, do 
ondo a odado, a falta do viata, a mi 
Isoria do ha muito não qonsentom qu| 
ólio síio, As dovastaçõos- do tenpo 
o as dosvonturas domostioas om iada 
nltoraram a distinção da sua linha, a 
dolioadora das 
|rocção da sua palavra om que não ha, 
Jum quoixamo, uma rooriminação, um 
dososporo. Aguarda sorona O ros 
madamento o instanto libortador;| 
uando Josó Maria fallooou om Oi 

tra, Franoisoo Xavior contava sesson-| 
ta-o goto annos o com ambos viviam 
suas irmãs D, Giortrudos Potronilla o 
D. Maria Emilia, todos oolibatarios. 
Ag gonhoras partiram, por sou turno, 
ari oterna viagem, 6 Francisco] 
avior Latino Coelho encontrou-so, 
or assim dizor, 86 no mundo, A bso- 
jutamonto 86, no! Uma oronda, quo 0 
fôra já do sua mão, acom panhava-o o| 
[acompanha-o ainda, exomplo vivo | 
[oommovento do dodicação o do affo 
ato. Desdo 08 onze aunos ao sorvic 
dos Latinos, volha, qui 
bom, a ponto do não 
vir á rua som gravo risc 
corror do taoto para ag mais simplos] 
voltas da casa, Marianna Marquos| 

filiado nos untocodontos historicos, 

* 
* * 

A ocasião o o logar não “são pro- 
pisioa para digrossõos inspiradas om 
Eb do tão moltipla o luminosas É 
008 como a do Latino, om que, as ga-! 

consagra ao dosdítoso ancião mator-| 
jnaou cuidados. São duas sensotudos! 

no mutuamonto 
do todio o do| 

dosgeaça quo os conturbam. Para gor- 
vas do ostofo singular do Marianna, 
Marques tom a Acadomia Prancosa 
promios pocuniarios o a ologio, sob, 
a oupula, proforido por um immortal 

Hajos qu 

o osoutado com ternura 
mooimonto pola Erançá quo apros 
róspoita a virtudo. Pafa angustiogos] 
transos. como os do Prancisoo Xavior 
Latino Coblho não tovó o parlamento 
portuguos, que gou icmto allumion 
[com od olneõos, do um vorbo doslum- 
branto, a magânniidado do voto 
fuma panelo do triotá issudoa men- 

º.08 meios 
unos deoorro-| 

aram, Pra 
oisoo Xávior viu-se foi 

do rocheio da 
porcolanas, Djbelots, livr 

tudo go foi gunlindo o apont 
os objootos indispons 
enas possuiam algu 

imativo. N'ossa cnsinha do jantar] 
o do visitas—ondo ostfo ollasil— om 
quo faloi com o pobró nonagonario; 
tromulo do frio om plono agosto, do”| 
posd esmas tres poguonos retratos, 
lembranças de molhorgs dias: Latino, | 
ainda moço; Rodrigo da Ponsocu Ma- 
Igalhãos, o estadista o o orador do| 
'quom ollo tocou o primoroso elogio, 
acadomico om 1859, e Borgos Carnei- 
ro, horoo do 20, homom do lois, que, 
tanto padecou polé |libordado o a| 
quom sorvia tambem. um orjado ox» 

A? medida quo os 

cspoional, Manuel Tluis quo polo 
amo so oxpos nos majoros porigos, 
dovondo-so-lho a salvação o a guarda, 
dos sous manusóriptos, E mais nada. 
A mora om quo o volho tomia as fra-| 
gue refoiçõs tora á boguído o dos 
E ino dos outros moveis, so o piodoso 

quonos| 
ubsidios, um da Misorioordia o ou» 

tro da camara municipal de Liabos, 
Paga a ronda da casd, pouguissimo 
lhos rosta para o sou passadio o ain-| 
ão para romunorar vi 
quo a sua idado o a gua Impossibili- 
lado phisioa lhos não pormittom dis- 
ponsar . ge) 

"a 
Tm março do 1916, por intormodio 

a Capital o aocudindo, do bom gra- 
ao appollo do um amigo mou, O 

or. Antuaos Vianna, aocontuoi quo 
praticaria uma noção feria quom, 
dquiriaso um oxomplar da torooira 
dição da Oração dá Gorda, proforin- 

ão comprar 04 oxomplaros quo n Aca- 
domin das 9 romottora | 
Pranoisoo Xavior Latino Coolho,| 
|oomo herdeiro do traduotor do Do- 
mosthones, Houvo quê vondol-os por 
motado do proço porquo, do contra- 
rio, nunca 0 benoficiado 
quor provoito d'ogso offorooimonto! 

Dilatar-so-ha ainda|por alguns on-| 
nos a provoota oxistenoia d'oste infe 
liz ancião? Pode sor quo a: 

m vorgonha o opprobrio para mai-| 
ta gonto, 6 o abandono a quo o rolo- 
|gou quom tinha obrigação do o collo-| 
car, por honra do appolido quo us: 
no abrigo da misoria om que jaz, Ondo| 

migos, 08 corroligionarios 
os discípulos do Latino Coolho? Para 
que sorvo, no monos, essa entidade, 
lquo a Ropublica instituiu o quo tom 
o nomo do Assistencia? Kis duas po 
|guntas que a commomoração do dia 
do hoje mo suggero a quo para digni- 
dado do todos convinha que não fi 
casgom som resposta, 

AVELINO DE ALMEIDA 
eee ee mem 

estivesse presente 4 sessão facil. 
mente se reuniriam, 148 votos, 
E não haveria necessidade de] 

grandes discursos nem da/ novas 
ppostrophes indignadas o |violen- 
as, 

CURIA so meza € bons aposentos 

Depositarios-administradores 
de bens inimigos 

Fotam nomeados os seguintes 
Ayres Augusto Mochado. de Azevedo, 

Jem Santo Thyrso, do Vicjor Sehalok, 
do Lisboa, 

Manuel “Alves Rodrigues, dé Carlos 
Auguslo Mayer, de Torres Novás. 
Anlonio Rodrigues Pinto, no Cortaxo, 

de Kurl Margenstern, de Lisboa. 
João Ferreira da Siva, de Alcobaça, 

de Julio Biel, do Porto. 
Francisco Freiro Simões, de Odemt- 

ra, do Wilhelm Walcontgg & Hummer. 
Francisco Faria Tenorio, do Villa 

Real de Santo Antonio, de Joltnnos 
Soil, do Albufeira. 

Francisco Games Sanches, de vila | 
Real de Santo Antonio, de Masbovenhas 
udice, Lámiiada, de Villa Nova de Por. 
limão. | 
Manuel Lula Figueiredo, do Parieiro, 

da casa O, Merolá & C. 
Luciano Mont'Alvorno do Sequeira, 

do Lisboa, de Carlos Julio Sleilich, da, 
João "Silva, do Batreiro; de F 

pus, do Barmiro. 
“Atonto Maurício dá Silva, do Aston. 

toi, de teu de Albuquarqs do Ore, 
do, Arrontesia, <óncelho do Spikal, 

ls “Dol. 

| 
NEL CENTRAL E SANTOS, 

“Amota, canoelho do Seixal, e tambem 
de Augusto Bunding. 

Adriano Vilhona Pereira da Cruz (Dr, 
de Setulml, do 1. Wimmar & Ca, do 
Lisboa, de Marcus & Harding, tambem 

bo, o Emílio -Edelhein & 
Antonio Lopes Ribeiro, de Guardão, 

do John Zapletal, de Paredes de Guar 
dão, concelho de Tondela. 

“Antonio Josá Correia, do Lishoa, de 
Hormann Adolph Satler, de Lisbo 

Antonio Nunes Quinta, ds Lisboa, de] 
Martin Weinsloin & Co O dos socios. 

Arthur Nascimento Carvalho, do Por- 
to, de Chr. Brucher & Commandita, do 
Porto, 

Fonderico Sogueina Lopes, de Lisboa, 
da sociedade Reis, Formandos & Boptis- 
ta, de Lisboa, 

Cagtano Augusto Rego, ds Lisboa, da 
Companhia Portugueza de Electricidade, 
Stomens-Sehuckert Werke, Limitada, 
do Lisboa. 

Manuel do Maura, do Porto, em subs. 
lituição de José Antharo de Sá, dos 
bons de, Camilla Malheiro Katzanstein, 
do Porto, 

Manuel Lopos, de Thomar. de Julio| 
Roberl Herman Schutz, de Titomar, 

José Crospinno Alves Casquilho, de 
Thomar, de Dias & Costa, Sucoessores, 
de Lisboa. 
[Querem Tanchar bem 6 cenr melhor? 
Vão & Argentina. R. e de Dezembro. 75 

Em Minas Geraes 
BELLO - HORIZONTE (Minas 

[Geraes), 9.--A Carhara concedeu 
os” réditos necessarios para a 
construeção de uma grande pon- 
te em: Patrocinio para a ligação 

Damitó Valdez Mendes, da) Amora, 
de Goorg Kun orlleinrich Krauss, da 

das éstradas de rodagem. —Ame 
ricanaje 

O Brazil e o Uruguay 
PORTO ALEGRE (Rio Grande] 

do Sul), 29.—Como homenagem 
ú Republica Oriental do Uru- 
guay, o municipio de Porto Alo- 
gre decidiu dar o nome de Mon- 
tovideo à grande praça, em fren- 
te do palacio dh Intendencia, 
passando tambem a rua do Com- 
mercio a intitular-se rua do Un 
guay — Americana). 

Casa dos Espartilhos 
Bantos Mattos & CR do Ouro, 123 

Um pintor brazileiro 
RIO DE JANEIRO, 9.—0º pin- 

tor Dias Junior, premiado com 
a viagom “da Europa, escolheu a! 
cidnde de Paris pata séde dos] 
seus csludos. (Americana), 

Conselho de ministros 
O conselho do ministros quo fôra 

|convoondo para reunir hojo polas 14] 
horas, foi transferido para manhã és| 
17, no Paço do Bolom, sob a prosi- 
doncia do er. presidento do con 
lho. 

Supremo Conselho dê Dafeza Nactonil 

Rouno fmanhã o Sapromo Con: 
ho do Dofoza Nacional, sob a presi- 
donoia do óhofo do governo, 

ooda, mas o quo não dovo mantor-so, b; 

Uma vista de olhos 
sobra a Romania 

Quasi uma vor o moia maior que 
Portogal om suporhcio, pois possuo 
urha aroa oxncta de 181.358 Jeilom 
tros quadrados, a Romania não tom 
lhojo menos do 6.600.000. babitan 
que tanto attingiu o censo do 1906. 
/A densidade da população é pois do| 
[bL habitantos por ilomotro quadra- 
do, Ha 78 por conto do anolpha- 
bos 

Cinco goxtas partes da população 
ó composta do rumanos ou valaquio: 
que sho os doscondontos dos antigos 
dácios o thracios romanisados por 
Trajano o mais tardo intimamente 

são pois todas russas e lati-] 
nas, soguom a egrejs orthodoxa, o 
jalóm dPegsos ha 270.000 judous, que, 
são considorados ostrangoiros o mui 
tos ciganos, bulgaros, magyaros, ru 

grogos, allomfos, ot 
À situnção oconomica da Romania] 

ó lorosconte porquo o solo 6 mara: 
vilhosamonto rico. Mas o pais ó quasi 
Joxelusivamento explorado por es 
trangoiros, quo dominam os nogo- 
oios, o oommoroio o a rindustria. 
[Grando parto do trabalho agricola é 

ito por bolgaros omigrados. Na| 
Dubrudja, rogião litoral que a Bul- 
garia considoca irrodonta, ox 
dos colonias allomão quo vivo 
pooialmento da ageioultura, 

Paiz forostal por excolloncia, a 
|tomania. pos 
2.282:000 hootargs cobertos do pi- 
nhoiros, fuias, carvalhos, froixos o] 
ulmeiros, A torra produtiva 
68 por conto da auporfioio toh 
por conto d'og: torronos são utili-| 
[ados om culturas, 21 por conto om| 
[pastagons, 17 por conto oocupados| 
por florestas, Existom om todo o 
no 1.058:000. propristarios com bons, 
de raiz, mas, d'osto numoro, 4.500] 
possuem por si só 3.800:000 boctares 

ja 48 por cento do total. 
A “cultura dos ooroaos à a prodo-| 

Iminanto, por sor a muis faoil o a mão, 
do obra barato. 
O milho é consumido na mhior 

urto polos oamponezes, que d'ollo 
Hazom ma massa chamada mana! 
[Na Dobondja é goral o uso do pio. 
Ha 87:00 hectaros do torrono que, 
produzom 4.500:000  hoctolitros do 
vinho. Em 1900 existiam 2,590:000] 
oaboças do gado vasoum, 864:000 ca 
yallos, 6.55:000 curneiros, 1.710:000] 
porcos a 230:000 eabras 
“A exportação do gallinaceos o ovos] 

[6 onormo, 
A poaca, rogolamontada o protogi- 

ão dosdo 1894, 6 para a Romania um 
ando faotor do riqueza, Tom-so ros 
isado n'osto assumpto geandos pro- 
grossos, sobrotudo om Vilkovo, no, 

ço, norto do Dolta do Danubio, O) 
prinoipal contro pisostorio é a boca 
[do Kilia, inacoossivol á gerando navo- 
[gação, mas abundantissimo om oar-| 
tz oetajõo do cujas ovas no fer 

rica o prooioso caviar, Mas ha ou 
tros oontros importantos, Em S. Jor- 
go pascamao per anno, termo modio) 
76:000 Jeilos do esturjões o 226:000) 

do outros poi: . Vilkovo tem annos| 
produzi mais do um milhão de| 

kilos do poscado, quo ora na gua qua- 
i totalidado oxportado para a Aus 

ei 
Existo, om muitas rogiõos do pais, 

a bulho, tondo Lainitohi o principal 
Gontro garboniforo, Alôm disso “ha 

ouro, podrotras o argilla plasti 
vortentos moridionnes dos Carpathos 
oxistom numorosas fontos do potro- 
leo. São muito abundantos as min 
do sal goma, exploradas pelo lista- 
do. À produoção do petroleo foi ao 
[887:000 toneladas om 1907 e a da hu- 
Ilha do 141:000 toneladas no anno an-| 
torior. A produeção do sal é do 180) 
mil tonelada: 

Apezar do a industria não tor ain 
da attingido plono desenvolvimento, 
a população oporaria attingo 10:00 
(trabslbadores. A Romania dispõe de 
5:500 Kilomotros do linhas forroa 
Mas o Danubio é a via de communi- 
cação por excellencio, 

Quanto ao commercio, que em 1905] 
oifrava om 800 milhões de francos] 

ora quasi todo foito com a Austria, 
Allomanho, Inglatorra o Bolgioa. 
Com a declaração do guorra, os im-| 

porios centraos ficam privados do 
grandes quantidades do madoira, po- 
froleo o ceroaos quo atá ha pouco im- 
portavam da Romania, 

A Jucta italo-aus- 
triaca 

ROMA, 28—Communicação off 
Na linha do Trentino o adver-| 

sario pronunciou poquenos ataques, 
contra as nossas posiçõos, assim como 
no pequeno valo do Fargrida (Ado- 
iollo) nas vorteutes do monta Zallo 
(planalto do Asingo) na zona do Pas- 
sa (àvisio) o no valo do Viodonto 
(Alto Piavol). 

O ataquo ao monto Zobio foi preos- 

o mada monos do| po! 

minas do- mercurio, chombo, fog, 
os 

À GRANDE GUERRA 
xiantes, complotamonto  inofiouzos, 
graças ao omprogo, om dovido 
po, do mascaras protoctoras, 

O inimigo foi om toda a parte ro- 
pollido com pordas sonsivois o d 
[xou om nosso podor algumas do: 
nas do prisionoiros, No alto Bat neti- 
vidado intensa dos canhõss de gran: 
do culibro inimigos. Na zona de Go-, 
rizia o no Curso fogo lento mas p 
sistonto das artilharias advergas ooo: 
tra o contro o os arradoros da oidado, 
as pontes do Isonao o a linha do Val- 
o 
As nossas artilharias rospondoram 

Jenorgioamento o ostorvaram as obras 
do roforço do inimigo. —(Havat). 

4 lucta na frente oc- 
cidental e no oriente 
“PARIS, 28Communicação offi- 

cial das 23 horas: 
Na inha do Somme a aclividado 

da artilharia foi bastante viva na 
região d'Estrées, Belloy-en-Santer- 
re e Lihons. Na margem direita do 
Meuse os, allemães dirigiram “um 
ataque sobre as nossas posições q 
leste de Fleury, não oblendo ne. 
nhum resultado. A artilharia alo 
mã foi violentamente contrabalida 
pela nossa quando bombardeavam. 
às nossas posições dos bosques: do 
Vaux-Chapitre. "Nos, demais pontos 
da linha houve socogo. 

Exercito do Orlenté:—De Slruma 
até “à região de Lmunica houve re 
ciproco bombardeamento. A este de 
Cerna os servios realisaram vcrda- 
deiros progressos na cota Veitenik. 
Na estrada de Banica m Oslrovo 
foram repellidos tres ataques datos 
pelos Dulgaros! contra as posições 
servias, soffrendo o inimigo, impor. 
tes perdas. Ao contrario das affir- 
mações do communicadó bulgaro 
do dia 26 as tropas servias realisa- 
ram na região de Kukuruz: um im- 

rlanto avanço tendo derrotado q 
Imiigo Por vagiaa vezos, 

PARIS, 29.—-Um communicade 
upplomentar hebdomadario dá a 
Re NAÇÃO da situação na linho 
franceza de 21 a 27 do corrente e 
termina assim ; 
Em resumo: as acções que, pro- 

jectamos estão sendo levadas à ca; 
o apezar da resistencia ou rend 

do inimigo, Tanto no Somme comó 
em Verdun, somos nós que esta. 
mos na offensiva e dominamos o 
adversario, Não ha já um unico 
ponto do tyentro goral da gberra 
em que o inimigo nho ru, actyol. 
Em lo reduzido à defensfva—[H 
vas), 
A recepção brazileira 
aos deputados belgas 
RIO DE JANEIRO, 20.—A Liga 

Brasileira a favor dos Alliados no- 
meou, hontem, a commissão que 
representará esta colectividade nas 
festas da atri dos parlamen- 
lares belgas. Eslão preparadas ou- 
tras. manifestações. /A, recepção, na 
legação da Belgica deve revestir 
uma grande imponencia,.—Ameri- 
cana). 

O Tribunal de Presas 
O Teibunal de presas já apreciou 

a anprehensão do tros dos navios 
rimilivamonte — requisitados — pelo 
Estado, considerando-os boas pre. 

sas. 
Ainda esta semana devem ser en. 

tragues à commissão ingleza alguns 
dos navios que o Estado cedeu por 
aluguel 4 nação alliada. 

Yapores apprehendidos 
A* firma Octavio B. Ferreira da Qu- 

nha foi concedida prorogação, por tri 
ta dios, do prazo estobelicido no artigo 
38.9 do decrelo 2.350, do 90 d'abri, pa. 
ra levantamento de carga do vapor 
«Porto Santo» (ex-eGuahina»). 

leres interprete 
nomoado alforos interprel 

exoroito o gr. Houri Navol, 
rdineiro obefo da Escola Polyte 

'ohioa, quo já sorviu no oxercito fran- 
o9z no começo da guorra. 
Em opusculo adilado pain Acsoclução 

ds Propaganda Feminila 2 coreriondo 
o producto a favor da Cruzada das 
Mulheres Portuguezas, foi publicada conferencia quo a sra D. Bostrie Pp 
nheiro pralisou no Jycen de: Morig, PJ 
no dia 8 de junho findo sob 0 tilulo 
“A mulher poruguea à a gun eu 
ropeiar 

o que é 4 do que foi esea bella con 
ferencia dissaso Já em ocrasião oppar- 
tuna. Foi nho 40 uma peça Ilberanto 
maghifica, mas um caloroso brado e 
não. npnos calorosa defeza da entrada 
de Portugal na guerra, 

No porto Sranço de Lisboa 
O tratamento do cacau e do café 

Dissemos no nosso numero de 
subbndo que se havia fundado umá 
sociedade composta dos srs. Eduar- 
do Guedes, Adriano Tolles, Manuel 
dos Santos Consciência e A, Telles 
& €3, do Porto; Manuel Taboada, 
de Macahe, A, de Oliveira, de Sul 
de Minns, Innacencio Qalrão, de 
Vig, Mario Telles, do Rio de Ju 
neiro, Telles: & C., do Porto, Anto: 
nin Abranches, do Mio do Janeiro, 
Antonio JM. Cabral, do Pará, 
foixoira Tocha & Ce.” de Lisbéas 
M. Saldanha & (.º, idem, é dr. Ju 
lio € Q. Guimarões, de Minag Ge- 
rass «pira o estabelecimento d'jma 
carreira de navegação para o Bra- 

Não foi-para fal fim que so orga- 
njsou essa, sociadade, pois olla pros 
põe-se apenas o tratamento . 

dido velo lançamento do gazes asphi- 

Cacau e do café, nos arnaztjia do 
porto franco do Lisboa, benéfiçiaf. 
da assim esses productos e pibmo- 
vendo & sua maior expo! 



A CAPITAL 205916 — meme 

Let emenhã nº+A Carital,: 
na seveão de vsporto é edu: 
ração physie 
eg a notimali vidado antiguso Um Artigo] da rio subo! gsm pos 

Praaração da Horitade 
e Gym 

| 

gal e nolíciando à camp 
aha que 0 francezes 
travando contra 0 projecto 

«Ultoron-Ber 
o in 

ercalados noutros, que q 
mportimidado “indicar qua 
mreçani publicação, 

Tambem amanhã publicaremos 
ugjihs nolícias sobre trabalhos na 
Aiadora, 'Profaria, do Sporl Bem- 
Sea, da festa do Porio o sobra a É "eilisação de, grandes. etcords». edpão. de guedes antoords, 

ja Escola purticular do paiz 
alçada do Duque, 20 

LISBOA 
1ggs infantis regidas por mostras por- 

antiga e a mais frequen- 

soklatácac d Par dos bi o tor 

pers E 

Aaubmarino allgmão 
contra a “ho, 

Q ataque do submarino allomão contra 
se 

quo to 
lsgos no 

 dofonsoros da Patrjo, 
nto a população do Lipton | 
os nois nflugares ou dorino tran- 
to, da miarlnháitor, som um ho: ponto, ora óm vigllanola no 

on Miyrar-nos do sui 
o introfigo, 
3. A, Candeias da run d 
B tom uma unica 0 cont 

jfconpação: 4 a do vendor, o mo 
lo 00. minlo barato quo 50 en. 

toda a oidado do Lisbos, 

EPE 

A 

ata, &o, ip 
Aa, dg Jardim do Regador, (8, 1.º 

Queixouso Antonio f 
o, Ribeiro, do Alcantara, alias 

tabrica do cortunios, do quo na 
exato dos caminhos do ferro do Qu 
há Mp, lustaram um cordão d ouro 
bi ima libra servindo de medalha é 

RR sá do oo todo mo ir 
pulso. 

Ta. pivso Manuel da Silva, morador 
figtjssa dos Pescadores, 29, 2.0, à 

BAGA da Eugenio Fernandes "alhos, Rad ma ma da Alatava, 8, js 
9 ousa de lhe ter fumtalto à qu dg Bb escudos, 
aut so queixou Manuel Affonso 
pt, Morador no Dáfundo, de que 

vhbndo, em companhia de Isaura de 
Spysa, cuja residencia ignora, vila se ayspnfo de ava casa tevando-ino obje 
los, dO, ouro, roupas e uma cama e 
abdg à quanta de 40 escudos 
Valôntina Loureiro, moradora na run 

Annfo Pedro, Rê, 1. queixouso de 
vo, 05 galunos entraram na sua resi- kpiio. por. meio do orróniamento “e 1 objoclos de ouro o prata. no 

lo de 9IS00, 
TS niçao Antonio Moria, morador na 

ma do Valle Formoso do Cima, 78, à pSdy de 1osó Duarlo Perpira, morador na ilgema rua, 77, loja, que o nossa de 1hg tar furtado 'n quantha do 30 65 
viga. que tinha numa mala no sen augtie, onde entrou por meio da armor 
dei 

Ba. juin foram enviados Anniha! cuidimo da Silva Franco, de 15 an 
nos, morador na rua dos Alomos, 15, 
2.9, 0. Casimiro Rodrigues, de 14 anns. da ria João do Outeiro, 78, 1.º, aecu: sgãpa do na avenida da Liberdade te. 
xe desaltado Olinda Ribeiro, residente 
DÃ Mesma avenida, 174, Le, fandodhe 
ado a mão do poscoço pára a sou. 

é que não conseguiram por ter aj 
Dajguido o guarda nº 10M4, que os Pr 

lhcisco Jost Miranda, empregido 
na exploração do Porto de Lisboa, Ino 
tabir no Dalrro Etmída, rua B, letlras. 
fl DB. queisow-so do quo lendo vivido 
lipaiio 6 annos na companhia do Ma- 
via dá Concsição, alla Qncapparecou de caga, levando toda a mabilia no valor dy 80 escudos e bem assim a quantia! 
dlg 1,800 escudos om dinheiro, 

Foi encarvegado de doscotrir a gabu- 
na», agento Jonquim de Figueiredo. 
Teimbem so queixou Joaquim Alves 

Garcia, com merecia na rua do Se 
auilo, 
ôolonio, a3' abrir hoje a porta do seta. 
bepcimento, notou que às gatunos li tibi alí entrado e furtado tabaco, chá, guita gencros e um relogio de ouro, id no valor aproximado dh 100 es. 

ij. Juizo deem seguts Amanhã as galiias de forasteiros Rachel da Concei.  º. Virginia Angusta, a vTralheiras, 69 nmunte desla, Jost Antonio dos Toié, dceusndos de lerem praticado um 
no valor de 400 cscudos a um iniigiduo do Caslollo Branoo, Ialtando 

"o ibtmisia Alvaro Eonastto, 9, “ivacho!», Este duvia hoje responder “bp Guunal da Boa-Neva ande não com vêivi, molivo porque foram passa. gula cito mandados do captura, 
Casa dos Espartilhos| 

SPORT | 

Ea Acad 

Prestamista| 

ROSINE E 0 
Ja algano annos, uno quatro appr 

liou Rocroios um numero do aorobacia, 
pacigas, bom const 
[gnezes «Ou Boimboirosr que foram os 

da hoje, para se apresentarom, so 
sa duas gonti 

fictnalmente go exhibo no Bolão Foz e 
Bota mudança do trabalho pois q 

sa o portanto foi preciso sorvir-nos da 
alho, 

a Rosine, 
Figura Insinuante, mancjando com 

tes, como o idioma do Voltaire, é ospir 

208 circos do 
prazer descon! 
balho, 

vi 
ram-go vendo: 

baton, 
Conprohendomos a, impradencia 

amplo immodiatamonto o assim é qua 
o lho agradava o publico portuguez 

My 
tugol tenho lovado sompro 

nho apresentado tenho sompro recel 
sou gonoro é um bello elemento, 

—Conta domorar 
Ho inso nfo noi; a ompreza o O 

á ocensião dos novos contraçtos que 
Vino comp 

Borrivo dospodta-to dizondo-nos; 
aogunda'sossão vpo começar o 

para apparecor anto milharos de 6) 

Ni pe 
sad qu 

Jisboa aprosonta um 
ão. vulgar: uma linha do 
[oompostura marcial qu nb 
[monto nos nosáoá proi 
rativos bollicos, À mooidado dos o 
oolas-—esga- mooidado quo, conhoce-| 
mos fazendo florir a vida om um otor, 
no torviso—tornava-so do um dis 
para o outro gravo o profunda, den» 
tro d'aquellos iniformos do cotizh 
agaloados. quo lhos indiçam, novos 

novos diroitos. 

posto fóra 
bo, uma| 
do 

[yada a ospada roluzor*o—oxamina-oi 
primeiro com curiosidade, e alyoro- 
o o, dopóis, ostrómoco no lombrar-| 
so das horas de inoertoza o do porigo 
quo hão “do sór' voncidas polá sm 
bravura o polo seu horoismo. .. E 
nunca, como agora, essa multidão de 
rapozes foi tão bolla 
ca aos olhos das mulheras portugus- 
ns, evjas tradições do coragem é de 
uffoctividado a Historia osoteyo om 
gomes das suas paginas mois dra 
polgantois, 
Os nossos «poilus partirão Amanha 

paia a guerra b'essa “convicção o de. 
sejurho voltar vom gloria para que 
mãos palsiias desfolhem sobre a8 Suns 
cabeças bem levantadas as flóres que 
são symbolos da sua admiração e d 
sua ternur 
Como suconde na. França, na Ingla- 

terra, entre fodos Os, povos. que so es- 
tão batendo, em todos os pajzes que, 
estão sultrendo a colamidado desta 
igusnva, as mulheres da nossa farra, 
assas. Hioros gentis de bondade “de 
enlimento, estão  duslinadas “a guiar 
espiritualmento os destinos dos nossos 
soldudos, Jevando-os. à viotori da 

PEQU 
Na Morque foi hoje reconhecida a 

identidads do homem cujo cadaver foi 
encontrado á tona d'agua em frento 
do Cars do Sodré. Chamava-es Abilio 
Sourss Albino, | 

Na morgua foi Ixoje aulopsiado An- 
tonio José d'Almeida, que ha dias fal. 
Jéceu subitamento quando . passava pe- 
la ma do Arco do Marquez de Alegre. 
tp 

Agua la Foz dk Cenã 
A Agua minero-medioinal Foz da, 

Ceriã apresenta uma «composição ohie 
mica ge a distingue do todas as ou-| 
tras ntó hojo usadas no therapoutica, 
E'emprogada com segura vantagom 

nao Diahotos—Dyapes 

3, A, do que o seu empregado [SM gt no 
astrioismo dos exgotados pelos excessos) 
u privações, et, to, 

ostra a analiso baotoriologica que] 
wu Agua Foz da Colt, tal como tra nas garrafas, dovo sor considorada 
como mierobiamente pura, nto conton- 
do colibacillo, nom nenhuma das cspo- 
cios pathogoneas quo pódem existir 
om aguas. Alóra sPiaso, gosa do uma 
sexta acção microbicida, O D, Tiphico, 
Diphterico, e Vibrão cholerico ain pouco 
tempo nºolla perdem toda a sua vitali- 
dade, outros miorobios apresentam po- 
[rám, resistencia maior. 
A Agua da Foz da Gartâ não tom gacos| livres,  Jimpido, do sabor lovomenta, acido, muito agradávol ques hobido quer misturado com vinho, Pe DEPOSITO GERAL, 

qántos Mattos & C.*-R, do Ouro, 133 
Rui dos Fangueiros Bá, 1º 

Telephone 2168 

UM NUMERO INTERESSANTE 

SEU CARLITO 

acrobatos orar nom mais nom men 

podermos ponotrar a pequenina porta quo dá ingresso no palco 

múoi a sua “vida, Agradon-mo gempra o vi 

oroio quo o sen numoro ni 
dá a viramos aqui om Lisboa com am outro numero. 

O rosto aheio da nlog 
lou-so igmmediatamonto o 0s squa olhos ondo ns gnas| 9º primaveins regplandegem choios do vida, toldn- 

lestas pelas suas faces purpurina 
—lificetivamente, 

balhava na escada vertical com minha 

to, 6 gontil o corrooto e em todas ng, vozos quo tenhá 
ratas recordações, 

=E o mou numero actual ba quinito tampo o faz? 
Ah uns dois annos aproximadamente o om todos'os Ja 

no Sallo Fox muito tampo? 
publico é quo o dinto, 

ainha fez ouvir o sou som ostridente o Rosind com um lindo| 

das 1 

A. correspondencia com «madrinh 
nhosas € argres 

tão symputhi | 

NAS NOTÍCIAS 

re 

oximadamonto, apparoou no Colyaou 
quo causou Íntoresso, Duas gentis 10- 

idas, insinuântes, óxcontavam na cacada vortical exerei-| 
cios dificeis, oxeroloios esses quo tinham tornado, colobros 04 artistas porta- 

crendorso osso dificil oxercioio o quo 
om pagar Caros, [ 

que à Rosino, que) 
nim sua frmk, 
ão Rosiho aprosonta agora um numero, [complotamente novo lovon-nos à procurar a ongraçada artista O entrar nos bastidores do Salio Fos é cois hei); ali a dom 4 rigor amisado antiga do umidos socios + 

Foi ainda besvindo-nos Vossa amisado quo conseguimos sbs apresentados 
a mesma fncilidado o idioma do Corvan- 
ituosa 6 fina-do trato Dissomos-lho no 

que iamos o Rosino promptificon-so a dizor-nos o quo 
quoriamos sabor. 

«Desde os oito annos—começou a intorossanto! 
bailarina — quo trabalhe em - publico: comocoi como 
acrobata, tendo trabalhado em quasi todos os molho- mundo, Meu pao cra artista o eu conti. 

; 6 um hocido para os sonhores jornallatas o ro- 
cober dos varios publicos, o aplausos no nosgo tra- 

ão ora oote; nós] 
ia. da gontil bailarina, anu 

o brilhar duas lagrimas gue correram 
ini disse 
Colyaeu teh. indo vim do t 

orto nos aro. irmã Ivono, quo a 
commottida e quizomds mudar do as 
porguntâmos 4 intoressanto búilariná, 

vindo a Por. 

os onde mo to. o 08 “maoros applauscy; Onrlitos, no 

Toto já so sabo até| nho firmados, to " 

ou tom quo mo an estara ranj j uma artista 
nrranj 

OS BASTIDORES DA GUERRA. 

À missão anglo-franceza 
A sua chegada a Lisboa 

Chega cffeetivamente. manhã] 
a Lisboa, pelo rapido de Madrid, 
a missão militar anglo-franceza, 
que será esperada pelo governo, 
auctoridades civis e militares, 
ete. 

Os membros da missão, que) 
são o tenente coronel Paris, com- 
mandanté  Grandin de VEsper- 
vier e alferes Gitandoux, france- 
zes, e major general Barnardis- 
ton, tenente Gough Carlthron € 
alferes J. A. Robinson, inglezes, 
hospedar-se-hão no Avenida Pa- 
ace, onde o governo lhes man-| 
dou reservar aposentos. 

ds Tests de Giulia 
A sessão solemne—O cortejo—0s| 

premios da exposição 

(Pelo telephone) 
CINTRA, 29--A vila está unimadis- 

sima, conlandosso por milhares os fo- 
rasiciros, 
O sx, presidento da Republica che. 

got pelos 14 horas 6 ancia, sendo reco 
Dido por muito povo que O saudou res-| 
peitosamente, No rdificio dos paços do concelho 
aguardavam o chefe do Estado os mem- 
bros da vorvação, auctaridudes o mu. 
as pessons do, representação, realisan- 
osso, findos ,08 cumprimentos, à sos: 
ip sqlemno” que decorveu brilhante. 
io, 
O ar, dr, Virgilio Horta ogrades 

a picsança do er. dr, Bemurdino Ma. 
chao, a quem suudou em nome do po- 
vo do Cintra. 

Asisumiu a presídencia o chefe do 
Estado, achando-se presentes “os srs 
minísico da justiça, governador civil e 
alguns deputados. Dada a palavra ao sr, Agostinho Por. 
tes, esto distihelo. proiessor da, fooul- 
dado do Joliras, depois do juslitior 01 
facto dy Cintra escolher Laitmo Coelho 
ipara seu patrono, fez o caloroso pane- 
yrioo do grando escriplor o grande | 

se io datar? ne 

vilisação o, da liberdade, contea ja, um: 
bição. 9. 0, barbarigmo Uutondoo, 

ra ando, prssfardgs a vossa silhuota elegaito pelds is xa, 
não deixois nunca de olhar, da enval- 
Ver nium sorrivo corjnhoso, esses br 
los e bravos rapazes ajio ocaram ds 
[jin dum, cool ou las suas Yariá 

os, protiaspes,  .pejo; abre do terer ão “canpuinhar "aquilo espada Esse 
olhar, ssa sóeriso, esog, estienhecimen- 
to da caminho surdo ma hlimasphiatá fr- 
fernal do campo de batalha uma ro- gordação clio do caia do osttmu- o Eopot, não duda, dera; da“ 
os nossas madrinhas, Sabeis, oque 4 

50, CO 
= Bscrovêr 

inte, Meudon», 

o 

ad bia fi 

“Olsin 
Tintas a agua (Wather Paints) 
Lavavoio— hygionicas — por- jeao dgdoe pe ) 

B. dos Retrozeiros, 113,/2.º— Lighi 
TELEPHONE 1:423 
pe pmçe 

«Historia universal» 

ficamonto illuotrada, ropresonta um 
[commottimonto audasiodo da livraria 
[Aillaud, antiga casa Bertrand, 

«Em tempo do guerra» 
O nosso antigo o disihdio colega de 

contos, epieodios e n a 
militar, do diversos auolorvs, a que 
pôz 0 fitulo do «Em tempo de guenra», 
[Compilação cuidada, o vo 
mo à deveras inter tazendo-nos 

tam pela Intogridado salgada do tolo 
'da Patria? Ex volo od, antes, 
sam sobre a minha sc de trada- 
lho, o "vao dizar, E! ja pagina, são 

josos rapidos e incisivos. Eis um. “sanh spollams Got B4 atos, multo 
gentil "madrinha, affoch 
para André, posta a] 

«Espirito! Alegria! h, sm? No 
Uisatro! Gentis artistas, qual do vós| 

por Toulo, 
E outros, ainda outros, outro ainda 

«Dois segundos tenentas desojam cor. 
rasponder-se com madrinhas parista- nose 
E. Tronquille 6.º grupo, 105 de artilha- ia 
bem os nossos soldados 'que se vão in- orporar na guarrao 
dos fossa Bêmisos uiPArea UA Gio 
carinhosa o alegre. E fio sais vós 

Brothers (En; L Dao 
para o sul de, Brtagal “0 

Sahlu o tomo n. 05 anta obra de ailhoms Oni, tndfaida por" nto 
grupo de professores, gob a direcção 

imprensa” Albério. “Brsça. entendo so 
muito bom-—que o momento era oppor- 
tuno para fazer vibrar a nota patrioti- 

bem à sua leitura. 

Papel de embrulho 
Vende-se em quenso quar! e 

Ser madeinha dos soldados quo be, ba- 

um destes, Jorúaos trumiociia que pol: 

duas paginas quast, coborlaa do amu 

correto, desojaria. corrms 

| Outro diz nósim: 

escultura M. Chenu? Espadeiio: G, 17, 

que pedo nlosios lemos lêrmos: 

ses, alegres o interossarls, 

E? islo que mos pedirão Amanhã tam- 

À continuação dos nossos. olhares é 

decerto quo nos negareis a fazerJtvo! 

lim 

ee gol Momo 

o ar, Olivolra Ramos, Edição mogai- 

os o por isso colligiu juma mio 

dades na rua do Norte, 

tivas da vida | 

villo republicano, Foi entiusiastica- 
monto applaudido, 

Neslo momento começa o destile 
[cortejo que cabe da avenida Alda em 
iroeção ao largo Latino Gnelho onde 
ser doconata com flores a Jánído com 
memoraliva. all extstento 

| No. coetejo, que o 6r. presidunto do 
Republica está. prasonciando dos janel. 
fins, fómam parto colo lindos. carros 
ablogoricos, « varias bandas do mysica. 
O jirry da exposição está procedendo 

à classificação dos bxposttbres da seo. 
são di pomologia, tendo já feito as se- 
bulas. assificaçõos: 
cem elabemenis do Mep pr semom ventos da Asi : par. 

quo da Pena 6 Escola Agricola de Que. 
iz. Foram concedidos: diplómus “de 
ea; o Darua  Pena pela sa co 
leito ntas orhamontans,. à Es.) 
onda. do Queluz pelas. suns alias cor- 

144 
Os. onjiros. premios foram assim dis- 

teibuidos: 1,9, medamha do prata, D. 
Amelia do Carvalho; Ee, medalha de 
aveemetto, DÍ Elisa Julia do Castro Fer. 
reina; 3/, objécto dfoele, Adrinno Gre. 
lho, “da quinta das' Tilias; 4.º, objeolo 
d'arte, Antonio da Cunha; 5, Quinta 
do Relogio, 
A todos pg restantes expositorus fo- 

jam conoadiios diplomas de honra, 
Vilicullurá:-—O jury, tendo. neconhe- 

cido que és vinhos apresentados eram todos. exonluntas, resilveu” conferir os 
prernios adoptândo o criterio do os clas- 
Sitioar por antiguidade na produção 
o assim conferia 06 premios: 

.º, modalha, do prata, Muziolt, Suo- 
ossos (De. Carlos França); 8, 
(dalha do. uvermeilo, Francisco Gosta, 

mM | Sticessoras; 3.º, objecto d'arto, Viuva 
Gomes; 4º, objócto d'arto, Honrique 
"Tavares, Herdeiros; 5.º, Quinta do ) 
nogeo. 
Aos vostantes exposiores forum con 

cedidos diptomas da honra. 
A cura das 

Doenças de pelle 
PELO DERMOGENOL 

PHARMACIA GUERRA 
Rua Andrade, 36 

À apresentação obrigaoria 
ta cademeta militar 

Um alvitre para se evitarem in-| 
commodos e vexames 

«Sr. director de «A Capital» 
Foram publicados uns avisos, se- 
(gundo os quaes todos os cidadãos 
fito não lenham qualquer documon- 
fo comprovativo de terem cumprido 
as leis do recrutamento militar de. 
verão, até ao dia 91 do corrente, 
obter esses documentos e obrigan: 
do «todos», desde 1 do setembro em 
deanto, a andar «sempre» munidos| 
[com elies, sob à ameaça d'unta pe. 
no pesada para 05 que assim não 
procedaim, ú 

Está muito bem a primeira p 
te, porque, estando o paiz em es 
tado de guerra, necessario 6 que 
se saiba ao cerlo com 0 que se po- 
de conta" em homéns. A Segunda 
parto é necessariamente, o tacio 
ereado “para fiscalisação do cuni 
primento “da primeira, mas 6 pre- 
Siso concordar em quê d'ahi adyi. 
rão incommodos é vexames que 
muito bem se poderiam evitar. 
Todos os cidadãos que teem a 

sua , caderneta militar em ordem 
não precisam de outro documento 
comprovativo de terem cumprido 
as leis do recrutamento. Mês hão- 
de esses cidndhos, que, são à maio. 
ria, ser obrigados À andar sempre 
[munidos com elias? Essas caderno. 
tas, principalmente as grandes, não 
são coisa que se possa mettêr no| 
fundo d'uma algibeira para, oppor- 
tunamente, se mostrar a qualquer 
Jauctoridade que por ellas pefgun-| 
e. 
Segundo a letra d'esses avisos, 

de sexta-feira por deante, não ha 
cidadão que, por mal dos' seus po- 
cados, tenha 
uma “dessas incommodas caderna- 
tas, que possa ie sem ella para q| 
sua Tepántição, para o escriptorio, 
paro & fabrica, para a oficina, -a- 
ra Os tral los agricolas, para o) 
café, vara O fheafio, vara o anj- 

e | tnsimo vi 

.JCustava 

4ião contemplado comb 

malographo, para qualquer paste, anti. EB, domo não a hodo melloi 
no bolso, “tem que a levar na mão, 
embrulhada em papel, -sujeitando: 
se a perdela, a estragala com o 
uso diario, q não ser que à nse à 
tiracolo n'um canudo de lala. 

E' necessátio que se pense em re- 
mediar estes, inconvenientes, — que 
podem apengs servir para" crear peido E tan 2es, estou certo, se encontram ex 
excelientes disposições do hem s: qe a gua palrla ode nonrar a Si 
historia. Dê-se-hes, uo menos, 
[compensação de não serem into 
modados Ínulilmente. 

Do rosto, à maneira pratica de Ludo 
se harmonizar é tudo o que ha da mais 
ncil rentisação, Basta que so caio um 
bilhete de identidade, com o rotrato do 
itrtados, para, todos os cidadãos que 
provem ler cumprido as leis do reru- 
tamento miltor o que ess) bilhete, pa- 
ra os eliéitas de fiscalização, substitua. 
para. todos os, olícitos qualquer oulro 
documento, Feito isto, estabeloça-so um 
praso para que lodos vs que pr 
ram esso docimento, embora pago, à 
andar munidos dos incomnodas cadr 
notas, os requisilem às anictoridades 
oompolentes e, findo esso praso, proce 
dass então, Tigorosumanta, contra os 
que, forem endonteados sem o bilhel 
lo identidude pu sem qualquer outro 
documento comprovativo de ter cupnh-| Se 
do ci leis do recrutamento militar, 
Assim entendosso, 

Pela. publicação da presento so con- 
fessa muito grato O quo é-Velho lel- 
or ossiduo--Francisco d'Almeida, 

qua da Fonte 
do Sula 

Bussaco ps Optimo para [convalgacentes, anemicos| o debintados” conto 
À melhor de mesa 

eontavos (60 róis) o litro 
A vonda em toda a parte 

A-questão 
das subsistencias 

No matadouro municipal foram 
hoje abatidas para abastecimento 
dos talhos Mriumeinans e partícula. 
res 60 rezes bovinas adultas, pe- ndo cm limpo 13.503 Kilos, 35 re. fes bovinos! qdolescontes com o de 
[.687 e 387 carneiros, Nas abegoa- rins. do, matatoura 6 no Merendo oral, do, gados - ficaram. grande 
quantidade. de cabeças para serem 
abplidas, nas matanças seguintes, ia nsmigoda CorhmiSsão 
morceeiros estovo esta tarde 
ministerio do trabalho afim de-pe. 
dir providencias para a grande cr 
se da falta de assucar. Essa me 
ima commisado estovo mais tarde 
no governo civil percorrendo, depois as Fodacções [dO Jorriaos,. Co og 
morceciros andaram muitas pos. 

- Paço Dlircos | 

Úrande Casino da Praia 
UPE o gon hor. nano "JULTAN, quo acabam do fazar uma “brilhanto Gapanha no Saldo Foz 

do Lisvos, ondo o publico Mas foz uma carinhiota "recado, Pinda o espoctaçaio 
som nes il qo dova danogree brildan- o ho: Uia fla Dalhoar dra praia 
À nprosôntagão da graciosa a, diatincta onto NIRNINA, PAIVA no] to roportorto. 

del 
nol 

na Escolar d'Alcantara-—Ron 'kmanhê, polos 31 horas, a 
oral douta importanto Instituição 

onoficonciá fnfantl, para apreciar o 
Eiatorio o contas da goróncia, do 1Hi5.10 o respectivo parecer do conselho facal, 
O comaolho de ostá tr tando, cantina com imognifi 

iostallações para o fi Lanomerito a que 
so dontina, 
“Asvsciação do 

uitima quarto-f 
pus 68 Gnrpo 
| unoto, dy 2 hofad, ma abdo a Dncgo do Entandhato do, Toe paes fo 
e Conto o do dna for ai E 

alles ho corante mês 0 do quo projecta, [lara 0 proximo hotoimbro. À 

“Candeias 
A aca ça dd Li 

páres debotas 
[om finisaiuo calf do côr o oalf do côr e ca. 
nos de phantagia, liguidam-so, 

5$800 
agora 4$500 

[Bnviam-se encomendas para a provincia, 

Ra doa, 0 
Em frente do Colyseu de Lisboa 

d. À. CANDEIAS 
vVardim Zoologico 

:s8 dota sa o hppopota: al 
O Jpgatia podo orgul 

aus cojlooção 6 curioso é 
Madrid o Boroolon 

gs Jo 
(O amenas forseros espanha] agam à Hleboa do passagam. para de taem jd do Parquo ds Lara 
DE a 
Freitas Esmeraldo 

Doenças.das creanças 

“| atogro 

As thermas da Felgueira eram 
so-professor MANUBL BEN 

ULTIMAS NOTICIAS 
CALDAS DA FELGUEIRA (Cannas- 
Beira Alta) a mais pittoresca e admiravel estação de cura em 
Portngal rostataçõescomplotas de trtamonto--totel confortavel, 

as recomendadas pelo saudo: 
O DE SOUSA na sua nume- 

rosa clinica 

ECHOS +94 
assess & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 

caxcronErmo| 
As fivelas grandes | 

Em curio Josesinho rebugado Louro, posalla à run passava Seus vólos pela. aduta lee. pes com Arando tiso um rosto dethado 
O pao da amiga, 
É D Caso havia dias espreiava, 
De membrado caixeiro so uscóltava 
Com Lengala na mão, chambre lraçado.| 

jio ra ginja honrado, 

Fugira o moço, qual ligeira péla, 
as fivelas da marca agigantada 

Deisassem havegur,a nau 6 weia; 
o esquinas entasuda;, 

E so ninguem comprou maior fivela, 
Tambem inguem levou maior massad 

Nicolau Tolentino, 

gado teca TE 
Tette, tmligo ministro do Brazil em Ei Tpártiu ontem para o Rio de Janel so, madame. Regina Régis do Oliver) filha do falecido embaixaror do Brazil ér, dr, négis de Oliveira, 

casasentos| 
Realigou-s> na parochal egreja do S, 

Sobaslitio dm Pedreira o casamento da 
2 D. Maria Isabel Machado, filha d) 
Preciso Machado, com q sr, Cusl 

ivo do Azovedo. 
Serviram de «Madrinhas «3 sro D 

ineo Martins é D. Luiza Pereira o d InhOS 08 Grs, Henviguo  Anionto Kigtina a Francisco Mantido, nda “a e rimónia, religiosa foi ole. toco, pe Pa dn moeda da à D. Bliza” Vargas Persira, um oi 
imo xjuncho, Os noivos. partiram para à Sua casa nó Choem onde forâni pos. 
Sar a dum de mal, Pelo er, Qmit Bras, 694 podilo em casamento, para seu Antão O ar. Ati fonio, Damino Br, a srt D, Hebe No: ves Castro, gentil filha do er, José Ma Pa Neves! Castro, 

ANNIVERSARIOS Eng áamanh, onnos as seolioras D.Maria Bula Alto de Mordes, de Albiquerqão D. Mari dh Carmo, Cor. 
eia do Mogalhços € Mencoes Viloboas| Vitiar, D. Ermúlia Henriqueta Bandeira de Castro, o Sousa Pereiras D, Maria Liza da Motia Cardoso de Souéa 1 D, Maria Constancia do Magalhães, D. Ma: ria. Têmeetina. Frbro de” Andraie do 5) Amelia do Paria Leitão e 08 88, D Pe. ro db Eencastro (Louzi), Libano: An onto “Netio «Affonso, Aritonto” Flip mica do Silva o Moment. ea) é Ablonio À. de Sons Pinto, 

'ARTIDAS E CHEGADAS Regressou a Lisboa o 6r, dr. José Ma- 
ria di Aipoim, 
—O sr, Pedro da Silva w sum csposa| partiram para Royak 
O sr. conde do Lita obteve licença 

de 30 dias para ir à França, 
—Rogressaram hontem dis Caldas da 

Rainha e sogaem por cos dius para o, Monb'Estorfl à ema D. Constança Pie 
cint da Camara é sua familia, 
Paris para Coldellns o sr, 

Graga. Sun esposa e filhos Já se ci 
tram, na sua cosa da Foz do Arelho. 
Com sous motos pariu para 4 Fl- 

gta da Foz à sr amorquiza de Bol 
stá em Cascaos, hospeda do seus| 

lios, bs sra, viscondes de Alairos, q 85 nhoiita Lolita Brull, 
Encontra-se em Coscaes com sua, 

esposa a sr* D, Maria Isabul do Sousa 49, Campos Henriques o sua filha Ma 
àa Tliereza o sr, Arlur Meyrelles de ts, lenrdr a 

pigressou igueira da Foz o sr. conde de Momsurar, 
—Parltram de Lisboa no sabbado, à tarde, dopois de alguns dios de demo. 

ra para os suas proprivdadis de Leiria 
0 st. Manuel do Olivoira Jordão 6 sua 
esposa a sr D, Julia Orndida Noguei- ra Jordão, 

UM ALMOÇO DE MÉDICOS A smobilisação dos madicos -portugue. 
268 tomou n juntar velhos amigos é ca. maradas. do Gscoln. Roviveu, porlanio. à antiga Comradagem, Coin”, nolá as festas em cofhmum, expres- Sivas na sua amizade firme, lódas ani puadas, algunts “do onthusiamo yI brante' e  communicativo. É o minimo geslexto serve para. so orgamigar uma dPosaas festas. Montom, por ofermplo aproveitando tum exerclojo 15. Campo, no qual o major Coreia dos Santos en! sito aoê micos, rute uma carta lopographita o à séntirge dela, os medicos apoz, a lição, junla- Pon, por iniciava, aritgãos  d les, — cilar, para exemplo, 06 iriequiotos a infeiligadios. Alberto "Sousa, Fooneiy Amaral n'um almoço intâmo, f/um no: vo Fostauranto da Amadora. E durante pos ora, Conor as gm ado ; Jembraram-se Os tampos da Bsco la, soudnram.ec os carmidas 8 não ee asijueceram 05 mestres. Fizerun-se bri des “interessantes, altuns” do. exirava” gare e bizaria cloquencia, Que 08 8. Sistonles sublinharura com iagalhadas, fino final, combmovso que não cu diisprezaria "um MrSmendo, que “0 na: rusção e a Clinica doixissem Mvres, gem So promovem festas identicas in limas, festa de camaradagem firmada nas Dans-os dA seria € que 60 prrpeltas rá, imaiteravel, atraves do tengo 
Simões Bayão 
tLaureado pela Ricota de Parts) 

Doenças di |ortodoncia 
TELEPHONE 3078 

LARGO DE S, PAULO, 191,0 

NOTAS DIVERSAS 
Foi exonerado a sou podido de off 

cial do mgisto civil do Tio Maior o sr 
ár. Prancisco Lutz Salguelto Garção. 
-O sr. ds. João d'Almaida Tojeiso, constmvador do registo prod), am Gu 

do, foi declarado nos termos de sor 
o, pos incapacidade physics, 

«E. inhústo do fomento regues. 
ou ivjo à Lisboa. 
—0s consiles de Portugal em Gras 

gow, Bareelono, Ciudad Rodrtto, Huel- 
va Tonenit, informaram o govermo| | Das ló ás 18 horas, 

Travessa do Carmo, 11º 
ser salisfatcnto o estado sentturio dos| 
dans m'aguglhos disirictos consulares, 

Todicaçõos: No rhcumatismo, nas affoc; 
qus dos paizes quontes, do figado, do estomago, 
syphilis, como auxiliar do tratamento mereus 

lo bocca, cirurgia protueso « [6 

ãos do pollo, artritismo, nas doom do intostino, bronghites, ma 

No hospital 
Victimas de desestres—Tentati. 

va de suicidio 
Xa- enfermania 11 do hospila) do Gr José, deu Inje entrada, om estado ve. à amenor do 6 anos Nalividado Oliveira, moradora na rua Luz Soriy n5, 1164 toja, que massa rua foi colht da: por um iljolo que the rachuwou cranco, Na enfermaria 2, ficou Maria da Pio = jade, da rua Maria Pi, 126, que lo on Suividar-se com subilmat. (a DSO do, orurudo, teclhos em es alo gravo é enfermaria & Joaquim Ni mos da Siva, dascarregador, que Alhandra cahtu do comboio, ficandy' com o braço direito esmagado o mulk ferido na cabeça, Na entermeria é falioceu Jogquin Ro: drigios Castelhano, estrada” de Sage vem, que ha dias fol colhido pela ef groniagem da uma machino na Quin tio Fole, 

Investigações secretas ilancia oas, «to, Polieia, Agencia fnvastigadora, Rua ava inbons 
Praias e thermas 

ERICEIRA, 29.—Bstá antmadissima a epocha babica nesta prata. 08 mions do Cintra e Lumiar Vecin, Indo. os dias clutos do famílias, que já aqui icon cusns alugados, As Pretos de Be teia e Algodin, de manhã, à hora d banho. npresontam magnífico Já abriu o club, que lodas am nouteg eg- tá muito concorafdo, usstm como wo Gt nemalogropho, Penn é qua a camara não mande rogar as principães ruas da vilin, onde q pobtra é do faz f gir lodo a gordo, Em compensação, 08 Gsltadas são tagadas devido ao zel 350 empregado sr. Pinto, quo tom prestulo; optimos serviços, 
À Concomencia ao parque das Agut de Santa Martha tumbem sido gran de. x Botá sendo muto commantodo q 1a so da firma Candido Rodrigues & Rosa m devuntar uma armação de, pesoa cm 

ta, Maria, 
TRAFARIA, 29,-Roluisouse no (Jia 

20, no Olub Mainear d'esta linda. prair, 
uma inleressante festa quo faz parte do exdenso programma quo a direcção 
Wequelle ciub so propoz reslisar, 

A couplotista «La Temprandias cane 
tou com muita graça alguns «ooo: is» do seu vasto rapertorio, fazendo-a. 
tambem admirar nos seus mognificos 
Dallados, 
Tambem Livomos o prame de ouvir 9 distincto harylono portugues Andonio, [Catasima, quo dia q Ala foz sentivels 

progress, 
Cuntou com: muita corrasção e son- 

tiniento varios tsechos d'opera e disse 
duma forma wxplendidu a linda valsa 
«Manhã a'Abrile, que ustancou fartos 
e mãos aplausos à disincta seis 

Na proxima quintatetra reulisar-se-! ha um sarau musteol com timohaa exe cutados por banhistas a'esta praia qua ojconta dislinctos amadores, 
No sabbudo «Les Bellinom executada 

alguns mameros do seu varládo e ni 
tístico repentorio. ' 
Todns as nous so dança com «e 

tusiasmo, não 60 tendo poupailo a 1H, 
recção do Club Balnosr a esforços pará 
proporcionar  oolonia uma temporada. 
do mereio o divertimento, 

A em 
Situação da praça: 
CAMBIOS. 

gníntos cotações: 
moroado fechou da gg.) 

Compra Vega 
Londres enoguo. + + DATE sida Eondrgm SOdlvo. é 1 E, E Bari Shoquel Ea ug MiiltadeShoquô - 7 É : Madrid baque. 4 | 1806 

jnlsm ohequo . « - b er bonobos aos Rio ajtondrod 7 e tia OR Libras ser TER Agiodo onto: 134 Ghia UM 
BOLSA As Insoripções offootuarame so; Amont comp + mit do 14008. ta Ed E PS GRI! = 
Obrigações A'Futado: 4 4/2 68.89, ont SB, o conps BOBO; 6 010 À 

con. 
SBIO, o 24 TS. 
lloa 

Acções: Lisbor As 
no, 191B4O, o conpa 1 Credito Prodial, “28; Tha P do Sa 2508, Eoririas, 1058, Conrpanbio. Nac 

td; 

a eos Cons unltora Colon | Otrigaçõs 
do Deoguol 

abra, EB go, O Ambacos, 978; Norto e) o BOBO, Camino do 0,006, minho do ore 

BOLSA DE LISA 
À. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transncções em faados pablioos, 

papeis do 
dihoces do Ehosowro ata. 

Rua Augusta, 24 
Toloph 57) End. tot, Corsotorivo 

| PIANOS 
dos colobres fabricas 

Strohmenger e Bell 

Soltdos.4-Resistenoia é Belleza de som 
Planos Inglezes, nllemães 6 francg, 

tos novos é uzados. Venda, troçá 
aluguer, concertos. afinações, 

ul É 

Ned tada Ma Peen “ (Oba eae uid 



— TE— 29:9.10)Y A GAPITAD 

MEDALHA DE HONRA E 

Exposição Panand-Pacifico 
A mais importante fabrica do genero em Portugal 

CHOCOLATE, CACAUS, BOMBONS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 
EI E €» [MEDALHA DE OURO 

Prefiram esta marca Sociedade de Geographia de Lisboa 

Notas 
— ae 

Modelação simples por meio 
da “Falsa 

A falsa Hasbotine, quo sorvo para a 
“Imitação do objoctos modolados, é uma, 
inasma branca do modolar 0 quo end 
toco facilmento ao ar, 
Emprogá-so como o barso o substi. 

tug-o porfoitamonto, pela sua maloabi- 
lidado e solidez, 
Amussa-sa com agua, embora olla so 

venda om pacotos já preparada, 
Pora u trabalhar é nogessario que 

a humodecida, consorvando-a n/08- 
tostado pôr moio do pannos molha. 
dos, como 80 faz para o barro na mode- 
Jagão. So o objoto fôr pequeno e por 
judo roquoira aponas pouca poção do 
+Busholinos podes mergulhar com- 
lotaonto om bgun. 
A modelação '6 fvita implemento 
como já ficou domonstrado no cnpita- 
Jo'da “Modelação simple». 
“Para fazer adhorit cada, pofala ou 
cad poça do ormnto no, objecto! quo 
vag recobor à docoração da «tgjun Bar- 
Dótine», omproga- 
dissolvida como, 
liquid 

Antés porém do collocar 08 fragmen- 
tos modelados, deve-to passar sobro o 
dito objecto uma domão do oloo costdo 
vo fôr louça porosa Ls e 
Ha umas tintas elaca chamadas 

tintas para a Chrysalida, mas tambem 
o podo omprogai a pintura a oloo, an» 
vernizando eum seguido bastanto, dan. 

dg p proferonoia no verniz chamado 
para Pafançãos 
Esto gonero, do docoração, que dá 

lindos roonltados, tom a vantagem de 
dispensar a forma para cozor o barro, 
“ndo no emianto a períoita illustio da 
coramica, “Tomo tambom para tapar os poros) 
da Jouga & bropavado quo to ompregal 
na pintara dlesialto, chamada. «Najo- 
licar, quo so vendo ora frascos o quo so| 
denomina: +proporado para, ou ojgctos 

orQH08", upreior ao «oleo conidos quo| 
Sfgm tora mais oscuro, sendo do gran 

= 6" Vantagor” para 08 fundos, bran- 
cos 

E: 
vol 
“So as minhas Ieitorao comprarem, 

«im jarrão, ou mesmo um almplas vãso 
do barro do boao dimensões pára o tra- 
dalho brilhar o lho adhorir ma. artia 
lioa papoulo, bom lançada, executada, 

ita MASSA 6 A pintora e enver- 
“com. pouco trabalho 

ponquissimo diapondio mma obra dow 
Tás dntorogaanto, quo au levarko à pro- 
duzir vordadeiros encantos, 

Conselhos diversos 
A pyrogravuro, quo so tornou quasi 

iaatilioca, por todos querarom po 
avar, attendendo tiva fncilida- 

jo d'oxocução, necessita no emtanto 
nor cotudada com attonção é cuidado, 
ra não do produsire trabalhos cart 

Eonisados, choios de erros du desonho, 
ou pelo manos d'incorreações dovidas 
A flta do frmoso, toja sobro madoi 
conro, valludo cte. 
A madeira, primoiro campo doxor. 

cicio, dovo ser pyragravada com o tra.| 
o deimpro agua! eo vindo-H08 para fo] 
lo «Guia Cabauls já apontado o des 

cripto om numero antorior 
ara as. “primoiros trabalhos, que] 

sprão oropro Iocortos do traço, com 
Minhas indecisos o curs exoticas,| 
podorto n9 principiantes desfurçar ng 
bnao torturas por moio um iundo, 
complotamento oxceutado. Esses tun- 
dos fazem-se, ora com o bioo da ponta, 
do platina, ora com a parto mais bo-| 
tdo ora pontesndo, ora, sobrepondo 

siçoo, ou então dasenhando um fundo! 
encanastrado ou ás ondas, 

Esta parto do trabalho deye sompro 
nos oita um tanto profunda para obter am dosonho para rolovo, 

So a pyrogtavura fôr sobro couro, 
dovo este ficar bom esticado com as 
«punaisos» o pyrogravar-so-bio 08 con-| 

“olmonto, ist é, mn 

jalea Barbotinos é impermea- 

fornos com o bico do lapia para baixo, | V. E 
So quizormos tambom obter um fundo, queimado, o mais bonito 6 o quo é 
excoutado com o mosmo bico idontica| 

Officina de reparações 

Mai 
cões 

usabo; 

ne, 

tel 
mesticos e 

conceituado estubeleoimento 

do 3.000 instala 
itas por esto antigo o 

rs 

Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 

campainhas, 
ephones-do- 

dis- 
tancia, avisos, fe- 

de arte 

Barbotine” .' 
mindo o corto, como nós chamamos em. tormo toohnico «porló» 
Para o velludo, é nocessario evitar o 'quo go vó oxposto em tantas «vitri- Bog. 
Toto ó uma carbonisaçãs doploravel, quo pouco honra à assigantara quo 

uol sompro não fulta a ostes vorda-| loiros «astoninatos da Axto 
Ao love, traço firmó o corto, esboço 

porfoito, convencendo-o as principiad- co ape não dava ponjos ok pynigias 
var figura, ão quhndo so sintam. 
aptas em consoloncia para tal exoouta- em 

“Agsltm nho so vosito mais cm oxposi- ão nns horriveis nono, quo nom gra- 
ja ao menos toom; figuras vistas do] 
frente, cuja linha das bobrancolhas é inintesenpta até da oxtiomodidados dua 
narinas! 
Faz dó vôr tanta nsneira o vôr afixa- ão um proço muito convidativo para 0] comprados! aponas one 128000 rio, q 

poratto fizor cutao obsorvações, am. ra aponto costumo tor palavras do incitamonto, mas é nocegsario acabar 
com o quo so não sabo fazor o pouco à 
|ponco olevar-so a sogives mafs sub imos, dopois do um tirocinio mais mo- desto, 

Luiza do.Sousa 

Consultorio de Arte 
Wild Rose-—Não, tehno tratado, do aStenceilingo nem ha muda mui dola- Imado do que “eu escrevi na «Capitais sobre o assumplo, 
O preço da assignatura do Luturó pro- ximo ssúpplemonto, não está. aiada do. imtivamto osoie, tas &erá muito 

ATODAS: 
5 PASTAS: 

chaduras e si-| 
guaes elecíricos. 

a avalanche do gonoro é qua mo)Aj 

CASA TRIUMPHO 

Rua Augusta, 12, 14, (frente ao Banco Cródit) 

Virgilio Ribeiro & Goncalves, 

Sortido modorno em Lustres 
candieiros, placas, pendentes, 
plafoniérs, etc, 
Fogões, ventiladores, 

tretes, lavatorios, eto. 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
dos filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 

nm esmaltadas, re- |; 

pel 

cdm on projlueto a industrhos 

dos mesmos Industrias chagânos à tra- 

esta pánta tomos visto A;amêntar O nU- mero do maohinas e com ellas à prodnc-| 
do maneira que, slvos peguonos po- Fiodos do tempo quo so pódem conside. oxcepoionass, temos tido. trabalho 

[constante para todos o8 dias à So, pordm, o docreto, ton! matos, não for rovogado o anbladas [concessões já feitas, corta será à rolna da 
industria é com 
[com todos 08 
centos do nós, o 
quo desta industr! 

à fomo 0. 
horrores pai 
ara e bi 
vivemos. e 

espirico| 
joocá da 

Epa O cotação Candoso OUROS astarmon' do que, pera it da ido Qua nos atenção Bocitação Ve 15 ão ento la nosto Justo puúio: Polos operarios da Pebrios” da, tia “Nacional, do Finçdo e To Mortos Novas. À commissto: Ma árigues Sonticiro =Antono Pati, Joio Coste “Linea, Jovd Hgrnandes, Piadoleco 
Novor, Búrmardo o aBlyarcp di fbrica alo, nardo Dsrtior Franco, rigaos Poja Pabrioa do Tecipos Mistos , Joto Rodtigaos Sema dos Santos Brito, Jodguim Por 

nel Ro» 

oo dos 
do Posto da Mizoricordi 
dos pulmões o do ag, 
cardio-vasoular 

CLINICA GERAL 
Telephone 

R. do Alecrim, 38 

jaralho 

3391, 
Das às 5 

MOVIMENTO. ASSOGIATIVO 
Laelario da parochia de S, José-- Em 

gnda convacáção, Touno dop 
tm, ds 21 6 moia horas, 
rod ' a N Do rolatorio, agora publicado, vi 
a rooolta no anno economico dá 1 
ck do LITOS6A zo a dospera do Dl 

«A Capital» | 
Vende-sa nos" Re a Vende se mos Recreios Desportivos da 

PEQUENAS NOTICIAS 
Para juizo. foi Mojo enviado o Barpin. 

leiro. Nasclo» Vianna, ntorader qu tra. 
vessa do Collegio, 10, quo perda dia 
[parou dois tiros do hovolver cora a| sua amanto Maria da Okrio, 0880. 1 
que, nos referimos, Resolheu 4 'Gudola| do Limapito, , À policia procura Raul aa 3 

3-4bi5 BBto, 

muda é Sousa; da 18 ânmos, quols au. 
[senou da tua do Leceto, 61, Sobfo-toja, 

A representação dos operarios| 
das fabricas de Torres Novas 
Como m 

nontom dl 

oporarios. dos do juta, 
do Torres Novas, Essa raprosontação é do guinto Logs! 
Bo Sr, Presidenta do Ministerio a nitro das Colonias:— Os oporartos das fa. 

[Bicos do teoidos da juta oxistontas no 
[vila do Torres Nogas hurprobendíd polas noticias publicadas na ho pronsá d capital com rolação ds licenças dadas os govornadorof dai provincias Gltr 
rios para importação tumporeria províncias do snocaria estrangol = 
ra som pojçamonto do diroitos, vogm pos. 
Doltoramonto. roglaimar poranto V. Bs. 
ro do 1919, quo núitorisou oe mosmos go- rormadores à pormitir Es Bo-oporaios to 

pero: 
a tendo ianto casu pto, o tando poi medo conhsciinguto da sbpretentação à a Industriade, dec “Som Giles golidarios, disporganda 56 de reprodueir gal ne cosa mesma representação Joitas para não fas, ligar V. Bixo com nua doandcossaria 187) posição, produzindo um plcotado muito 

Medicina dentaria 
Rua do Ouro, n.º 87, 2.º (Em frente do Banco Lisboa & Açores) 

TELEPHONE N.º 2194 
Pietos para as tlasses menos abastatas 

aperfeigondas) dosdo, 
Kova tahelja do 
Deptadaros completas 
Bgptadoçs copas dora, tarações (obninbagene) dasdo Autiicações(obtarações aum ouro) ioudo Dontas artificinca om pia 
Extracção do dentes é raizos Toca!) BEM DOR (e 

doado + sro Limpeia coimploia o Dentes a pivot (lixos) dah onro desdo vs 11 as placa de ouro do joi dosdo | | 

lentês o rainos Corn âncethesia'goral 

petição, 

Antonio - Balbino 
Rego 

Cirurgião dos bosot. 
tags 

CLINICA GERAL 

isa Pis? iara SOSOOO | Decnçãs das senhoras 
do exartor 
1650 Consultas das 16 | 
sum! ás lBhoras 

Telephone; 2930 

JH Rudo Mundo, 861 

josthosia 

CONSULTA GRATIS 
Todos os trabalhos operações sem dôr 

Especialidade em dentaduras sem chapa 
Facilita-se o pagamento 

Modificação de antigos dentaduras 
mastigação a preço modico 
lidade: doenças yenorons q do qo: | 

Fogão. Consultas a 0850 das 2 ds 4 da tardo, todos ou dias v a 
Este contpltorio abro das 9 da monai às 7 da tarde moe dias 

rompta: errnios oubatetisa 

Blois 6 no domingos da 1 ds 6 
Rua do Ouro, nº 87, 2.º 

Em frente do Banco Lisboa 

!Tabagariaaafa 
Tabacos nacionaea . 

eestrangoiros 

R. do Bos Rocordp- 
são; 49045 

Figueira da Foz 

0009 
ordo 

4 Açores 

(contra o degrato n.º 291 de 20 do novom-| 

importa-| 

Maifre d'Hofel 
eloa Hngaos, À tefeconcias, Dirighr parta à 

o oporario ejapregado 
sou largo periodo da| 

jo. Quo, não pódondo auf Espectaculos 
Cartaz de ámanhã 

cRERUBLICA — 
ollos no a COLYSEU DOS REGREIOS ms si A duquesa do Bule Tubo, “RNIMATOGRAPHOS, CON- CURTOS 16 VARIEDADES Central, Pos, Coma. Cond Olympia, Obiado Tarcasto o Pol ganas 
Pe e e pap 

TOURADAS 
No. Spork Taurino, instalado na Quin- 

ta da Conceição, na Amadora, reolisa-| 
ss no proxbim, domingo, pelas 17,0, 
um festival taurino organtsndo por uma, 
comissão de olfleines de ourives o de- 
cada a. casa classe, São corridas 8 
vuccas estando a lido w cargo dos ama] 
domes, João da Cruz, Augusto San An] 
na, Manuol Marques, Alvaro Pereira, 
Mionso Hub, Antonio Augusto Soai 
Luiz Alves 0 Antonio Chelanira, Dan 
danliciros, sondo o grupo de forcados 
constituido” pelos ers. Antonio Soralva | 
lendo), Alttudo Marques, Joaquim Albl- 
ho, Vicior Costa, Atlonio dos Santos 
e João Amorim, 
À Jide s:rá condjuvada pelo antigo 

malador de novilhos Antonio, Lósada 
[Néne) a pelo bandarilhciro Adolfo Pis 
Lonaler Haverá salto de vara e sorlo 
de cadeira. Disigo a corrida o afictona-| 
ão Paulo Brandão, 

Os bilhotas encontram-se à venda na| 
rua do Norte, 64, 

Venda de terrenos 
NAA MADO RA 

Pra boas gondipõo”, vendem ao terronoa 
no beitro da Mina, dotado já do amplas, 
avontdas o mogufficoo cannllsaçõos, 
tolto À estação do caminho do forró, 
[sgua abundanto da Mino. 
Pare informações 6 tratar, 

om ih Lopes, oiiom 1 
Fanquoiros, 106. 

hs festas do Sacavem 
Na fatnica de Touça do Sucavem está 

sendo ornamentada, ob a direcção «lo 
abil gravador o dixianhador er, Agostb-| 
nho do Souto, a viatura dos bombeiros, 
voluntarios que figurará no bando do] 
proximo domingo, destinado a anga- 
rias donativos para custar as despo- 
as, dai festas populanos quo masso din oameçam n'uquelia Jocalidudo, e que 56 Fopolirto no domingo seguinto 
No cortejo inconporunselho genti] enhoras d'aquetia locoltdado que, au xiliadas pelo pessoal de Incendios, ta 

ron 
om, 

“Amndora, oa, ras dos 

Conhecendo bem todo o tis co. 

gesto jornal a A, Ranlore 

E 

aih, fazendo frento apenas 
naval com duas divisões € 
Jandwehr e da essavtz. 

Todas as forças fostant 
o puta essa indo 

Era tambem 

inglozas exam f 

no Times», «pelo thcnos 
como as que estavam. 
Verdun e melhores de que 

, ontras no oceidente ou no 

| eito—em 
- 
. finilumênto melhor equipar 

nieiado do que essa host 
«anão era tarefa facil. Er 
ueraos lr Douglas Hoig 

im à natureza do doc 

numero muito 

Na fronte Drilannica nc 
Verdun, se deu durante o, 

ido ueral, não lenha si 

cúzs muito vivas, 
das, nossas dafezas, | es) 
no inverno, exigem th 
tigante e persistente, O 1 
po e 0 inimigo truitam trincheiras, 
municaçõos: todas 

am, 
FE 

ay 
E e ser reparadus ra 
te; debaixo de foga e quasi 

|: tamente do noite. | 

ciges nunca estiveram si 

ISTORIA DA GRANDI QUERTA 

cezas o belgas ma esquerda - esta-. 

mas n'aquelia parte do theatro dal 
inglezes enquanto uma divisão, de 

siga 
com excepção de Uma divisão de 
Jandwehr, incluindo as divisões de] 

| reserva, que oppunham ds tropas 
as formações do| 

aelivo o da xeservam-ropas, 
“pinião do correspondente, militar 

O fazer frente a esse alto exer. 

que todo o exercito Jevado por Na- 
poleão para a Russiá em 1819 e in- 

descreveu! 
eta ; 

ma em grande escala, como a de 

cinco mezes, apezar das nossas tro- 
pas não terem estado ociosas ou 
etivas. Embora al. lucia 

sa, tom sido em toda a parte cont 
mula é tem havido muitas acções lo. 

“Só a manutenção € reparação] 
im trabalho 

inundaram o des. 

«* 4A artilharia é os aliradoros espe. 

“[NOLDPHONE Nº |O CONTRAL 
Poco 

Processos seguros paras | Wnspirar amor á possoa amado, manter desterrar do coração à do espitito o amo! 

AGUA 
AMIEIRA, 

Tilustrado com os rotratos o bi 
Mendonça do Carvalho e Carlota S% 
mar. .. o 05 monol manda 

E A'venda na 
tem soconttanto embora ou Háfado, transportada vu tosa, 
qapiimos assultados nas moles o pelo, ore 
doenças doestone ko, dt su 
Bsoriptorlo--Rus gasta, 13 
50 réis olitro em garrafõos 

Instrução Militar Proparaturia 
SOCIEDADE N.º 5-—Hojo contiquam 

as aulas para os lelegraplusias quo vão 
à conciso, assim como ha snsirusção 

signaloiros, pedindo-se portanlo q 
comparencia db fodos os signaleiros w 
telegraphústas, ) 

Está aberta a instrucção para ma- 
quelros; todos os nllstpiás que so qui- Taro Ineme, pegam a proposta no 
Central Spor4 Lisboa ot na rua do A 
crim, 110, 

Ghampagna de Lamego 
CAVES aum 

TEL, 042 

Reservas de finissinas qualidades, 
A venda em todas As confeitarias e — maregarias 
DEPOSITÁRIO BM LISBOA 

Arthur Benaris 
do Borraléim. &. 8.4 

Colyseu dos Recreios) "etirio 
Fol um, verdad 

thoatral 0 Iyrico a recita dn moda, da! ontem no Colysu. Jálneia a vOsighas. teva entro nós lho magnifico desempe nho, À se! Bala Aloordi fot uma gran 
(de dirísia « canlora, nrtobalundo à pia vela qui do testemunhou 0 sou Imne o agruto em applaus)s plienaikos consfantes, Na róihana do Hal do 2.º neto foi collossal, bisando-a a podiá 
(do publico, Os demaig artistes “muito bem, salientando o Baryiono Ferran, gua bossue ma Voz fdmbavol, o à fe Ealígia Gavalina gentil. eos. o A Sechario e guarda roupa osplendidos o superiores a quanto, lomos Visio, À| 

em todos 
ccontecimento! og pajsos dn 

Europa 1 

Cabide-manequim n.º 4 appli- 
cado na columna. colharão donativos, [ so n deliolosa opemolin,, 

rohêsica lt “aimauh. Mojo repete 
COMPLETO: Esc. 8,50 

vo xi 

COMO SE DOMINA A MULHER 
| COMO SE DOMINA O HOMEM 

Por Octave Fardel 

eojas rolações por qualquer motivo, nos 8 I quo essa pesson nos esqueça em nbsoluto, alo, ato, 
Um elegante volume 200 réis 

] iram, Qu: Elm... que não, Mdgoara, O garoto da rua o o Sonho do oparario, anos Lotas, chara los, ato, Pregos 12) 

venda em todo o paiz 
e no deposito 

118, A. Augusta, fi 

Obtom-so o 
manequim tom 
mando a modi- 
da da circum- 
foraneia do pela 
to o motado do 
cama moi 
zó a do cabido 
dosojado, 

escai 
serve para homens € senhoras. 

MANEQUINS 

( 

ê = O cablde-manequim 

O conservar o amor d'osaa posspa, o 008 tai à aspirado alguonay am prejudicidos, Cdnssgae 

| Almanach Theatral para 1916 
4.º amo de publicação 

Perntita dos artistas Aura Abranal 

as cançonetas: Alma desorente, Pamaça, Malta ssrte, a out É acto Fall tis di fa Et 
xóis, 

Livraria do João Carneiro & Gta. ; 
T. de S. 58, Domingos, 60-LISBOA 

Cabide-manequim 
143, Rua Augusta, 115—Telephone 942 

ano. 

Uabido-mano 
quim nº á 

executa, 
do pos, 

para todas as medidas, 

1,50 e 2,40 

vor x MISTORIA DA GRANDE GpERnA ” 
nhas todas as noites o violentos E Sorgo Dormba dad jaja anca E Jones. Os advogados professor 1.1. Casement negou que livesse ronor meia dal de um ou d'unbos 08 lados se do | ML Morgan q mi W.  Dovie, do|bido vouro allêmtor e que tivos Alarlamenta em varios pontas dO tribunal” de Bniladelphia, tinham 1l-/aconselhado - irlandezes “a. Iuctas es. alle. linha. | senga para, defender v prisioneiro. com allemães ou à favor de alid. 

nte aos obras de sapa e de cont 
ue, pela ameaça sempre 

ivo que, 
aercos não: estejam 
reconhecimentos, . tirar 
phias e observar o fogo. 

na 
ras do dia e da noito e 
as partes da linha. 
«Em resumo, enibora 1 

tão boas 
atacando 
qualquer 
orienten. |portancin historica para 

n 
riodo que estou passando maior do] 

do e mu. 
e. histori 
m termos 

cima e por ba 
cta affrouxou a pequenos 
gomos das quics, embor 
lualmente 

são algu.|guera em tão 
s ultimos [em condições differentes, scu cffeito, apezar de 

aruml 
o inten-| consideraveis sem sido. 

«Uma fórma do menor 
cialmente os. 

cjalinent 
num brevo ataque, 

mau tem-lobject UA 
rincheiras oppostas, hai 

te dado de noite por um 
corpo, 

“O caracter dessas ope: 
arias ti 
pidamen| 
à comple.| 

pardo e das do Inimigo, o 

lenciosos, 

«Por baixo da terra ha con 

mau tempo, em que os apparelhos 
upudos em 

“Tudo isto so dá a lodas as ho- 

fronte Dritannica durante o pe- 

insigmlticantos 

digricil 
louvar pelo seu verdudeiro valor 
agora, provaria sem duvida 

de mereco menção especial, cs 
aids» que são foi 

elo menos duas on tres vozes con. 
à limha do fnímigo. Gonsfstem | 

5 com objectivo especial, n'uma secção de E 

sor o ferrcho aberto sem ser vige 
to, a penetração dos trincheiras do. | 

putrulhas percormem à fronte das li-línimiso ,p losia corba A Corpo, 8º 

'A defoza que Balley apresentava foi 
| atenit e o Jury nbsolyou.o, 

O julgamento de Casement, que 
mãos. uas 

ra supar 
presente 

presencial se apresentou a 
phologra- ] MEO tentou ainda provar que 

| sa alguna 
em todas | aquello tribunal. 

ão tenha | hayido grandes incidentes de jm- | 
ordar, 

em res vista, uma violenta e continua lu- 
cla Se deu, de dia e de noite, por: 

da terra. ná xelativa monotonia desta tu- 
intervaL 

os par violentas acções Jocaes, al- 
ra indivi- 

numa 
imensa escala, se. | + 

tiam dignas d'um relatorio especial 
pois o 

de 
quão, 

activida- 

algum 

ilualmen- | 
pequeno 

rações—n 
preparação d'uma estruda atraves 1 
das nossas vedações de arame: far- 

atrayes- 

não (em obrigação de 
outra lerra que não seja a Irlanda, 

lofen. | ordem 
Foi a 

O dosembarque não continha offen-|sim exprimfr-nos, o ullmo acto 
Jei e que O julgamon.| rebelião da Irlanda, rebelião. 

to sg não devia cifccluar perante tantas esperanças fizera nascer DA 
Alemanha, » 

«Um, iriundez—disgo  elle— 
ombater pon. 

cavallaria e oito divisões de infan-[de uma subita explosão e pela in. foi o primeiro, levou quatro dias) De nada valeram esé argumens 
ária, no reserva, pódiam serPapi.| certeza da quando” e fondo As ds sendo à maioy pario do po ocioso ontros que aj” Roger Cna 
dameênte deslocadas jpara qualquer) dará, causa talvez mais constante eupada pelos discursos e pela apre-ment apresentou. À evidência ponto dn front aiigoa quer para|improssão do que outra qualquer sentação dos argumentos Jegoes, [osmagadora. O trafdor foi oondeme alaque, quer para defez fórma de guerrear. pois (tio houve discusaão Gcêroê nado à imprto q, exegutado, ten 

«No ar Turo é o dia, apezar do dos factos e testemunha alguma Juntes, tdo lado 
e". Miguel E Jorge. 

jemou a execução, 
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A melho? tintura instantenea| 

ALBINA 
Ã marca franceza, para o cabelo ou barba. E' à 

84016 

Contraroubo e contra incendio 
Grande economia--Seguro de mobiliario 

Por $20 por cada 100800 de valor, isto é pelo que se pagava só pelo risco de fogo 4 
MUNDIAL, aegura nunia ai apolice 08 riscos de INCENDIO e ROUBO, E' tão necessas 
tio o seguro de ROUBO como o do FOGO, unica que não suja a roupa nem a pele, 

ficando o cabelo macio e formoso. Preço 1$800. As 
melhores tinfuras para 0 cabelo. 

Vende-se na Cabeleireira 

Eua do Norte, 34, 1º 

Armazor de Calgado, Re da Palma, 
0-3, 1, do Bomformoso, 4 a 18 (om frento do Golisou da Lis 
tas para homem a B$409!! Sapatos para sonhora a 18400! 

Um colossal sortimento em todos os generos 
para homem senhora e creança 

Telephone: Note 1260-— 3. A. Canteias 

mada do dr. Queiroz 
Experimentada ha mais de 40 annos, para curar 

empigens c outras doenças de pollo 
Vendo-so nas Prinolpaos Phargaol Do osito Goral: Pharmacia ROSA & VIEGAS 

R.de S. Vicente, 31 e 33- LISBOA 
Cuidado com os falsificadores! Só é yordadoir 

a quo tivor a nossa maronrogistada. 

: Mozaicos— Azulejos ; 
Cal h dranlica—" Cimento Luzo 
GOARMON & €.+ 

do Corpo Santo, 17, 19 e 21 — Telephone n.º124 +—Lisboa 

:CosT. STA SANTOS | lodo em empolas Para bles infra do Ta poa pa plan o 
ERBonEacor Ema 

DONNÇAS DE OLHOS 
Consultas das 15 às 17 

Nova do Almndo ndo, 
“ASBis DE BRITO | 
mbíodico donHospitao o Escuttaivo da) Zinturaria Cambournae 
Doonçando abparalho sonpitoeiso do | Marto da Anmunelídia 10, lo 12 coração Coneulinadas 18 4917 Y Rua do 8. Bento, 176 ELE PHONH 419 (Norte. 

Telephone 56? (Central atom Infanteria 16-11 

Explosivos da Fabrica da Trafaria s 
DYNAMITES Diversas, cabra do los, 
CAPSULA! Divocn 
RASTILHOS 

boat Lima Mayor & 0, rua da Pra, rto—Toná Rodtiguoa Moto “o Pialby ua ao Alm À 

FEITOS OU DES 

caixas do 100 

LAVAGEM DE FATOS|: 

SEDE EMLISBOA 

Doenças venereas e syphilis 
CLINICA GERAL 

RUA DA EMENDA, 10, 2.º 

Antonio Balbino Rego 
Girurglão dos hospitass 
CLINICA GERAL Doenças dos rins e tua pri 

Doenças das senhoras é partos 
Consultas das 16 ds 18 horas 
TELEPHONE 290 

A. do Mundo, 8! 1.º 

José Pontes 
— MEDICO.CIRUNGIAO —— 
Massagem manual — 

nica infantil Ginastica 
RUA DO CARMO, 09.8.8-LTeleph, 3317 

"Égua dos Pedrógãos 
Iafallivo! nas doenças do óatomago, 

notavol rins, figado, boxiga, ar- 
tbritismo o albuminuri 

Trapo e fypo usado 
COMPRA-SE NA R. DO| NORTE, à 

a 

| à 

Guilhermina Moglom Franco 
Falleceu 

Mari Nowton Trando (ânsento) | goiiharmioa Dias Novtom Padie Esouio [Newton o con marido Arthur DI ton (ansontos), Carlos Nowton Ti [atvonte) Tobarto Newton Eranoo onto) Mariana Pranco Maio (a irado Navton Franco, úra Qi na Nomton Dias marido SilyostroMhomó Dios da Silya (aasooto Newto o filho, O mina Nejrton do Macedo o filhos, If ho, Gulihormniaa| 

açõos 
ia 17 do julho, 

Sao charada fiho, 
sobrinha, primo o ná 
meto Éranoo, 

isa fmanhã, 10! do  corronto, pelas IL 

mó no 

prosouto, pblas 1O horas. jk agradocom a todps 
gnarom 

aa prosonçã, 
persons Dpvdo da so hr st ato com 

de Navegação 
Para Now-York 

Sahirá blovamente o 
vapor Atgola. Para 
ong trafa-so nos es- 
oriptoriod da Empro- 

Nuoional do Navegação — lua do| 
Gommoroio, 80. ! 

TOVAR DE LEMOS, 
sei | 

Fgroja do 8. Miguolipora o comi. fá 
tal, havando provjomonto tma [E 

E 
Empreza Nacional 

sff EE) RIDE ZA E, 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capital 500.000$000 | 
Reserva em 1915; t02,007847,1 

Ledo S, Julião, 19,18 

manticiaa, bol 
von do Santa 
Farinh 

rinhas 

Eua do Jardim do Tabaco, 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

Telephone 216 Oentral s% 
Tambem so vende a 0070 garrafas o garrafas, nas|boas casas "aguas RAM 

lhatmacias e rostaurantas. 

Fubricas a vapor d 

espeolal para oxportação 
o, 28 3 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

25, Rua Gamers 95 Pinto da Fonseeu & Irmão 
Telegrapho. MUNDIAL Praça da Liberado, us 

CALDAS SANTAS 
nóipa o eim, o, estofnago e im 
tinos desembaraçando-os dos erystas 
urieos, bill, e.todas as toxin 
rezas que se aceumutam no or 

Donvado, y 
Po da Liberdade, 188 

Nou CON MACIONAL DE NOJGEM 
Soclodade anonyma de rosponsabilldado Umitadr 

mongom do trlgo, doscasquo da arros, gmasas alle 
a Lisbos, Colmbes, Kubrbgas, Saoavom, Po- 

ivo o Boixal 

competencia 

jesouraria 4223. 

ESORIPTORIO 

DE CARVALHELHOS 

ão ama, Expodionto 43: 

Codigos A. B. C, 4.º e 5.º edições e Ribeiro 

82-LISBOA À 

DEPOSITARI OSNO PORTO 

yalho & Lemios 

| Telephone 1944 

om barvicas, oxixas ou snocos—Fa. 
rinhas gom maroa—Somons suporfina, fina 

assinhas do luxo — 
o bolachas ospovisos 

Para oxportação-- Cornos o logum 
Tolegeapho: FARINHAS— 

a 

Pioduoto ohimioo para tornar imrompivel e impermeavel 
A sola do calçado 

Endudoco o iaspermeabilisa a acta, 
Dá-iha a fortatera o a consistoncia do for 
Não pardo à foxinilidado precisa e nocesaar 
Tas dugmontar à ana duração considaravelaguta, 
Evita molas solas e taoões no calçado. 
Não peejutica o matorial nom Incommoda d' andar, 

molhor prossrvativo do doenças rhenmaticas, É tl, pratico yeionlco,nosemario o aconorsito, 
Buprinie as galochas ex dias do chnva 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis Vende-se em todos os estabelecimentos e no deposito geçal 

DESGONTO AOS REVENDEDORES | 
Jeronymo Martins & Filho 

Chiado, 13 a 19 Lisboa 

Companhia de Seguros A NACIONAL 
Séde na sua propriodade: Avenida da Liberdade, 14-— LISBOA 

MASTONIA DA GRANDE GUPRRA vor xi VOL 

CAPITULO JT 

“Mame, 
desta 
aba 
Cada bora augmentay 

HISTORIA DA GRANDE GUERRA 

tiaviant sempro Lorminado; 
avelmente para a Allema- 

a brecha 

E 

“A sua execução nigma froi consideravel, em toda à parte 
intimo contacto com o inimigo, foi uma operação algo delicada, mas 

do tenpo entre os dius em que as [levada 1 cabo, coni oxilo [conipleto, 
hórdas teto adas pelas [mercê dn cordeal cooperação e du 
nei notto o do 8º.) Bon.vontade das tropas 4 É falia do 
dan, h atredoves criprehendimento — mostrad | gor piao intnigo durante "essa substil 
tropas «do é 
cnio é a Eimquanto a balalha de V: 
Madas estavo, gr: 
velntento, 

no 

dias do 
abril do 

diiminu 

dlissemo: 

fove 
116, 

phy 
sica o 68. recursós maleriacs dos! 

| exereitos e dos povos dos impérios 
allemão e, austro-hunga incidente algum 67 

ande, imporlância oceorven na al duranto 65 ullimos| 
ro o einímarço e 
xceplo em Verdun, 

Nu fronte occidental duvante a batalha de Verdun 

tivessem abastecimento de munt. 
ões  lropus em numero sufficien. contentaraun-se, com obslar aos forços do, kronprinz contra Vet- 
nn é a fazer com que não how- 

i eslidas contra Ag 
posições francezas na Chainpagnk. 

ri. O tempo era um faclor a fav 
e, dos aliados. Os seus recursos n 

artilharia ciouaes em homens e material to 
nros vezes/navanise maiores do que ox das 
longos in.| potencias centraes e não havia ra- 

Tistâmos já das duas primeire 
frases da bolulha de Vordun, 
tu Tint do abril de 1916, Essa Da 
talha epica, que ain moinen. que escrevemos, continiia, 

tervaitos, à o tempo que pro-|zão que os levasse à uma ofensiva 
segium” as operações de lança-|premalura que, so fósse mal sue. 
doibas o do sapa, travando-so| cedida, podia, fazer dimimiir o seu 
tambeu lnetas é ducilos gereos. 

as perdas diarias, sé 
g 

mentos que eram fre 
s recontros com os ale. 

apesar de menhum d'elles 

igio entro Os neutras o 
pontamento na Inglaterra, 

que augmeno 
dia a din, da artilharia inc 

gleza e franceza, O defensor nho 
Estava “tão favoravelmente coltoe 

lemdes não se,do como até ahi, mas a offensi 
iar a offensiva em é em geral uma operação muito 

excepto ma região dejmais custosa do que a defensiva 9 
e os alliados, que tinham/o plano de Joffre era doixar os al. 

nto nas batalhas de Champa- exgolarem-se em continuas 
Punilleuso e Loos a não ata. atmuças, que, desde que has 

iam sido revellidos na batalha de 

unde o exily dos alaques alemães 
pequeno e complotamento insi-| 
icante se se loinar em conside. 

ração O preço por ciles pago. 
Essa falta de incidentes especta- 

sa impros. 

x e 
de que o exercito inglzz nada osta- 
va fazendo, Sir Douglas Haig, no 
seu communicado de 19 de 
196, diz a tal respeito o ss 

uô | unico esforço otfensivo feita 
migo em grande escala foi 
côntea. us nossos alliados 

ss proxitho de Verdun. À lu] 
sa area tem sido prolonga-, 

on e violenta. Os resultados teen 
sido dignos das altas lrndições do| 
exercito franoer e um allo serviço, 

dos. allindos, Os eso 
os, pelo inimigo leem-lhe custado 

grandes perdas fanto em homens como em prestigio e far esses sa-| 
sem alcançar qualquer] 

vantagem que os contrabalance. 
aDuranto casa lucia as minhas 

tropas teem cstado sempre prom. 
plas a cooperar onde quer que d'cl- 
las “se necessito. 
xilo pedido pelos nossos aliados 
foirdo nalurezá indirecta, por ext 
plo para substituir lropas franci 
7a suma parte da sua fronte d 
Sensiva. Essa substituição foi im 
medial imente (eita, 

mas q unico uu-fb 

proseguia, os inglozes, que ha 
já subsliluido os francezes desda 
um ponto 09 norte de Hébuterne, 
atravessando Albert afó ds alloras 
ao norte do Somme, tomaram posi- 

nte do Ar 
me de Lotelle, Souchez, o 1 
ho, a propria cidad 
ns trincheiras ao sul d% 
arredores de Hébuterne, | 

até aos 

Em março de 1916, os oxoreitos 
cominandados, er Douglas Hai 
estendiam-se do cunal da Yperiee, 

Ypres, até às margens 
. Que às tropás france. 
tubsliluidas desda o so- 

elionte de Arras liveram influencia 
material na batalha de, Vertun n.0 a resposta de Jotfre nó fe- 

felicitações, que lho 
s[dirigiu sir Douglas Haig. | 

“O “exercito france: 
confia em que obl 
(om Verdun) de que todos os allia- 
dos alcunçarão vantagem. Le 
tambem que o seu recente appello 
já camaradagem do exorcilo inglor 
oblevo imediata e completa res. 
postam, 1 
Desda o Somme 40 Mar do Norte, 

o alla commando alemão havia 
disposto, além de mais de, 3.000 cu- 
nhões, 40 divisões allemas (ex 
lindo a cavalaria), subindo so- 
gundo todas as, probabilidades a 
não menos de 500.000 homens de 
infantaria, que juntos aos de ou- 

mas perfozem pelo menos 
O correspondente militar do «ti. 

mesm, num tmappa que acompanha. 
va uma carta sua publicada 
maguello grande jornal. a 17, do 
maio, inostrava que 6s iropas tran- 

Soe, am rosp, Han, FUNDADA. 
Ri em 17-4-15 

5000008 3809188 
escudos escudos 

Seguros sobre a vida humana, 
o contra noldontes no trabalho, Inoendios o avarias maritimas 

RESERVAS 

CONTRA A 
SIPHILIS: 

BDepuratol!! 
(REGISTADO EM 14 PAJZES) 

O purificador do sangus por excollencia 6 o depurativo 
E . mais energlco o inofensivo! 
| Som diota nem resguardo! Dão exige o auxilio de outros 

tratamentos secundarios! 
O depuratol encontra-se à venda nas boas pharmacias 

e drogarias. Oada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
18050; 6 tubos (tratamento regular), 59300" reis, Pelo cor- 
eio, porte gratis para toda a parte, 

edir o livro de instrucções em todos os depositos. De. 
posito geral para Portugal é Colonias: 

PHARMACIA Jd. NOBRE 
Praça de D. Fedro (Rocio), 109, MO 

LISBOA 
| 4Por baixo do Franctort Hotel) 

Tão effivszes como as melho 
ros aguas mineraes hobidas 

na origem 
Basta dissolver iam litro do agua um pacoto do Lithinés do dr, Gastlu 

para obtor iastantanoamento uma agua mineral alcalina o Jithlanda, 

o principal. 
qual dá um saboragradabilisalio, 

Lithinés do dr” Gustin 
Rins, Bexiga, figado, Estom 

go, Articulações 
12 pacotes fazem 12 litros de agua mi- 

neral por 500 rêis 
Av as pharmcias, drogarias, morogneias boas aos dep lisbon Tarbavias Btlna e Elio coa ER anais dazovodo, rãs da Shata 

io 
Casa dos Espar- VE 

tilhos 
Santos Maitos & O,* “ua do Ouro, 198 H 

PROD Josb Antunes 
|Modloo dos hospitas Doonças do ostoma 

RECEM o si] 

corri Sociedade anonyma deres- 
s1º | ponsabilidade limitada 

CAPITAL: E. 600:000800 
SEDE-RUA DO COMMERCIO, 99L* Ss & Ss 

O É & [ENDEREÇO TILEGRAPHICO: Probidade, Lisboa 
5 NUMERO TELEPHONICO: 1995 

EI É! 9 USA-SE 0,00D. TELEG: RIBEIRO 
B.1, di Fundos de reserva Esc; 10 

2 P to a HE 3g co BZ torgastros o martimos pagos atb ai do 

oslg nas Esc. 790:606342 
Hs SISAS guros torrestreo, oontra fogo casual ou pre 
6 SBss o predios, estabolocimentosa ttblbo 

ê 25 Sontra avaria 
É] Ê 84 - Agencias em 

e v Ê 
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LISBOA-—Quarta-feira, 30 de Agosto de 1916 
Tolsphons, 

ce 
298 —E; arapotalog. CAPITAL 

sipão —Raa do Norts, 3,1 
Olâolaa da impressão 74, Rua da Bios, Preso 9 tontarog 

À neutralidade graça 
Continuam a ser muito interes. 

santes as nolícius que o lelegra-| 
yho nos communica ácerea da| 
iluação da Grecia. Elias mos- 

tram que se caminha apressad: 
ente para uma solução que r 
presontará o repudio huma po- 

il 
mi 

lica que não trouxe á Grecia so-| 
io 0 prejuízos da- guerra som 

nenhuma probabilidade das suas 
vantagens. 
Como já aqui o accentuámos, 

x política do rei era a de fugir da] 
guerra, a todo o custo, deixando 
“mesmo o brio e q lealdade do 
paiz em deprimentes condições, 
manifestando mesmo uma ing, 1- 
tidão vergonhosa pelos benoi 
cios recobidos das nações eu 
olas, como a França e a Ingli 
orra, que deram a independen- 
ala é sua patria, O resultado d'es- 
sa politica dubia, incerta, cheia 
te sophismas e hesitações, de vs 
Jratagemas e duplicidades, foi, 
não à paz, mas a guerra, a guer- 
Ya que, por todos os lados, irrom-| 
pe no solo grego. 

E com a guerra vem os fermen- 
tos da revolução. Já não so pó- 
e considerar um governo do fa- 
to aquelle que, não tendo te- 
mhuma ordem para resistir á in- 
Yasão bulgara, vê que o oxerato, 
» povo a ella resistem, com a he- 
Tolcidado de quem defende à 
patria, no mesmo tempo que as, 
multidões reclamam uma nova, 
fiituão perante “o, conílicto iu- 
Aernacional, 
« Chegou a hora da verdade, da 
ogica o da justiça. O sr, Venizol- 
os, o grando estadista, o grande 

palrigta, O homem que se procu- 
rou eliminar, annulando de facto 
R constituição do paiz, 6 levan- 
fado nos hombros do povo e 0 

eu, prestígio cresce tanto quan- 
o diminue o presligio do cunha- 
o do Guilhorme Tl que impunha 

d seeptro real. 
O póvo grego acóde nos comi- 

eios em que o nomo do Venizel- 
Jos é oxaltado, em que se exigo 
O sou regresso no poder, em que 
os alliados são alyo de frementos 
neclánições. A causa dos allia- 
dos é já a causa da Grécia, qu 
vê um pai ligado á fortuna da 

À missão milita | 
dos alados 

Chega a Lisboa, vinda 
no rapido de Madrid 

Mathias da Costa O sr; 
6 Thom inham sido su- 
poriormento oncarre; 

militar  franco-britannica, quo osta 
tardo chegou oem eftoito a Lisbos 
olag 8 horas o vinto o um minutos 
laviá anciodade, ação do Ro- 

cio, Dontro da gare, entro as malti- 
plas possoas quo ali so oncontravam 
com O fim do, saudar os officisos al-| 
lindos, tomámos indiatinotamento no- 
ta dos seguintos nomes: 

ut “tamo diva E esneaiáco joe 

Saio, Topresoatando o 
a, Wo  lagle do 

Sostá; dis Vanco ont; de nontando o 8, minhatco da parlamentares: evoigelon; Taio, enúdor Vora, crus, y 
tario da logação de França, Ernest 

Guílion, ohofo da missão da Intondencia| milita "om Bortngal, tasanto Augusto Cnalunito, dr, Jayiho” aoado, tenente lhoto, im”, Chain. agonto db, gavarao 
gor Mignol Paxiat dr, Panl Poumpo, . Abilio Marçal, Aogisto Pina, et, 

A missão militar é, como já so 
disso composta polos ofioiaos do 
esorcito britannico “major general 
Barnardiston, . tononto * Calthorpo | 
alloros d, A. Robinsoh, o polos  ofi- 
ciuss francezes to coronel Pa-| 
ris, major "Eprovior o alferos Gran 
dous, Envorgavam todos, como é na 
torul tendo do tr atravez do um 
pais noutro, o teajo civil. 

Ao sahirom do rocinto da garo, 
muitos popularos quo so tinham já 
agglomorado ao attio, proromp 
afuma ovação calorosa à enthusiusti-| 
ou, saudando a Erança, a Inglaterra, 
os alliados o soltando varios morras| 
& Allomanha. Poi ontro palmas o 
“vas que os officisos estrangeiros dos-| 
ceram a escasaria da estação do Io: 

o, om dirocção ao Avenida Palaco, 
ondo ficaram installad 

Ahi tivemos ocossião de trocar 
com o alforos Robinson nlgumes ra-! 
pidas im prosções, tanto mais agrada- 

oia! fallar 
um portuguoz correctissimo, E! na- 
tural do Rio de Janeiro o algumas, 
vozes passou em Lisboa, do viagom|" 
para Inglaterra, Como todos 08 sous 
camaradas vom oncantado com a via-| gem dosdo à frantvsa, tondo adia. 
o à oxhuboranto vegetação da nossa! 

paisagom o guardado ama gesta ro” 
sordação da silhuota do Osstello de, ;Almonrol, quo ontroviram do com- 
bolo na estução de Tancos, 

Allemanha invadir o seu ferrito- 
rio e lrucidar os sous filhos. 
ho mesmo tempo, os aliados] 

não consentem que por mais tem- 
po O rei da Grecia'o o seu servi- 
dor Znímis, chefo do governo, 
continuem n'uma situação inde- 
cisa. Os representantes das na-| 
ções já procuraram os sr. Zaimis 
+ 0 intimaram a declarar-lhes até 
que ponto o governo grego está 
disposto à tolerar o avanço dos 
bulgaros. O sr. Zaimis foi logo 
[conferenciar com o seu rei, AÍ 
démarche dos alliadós tem todo 
jo: caracter cominativo «dum tulti- 
matum. é 

Os acontecimentos precipitar 
se, as circumsfancias impõem-se, 
e não são os interesses, necess: 
riamente secundarios, das affei- 
(ções dynasticas que conseguirão 
lolher as iniciativas d'um povo 
Os povos é que degidem, os po-| 
'vos 6 que mandam. Nobre foi a 
resposta do rei da Romania ao 
ombaixador allemão que lhe sup- 
licava que a Romania não en- 
rasso na guerra: «E' à vontade 

omniipotente do mer povo peran-| 
te a qual só me cumpre curvar- 
meo [ 

A allitude da Grecia vae defi- 
nir-se d'uma maneira absoluta- 
mente clara e cathegorica, e lu 
do leva a crer que essa modifica- 
ção se fará correspondendo á 
Ivontade popular. Em todo 0 ca- 
so, os alliados só pódem conside- 
rar a Grecia como amiga ou ini- 
miga. 
Aiigão dn Grooin 6 decida. 

Foi esse paiz o que levou mais 
longo o systema da neutralidado 
a lodo o custo. O resultado foi os| 
ifrancozes tomarem posse de 3a- 
lonien, fazendo d'essa cidade a 
base das suas operações no Oriên- 
le, 6 foi os bulgaros entrarem 
ipeto territorio grego como por 
terra conquistada. Chegou-se ao 
fim, depois do se tragar o fel do 
todas as vergonhas. E' preciso 
que o povo grego intórvenha, 
redimindo com a sua attitude fir- 
me, desassombrada o digna, a 
ignominia dos dias que passa- 
ram, ém que so procurou servir 
a Allomanha sem desagradar aos 
allindos. 

O tononto-coronol Paris já conho- 
oia um pouco a nossa tora do rapi-| 
das exouraõos foitas a Portugal no 
tompo om É foi addido militar 
francos om Madrid. Quanto ao gono- 
rol ingles, ha uma nota intorossanto 
a feisar: foi o primoiro official da sua 
patonto que uranto esta guorra pi 
sou. territorio allomio, visto tor às- 
sistido á tomada do Tonig-Tao. 

Junto ao hotol, uma yandodeira de| 
foros offorocou oravos à todos.og ofi- 
oiaos “estrangeiros, que, sorrindo, 
com ollos onfoitaram a lapolla, 

Polas 6 horas, já uniformisados, os] 
mombros da missão aliada, foram Inpresontar os sous cumprimentos nos 

Jars. presidonto do ministerio, minis- tro da guerra o ministro dos ostran- 
“dirigi om soguida ás Frospootis 

como official ás o gr. capitão Thomaz Pornandos, ajudante do gr, ministro da guorra, o ainda o 5 itão díathias do Castro, como mom- 
ro da missão militar portugueza, do quo fazem parto o chefo do estado maior genoral, gonocal Tamagnini à Barbos ros do estado maior 

Roborto Baptista 
[capitão do ostado, mai 

[ciaos. constitairam a miesã6 militar] portugueza que foi a Inglaterra o| Prança quando era ministro da guer ra o sr. gonoral Poroira d'Eiça, 
(Qucrem Tanchar Dera & car melhor? Vão 4 Argentina, R. Le de Dezembro, 75 

À cultura do algodao 
PARAHYBA, 30—0 Socrotario| 

da Agricultara onviou uma ciroular 
ja todas as Sociodados Agricolas, in- 
itando os produotocos a dosonvolyor 
a cultura do algodão, cujos rosulta- 
dos tom sido maguificos para u oco- 
nomia do Estado. —( Americana), 
Casa dos Espartilhos 
Enntos Mattos & €.*-R. do Ouro, 133 

" Vonferencias ae medicos 
militares 

Vão reudisar-se om Lisboa varias con “encias do madicos amililavés sgbre »liyiice: de campanha e sorviços de] *snudo 19 exercito», Essas confecencias 
serio foitas por muitos dos nolaveis clínicos que honram o quadro pecma- 
jnento o talvez por alguns dos novos ilicianos. Estas conferencaas serão um eomplemonto das lições qa: 05 med:cos em Uirocinio estão rooehendo, nas quaes 
Os assumplos de hygienb foram parti-| ulnrmente  rocomunendados pelo sr, 

ústro da guerra. | 

Horto de um pintor celebra 
PARIS, 20-—Faligcou o pintor Har- pigaios.—(Havas) 
Henri Haépiguios, uotavel paieogiste| Iftances, marcará om Valanoitanos, em 

O geral Mies 
6 O exercito Tomaiço 
A Gazeta de Colonia o varios ou- 

tros jornaos alemães põem em rel 
vo a persorialidado do goneral Iliesco, 
chefe do estado maior genoral do m 
nisterio da guerra romaico o na rea- 
lidado ministro até ba ponco, pois 

sr. João Bratiano dirigia este 
ministorio em corto modo interipa- 

A impronsá allormk reconhooe| 
oa do general Tliosoo uma for- 

ça do primeira ordom do quem tú 
to ba a esperar. Foi ello quo reorge 
pisou o exercito o promoveu 0s sous 
importantes progressos. E' por assim 
dizor, n alma do movimonto militar 
[romaioo e da sua adaptação -technion 
aos mais altos problemas da guorra. 

O genoral Ilíosco, que conta 45 an-| 
nos do odudo, portonco é stma do ar- 
vilharia da qual. passou para o ostado 
maior e dosde ba dois annos é o col- 
laborador imediato do ministro) 
Bratiano. 
O gonsral Tliosco reorganisou io- 

toiramonto o exercito romaico segun- 
do os pripcípios mais modornos. Do 

o 

a' guorra ouro- 
E », O goneral Iliesco consagrou-se] 
multiplicação dos parques do arti- 

lharia posada, Ao entrar para o mi- 
nisterio encontrára aponas moio ro- 
gimento d'esta artilhario; agora exis- 

tros om formação. 
do oumpanha, au- 

|gmontou-a com ginoo rogimontos 
Ginco moios-rogimontos do granado 
ros já possuem o ofiectivo do regi- 
Imontos intoiros, O moio. rogimonto 
do artilhario do montanha 6 agora um 
[regimento intoiro o as antigas poças 
Foceberam 08 aporfaiçoamentos do 
tiro rapido. 

A ouvallaria foi augmontada com! 
duas novas divisõos o aruilharia moa*| 

A grando proocou 
administração militar foi-sompeo o 
Isprovisionamonto do muhições. O ga- 
[noral Iliosco osfarçou-so por augmon-| 
tar os moios de abastocimento de] 
munições na propria Romania, Exis-| 
tom actuslmonto um arsonal o duas 
fabricas do munições: uma em Dudos-| 
ti ooutrs om Coitoconi, Em ambas 
[so produziram nos ultimos tompos 
acoidentes, 

s jornaos allomãos considoravam 
ja obra do genocal Iliesco como um| 

etor capital na ovontualidado d'uma| 
intorvonção romai 

Nos termos da lei de 29 do março 
[do 1908, todos os romaicos devem, 
[cumprir o sorviço obrigatorio o pos-| 
soal dos 21 aos 46 annos, A massa, 
dos homons auce ptiveis do serem uti- 
lisados a qualquer titalo polo axorcito| 
japproxima-so do 800:000, Convem, 
no omtanto, observar que, sendo ro- 
joontos as disposições logaos, um oorto 
namoro de homens não recobeu ante- 
[riormonto instrueção militar, 
Em princípio, 0 exercito astivo o a 

[cosorva destinam-so a formar os cor 
jofosa do paiz o da vigilan- 

cia das fronteiras. Todos os homons| 
om condições de combator são guo-| 
cossivamonto chamados para reforçar] 
as unidados om campanha, 
Em 1913, 08 batalhões notivos o do 

resorva oram em numoro do 210, 
A infantaria 6 armada da espingar-| 

jda Mannliohor, do calibro do 6==5 
[com punhal-bayonota; a cayallaria 
tom uma carabina somelhanto, sabro| 
o lança. 

À astlhaci, cujas baterias sto do 
uatro poças, atrolla canhões do tiro] 

Fapido "do calibro do 76-*, e obusoa 
do 105 o do 120", 

Duplicando-so os cinoo corpos de 
exsroito do tempo do paz, a Romani 

[500:000 homens, apoiados por excel- 
lonto artilharia, 

0 jomalista Harden 
ga altitude da Romania 

pamphiota-| faximiliano Harden es0re-| 
Fou o seguínto no sou periodico Zi 
unfi: 

Som duvida, a Bukovina, a Trao- 
o Banat o outras provincias 

hungaras—ouja suporfcio total re- 
presenta 160.000 Itilomotros quadi 
(dos e um accresoimo do população, 
do soto milhões do habitantos--se 
fossem annezadas á Romania consti-| 
siim pera olla am augmento con. 
[sidoravel do podorio, E roalisar sem | 
riso sério um tal ganho é muito ten- 
tador. Esso ganho, a Russis,go os sous| 
Joxeroitos tivessem avançado o bas-| 
tanto para isso, poduria talvos off 
'xácor-lh'o, om teosa “da faculdade de 

altos da guerra reproduzoch-sa do novo.| 

Bukovina o da Transylvo 
almonto a força allomã, 
rguer-se em frente dos] 

que falam em libertar a «Romania 
esoravisada», E, por outro lado, os 
[romaicos acham-so fortomente im- 
pregnados da doclaração que, na pri 
[imavora do 1868, Brismarok fazi 

juanto possivel 
os seus visinhós o osporar 

[oom paciencia que os feuotos mada- 
ros cíiam por si mesmos. no so 
avental: E-lho -deforg-:cblipr por si 
mesma ósseg-feuctos, * sobtótudo 
[não estivorom maduros. Dovo ostar] 
jom tão boas rolaçõs como uma po-| 
tencia como com ontra o, á ultima 
hora, so tado aluir, dovorá associ 
so á potencia cuja victoria parecer 
corta.» 

Estas phasos são 
do onigma político romaioo, Com 
quem irá ella? Resposia: com o von- 
codor porque só silo tom razão. 

Pio X 
e Francisco José 
O Osservatoré romano, orgão ofl- 

i curia romana, desmontia 
defunto houvesse tomado, 

a iniciativa do so dirigir ao impera- 
[dor da Austria para conjurar a gt 
Ea. Um prolado que pertenceu ao ex-j 
Hourage dirooto do papa Pio X com 
muoioa, poróm, a um corres pondento 
(da Tribuna novos pormonoros que 
[corroboram o quo so disso sobro a 
attitudo o as diligenciss do pontifico, 

Logo que foi conhecido o ultim 
tum á Sorvia, Pio X mandoa chamar, 
jo ombaixador da Austria junto do| 
Vaticano o disse-lhe: «Quoro conti- 
[nuar a cror que o seu governo não 
ponsa om desencadear uma guorra 
mundial, O imperador está perto do, 
[sou «dia supremo», Não vao decerto 
manchar do sanguo o fim da sua, 
vi 

ultima palavra 

O embaixador rospondeu, omby 
(gado, odin algumas phrass os. 
observou quaia iftuação ora graver'O» 
papa ordenou nó nuncio em Viorina 
(quo procorasso avistar-so com Fran- 

isco José, O prelado passos um dis 
linteirp na anto-camars, falou com nu- 
morosos ajudantes do campo o ofil- 
ciaos quo ontravam o sabiam do ga- 
binoto imperial, mas não fui rocobi- 
do Os telogrammas que dirigiu so- 
bro O caso ao Vaticano foram inter- 
[coptados. Cousoguia apenas annon- 
ciar a doclaração do guorra com à pa- 
lavra | Janus cujo sontido à consur: 
não comprobondou o do que nom 
quo descontou, 
Quando o embaixador aus o 

ljunto do Vaticano aonunciou ao papa 
jo fáoto consumado o lho podiu, om 
nome do Francisco José, que abon- 
oasao os oxoroi ! 
rospondou «Diga ao 
imporador que eu não posso abon-; 
(car a “guerra nom 08 que quizoram a, 
Iguorra». 

E, como o embaixador insistisso 
por “uma benção ospocial para Fran 
cisco José, o papa doslaro 
oro pri a 

À crise Tumgaa 
Do Neueste Leipsiger Nachriesdens 
O partido da opposi 

recomeçou, mais ardonto co q 

| 
aocodidas ao-i 

Roprosontará uma vordadoira no- 
cessidade que nas cirdomstancias pre- 
lentos a opposição outenda devei 
rasgar o tratado do paz quo ha 
to com o governo? Esquocor 
toda a disputa entro nós equiv 
quasi a uma batalha perdida? Já não! 
[será possivel um accordo, ainda que, 
para isso cada adversario houvesso| 
[do fazer algumas concossões? Será 
necossario mostrar sta criso interna 
ao inimigo attento a todos os nossos! 
dissontimentos? 
Com um pouco do boa vontade, es- 

o, embors sejamos força 
dos a confessar que oram grandos as 
difiiculdados para manter o acordo 
ontro o governo e a opposição, Iissas 
dificuldades augmentaram no dia em 
que so decídia a discussão publica, 
de todas as questões políticas. 

Regulamento da mobilização 
do exercito 

O «Diario do Governo» publicou toje 
a saguinie decreto: 
Adendendo ao que mk representou o] 

tuinistro da guerra sore a necossita-l 
de de ser em parto allerado O dispos- 
do no artigo 132 do sogulomooto de isação (parte IH) e usando das au- clorisações. concadidas | palas leis n.º 
373, de 2 de setembro do 1915, e de 18 de março. ds 1910; Nei por bem 
acorotar” o Seguinte: 

Artigo 100 artigo 13.º do reguia-) 
manto de tmobiisação 
provado por decreto de 18 do dezeinhro, [ã6- 1015, O Seus parageupios passam» 
ser sulislituidas “pelo. seguinte: 

ciliares que, por kercorem certa 
cargos, são dispensados, de se apresen 
tar immoediatamento omloato de nu 
cação extraonlinaria — ficam 
às” bis é regulmontos múlilares, em 
caso de mobilisação | extraordi-isria, mas são dispensados de se apresenta” 
rom immediatamente mês unidules, os euiitares que, trcr enczês antos a 
em da mobilização, estiveram regis 
dos. nos commandos das unidades A 
que pertencem, como alistados n( 
pos de bombeiros municipaes, como pa. Irões ou tripulantes dos bercos Sajvio 
vidas das ostações do Ihstitulo de Soç- corros. a Naulragos, cinprogados nas 
linhas de caminhos” de forro ou «las 
brigadas ds caminhos de ferra, ns 
lelographos, pharoes, semafóros cu= 
reios, capitanias dos portos, estabelaci-| 
mintos mulitaros produclores do exere. to o da oemada, ou como pariocenics 
a sotiedades de soooorras a faridos em 
campanha, auctorisadas à acompanhar o exercito. 

“Parographo 1. Para que os milita 
res em tacs condições gossam sor dis. 

o digo no 

cor- 

pensados nos tormos 
presente artigo, doverão hs auctoridades| 
e funcionarios, que e infendam em 
tncs serviços, fazer as geccssnrias par, 
Ilcipações aos commandantes das res) 
pectivos unidades. logo ques reistidos| 
mililares sejam nomeados ou udiuitu- 
dos para aquellos serviços. 

«Parageapho 2.º Nos únidades conser. 
yar-se-ha sompre em ca a relação d'es.] 
tes eniliares e estarão, sopandas cm 
pastas espelcaes, as respectivas tolhas 
do matricua. 
«Poragraphio 3.º Todo o pessoal das brigadas do caminhos be Pare fcwei 
sjeilo ao regimen aniifar desde a da- 

tá da publicação do decrelo de monil. 
sação, considorando.so limenedinlamen- 
te constituídas as Beigadas, som que 
9 inlerrompá o dosempenho d 
suas huncções ferro-viárias: às mi 
tes pertencentes ás companhias de sa- 
bádorts de caminhos dé ferro, quando 
pola inspecção do serviço militar dc 
caminhos do ferro, sob proposta das] 
companhis e direcções de caminhos] 
de ferro, não tenham sido previamente 

ap-lty 

mingo E cogunda teira destacamontos| 
de caçadores romaicos transpazeram 
ja fronteira, travendo-so combate 
[n'um grando numoro do pontos. So- 
(gundo ioformações officiaes, dizem 
tambem os jornaes que na visinhança 
immedista das fronfoiras o fis 
grandes concentrações do forças 
maicas, À omoção é enormo em toda 
ja Austrin—(Havas) 
Manifestações allia- 

dophiias no Rio 

da declaração de guerra ds] 
4 rectart colonias allia-| 

dus ermbandoiraram as fachadas das] 
[sédos das suas oggeomiações patrio- 
ticas. 
À imprensa das colonias alliadas 

acolheu com enth: mo a entrada, 
(da Romania na guerra, declarando 
algune criticos quo o dia 28 do .. gos 
to marcou o início da ultima phaso 
(da grando confisgração, podendo-so| 
gonsiderar, deste Já, vencodor o 
sgrupamonto dos alliados.—(Ameri- 
cana), 
Grande manifestação 
italiana em honra 

da Romania * 
ROMA, 20-Esta tarde uma “rpo- 

mento manifeslução com musica e um 
grande numero de bandeiras italtarns 
e dos allindos formou na praça do Co-| 
lona entre alas de publico e acelain. 
[ções à Romania e à violoria dos nilt. 
das, dirigiu-so 4 logação da Romania. 
jo. soclamou longamente a nação imih 
Uma dolegação da socislado Iailna de 
homens do ieltras fof resobida pelo mi- 
núsieo da Romania, principe de Giu 
ao qual tvuxo a saudação dos latinos 
[e do povo rômaico, por sua irmã kal- 
Manica ter descido ao campo à » 
mar 0 deu direilo às terras usui 
o pelo triumpho da liberdado 
Esação: O peincípo respondeu agrade. 
cando e preconisando a vicloria dus al- 
lindos e da Romania; om segu 
Peincipe, osrcado do pessoal da legação, 
appareoeu & fanolla o foi objosio de 
mamitpstações enthusiasticas da m 
dão. Um representante da socicdnde In. 
lina faliou da janclla, fazendo votos pa- 
Fa que 9 050 da imponento manifesta. 
ção cheguo até 408 irmãos romaicos 
que estão em armas, Depois 0 corkvjo 
desfilou ceanto da bandeira rom: 
dando vivas & Romanta e fot fazer uma 
jonlorosa manifestação do synpatala 
deante da embaixada do França e vol- 
tou no centro da cidade, endo so «lis. 
solveu. Do todas as cidades da italia 
chegam notícias ds calorasas manifes- 
ações om honra da Romania —Havas) 

consiicrados indisponsabeis no serviça 
dPaquótias companhvas e flirecções. apro 
Sentar-ss-hão, conforme [lhes for desar- 
minado pela ordem do eobilisação, na 
goempnhia de sapadares de caminhos da 
TO, 
«Paragrapho 4 Os militares aeran- 

oentes A companhia dé sapadorve de 
Saminhos de ferro, erhquanto foram 
julgados indispansaveis 'ao serviço das, 
ompanhias a divecçõs a ceminivoa da 
forro é nas condições flo parageapho 
anterior, serão transferidos para 38] 
brigadas de caminhos de ferro», 

Artigo 2.-—Fica revogada a tegsilh 
ção om. contrario. 

Assistencia ds famílias dos mo- 
bilisados 

Como se sabe, a comissão parochinl 
ropublioana da Ereguezla, dos Anjos, or- 
unisou uma oomunissão, do assistencia 
ás famílias dos mobilisádos d'esta tre- 
guezia. Para esso fim dirigiu-se a dives- 
Sos parochianos lendo recebido da gran- 
do enajoira uma resposta deveras ani- 
madora, ficando por (irh constituida a 
comenissão com 5? membros. Como era 
poróa neoessario dar uma maior ex- 
pasto os drabalhos à cffectuar, foi 

sõss que teem a sou cargo a propagan. 
da, administração, ele, Essas subcom-| 
missões compóom-se dos; seguintes cida- 
ldãos: Administrativa: Manuol Marti. 
nho, 
| Henriques, José Nunes Pinto e José Nu- 

danuel Vicente Gabirro, Joaquim 
nes Calinas—Propnganda: Antonio Vas- quos Gonçalves, Hiornardino Marques, 
Osrios Femundes Reis, Eduardo Duar- 
te Nunes é José Maria Barros Leitão. — 
Recitas e outros espectaculos: Antonio 
Luiz Ceia, Francisco Jos4 Fitas, Manuel 
Ferrão d'Oliveira, Martinho Mendes Ba- 
rala e Sebastião Antuncé Gasparinho. 

Essas sub-commissõos encetaram já 
os seus trabalhos, 

o|Advertencias Puma! folha grega 
No Astyr, folha athentebes, vioram pu. blicadas estns palavras coa Iditura o ceja ireditação mesto. extremo occidentai da [Eucopa não doixam de soriopportuass: 
Fochomos és nossos theatros, sup- [primamos os nossos prazares, Soria| 

[vergonhoso continuar a ocoupar os 
nossos ocios com divortimentos quan- 
do os bulgaros calcam 6 solo da Ma- 
(codonia ainda humido do sangue do; nossos soldados. | 

Os primeiroscombates 

Esta! lastimavel disossão começou 
Jem seguida á apresentação de vinto e| 
duas intorpollações, um grandissismo| 
numero das quaes ainda não entra-| 
ram na ordem do dia. E natural pro-| 
vor que a disoassão d'ossas interpel-| 
ações provocará sorios oonílictos eu. 
[tro à opposição e o governo 

+++ Porque não constituir na Hun-| 
[gria um gabincto de coligação que) 
Permittisso 108 membros da opposi- 
'ção collaborar com o governo? 

na fronteira aro-, 
Pepe 

GENEBRA, 29.—Dilom de Vien- na, quo dopois do combates na fron- toira hongero-romeios, os destaca- 
mentos austro-hungar Oocupuram | 
ás posições mais á rectagusrda das! 
gos lhos ostavam designades-—(ito 
vas). | 

PARIS, 29, — Segundo telegram-” 
mas recebidos de Gostar que os 
jornses publicam, na Bite de do 

| 

resolvido formaiem-se tez sub-cominis- | de 

A attitude do governo 
suisso 

BERNE, 29.4 propos 
claração do guerra da Ttalia á Alio-| 
manba o da intervenção da Romenta, 
o. conselho foderal confirmou as do: 

de ostriota nou-| 

nos ostrangoiros.—(Havas). 
4mobilisação romaica, 
BUCAREST, 29.0 rei dotormi-| 

nou a mobilisação goral. Ha grando 
onthasiasmo, —(Havas). 

O Brazil pensa em fe. 
char-se aos embos- 

cados 
RIO DE JANEIRO, 80-Um gru- 

po do deputados vao aprosertar ao 
parlamento um projeoto modificando 
os rogulamontos actuaos gobre a on- 
trada dos estran, 
canto a guerra, attendendo a quo 08 bons el to nos campos do 

impossibilitados, 
euros paizos, 
deputados tor 

flastar do Bratil os 
desertoros, individuos animados de] 
sontimentos equivocos, suscoptivois 
jo orcar graves perturbações no in- 
rior do paiz. (Americana). 
Aluctaitalo-austriaca 
ROMA, 80.-Communicação oficial — 

Ao longo da linha do Trentino, apesar 
da persistencia do mau tempo, as nos-| 
[sas tropas realisaram muís alguns brl- 
ihantes euccessos. Em um recontro de 
destacamentos mas vertentes à nordes-| 
te do omnte Maio, no valke de Posina, 
os nossos deslacamentos repelliram O 
adversario, infligindo-lhe perdas e fa- 
[zondo uns vinte. prisioneiros, entro ol 
les um offíciat. No monte Cimone o fo- 
go eficaz dos nossos enoricáros obri: 
gou o inimigo a recuar uma porto da 
ua linha o sorle de cume do sefert- 
do monte. Na zoma de Fassa (Avísio, 
os aipinos depois de encamniçada lucta, 
conquistaram no áspero cume do Cau. 
riot que se olwva sobre escarpados ro- 
chodos a 2.405 metros, Esla posição foi 
imenodiatamente reforçada e ancontra-| 
ae em nosso seguro poder. Fizemos 10 
imimigo uns trinta prisionciros, incluin. 
do um official. A artilharia” adversa 
esteve bastimt: activa contra as nossas 
posições no Sief (sito Cardovole) de 
Custelletlo (Toffana) e nos allos vallos 
de But e Fella. No Isonzo inferior no 
termo de Gorizia e Grodisca batemos 
o inimigo por varias vezes, Um avio. 
inimigo lançou bombas e flechas na 
bacia de Cortina e de Ampezza, não 
causando viclimas mem cstragos. As 
nossas lnopas das tríicheicas da pri- 
meira línha acclamanam hontom loda 
a extensão da frente de batalha, os 

idados da Romenis, respondendo no 
imigo com firos furiosos de artilha- 

ria, morteiros » melralhadoras que fo- 
ram feilos cessar pola prompla “nler. 

O annunciado emprei- 
timo á Bussia 

PARIS, 290 emprestimo quem 
Russia contrabirá em Inglaterra e Fran 
Ga não será de seis biliões de franoys Camo a imprensa emnunciou, mas ria o amais redurido  dastinado apenas:ao 
pagamento das encommendas militares foitas pela Russia no estrangeiro (Americana) 
O sr. Venizelos e agi- 

tuação na Grecia . 
ROMA, 29.—Nos meios politicos “cn 

so que os acontecimentos da Grecia fo. varão de novo no poder o sr. Ventaik los, dentro de pouco. tempo-—(Amstb una), 

Refractario preso 
Como refractario, fol hoj preso, a 

requisição do «commandanto do 'rigt- 
mento de infantaria 5, José Marta “An- 
timos, de 1 annas, saputeiro, mora dor na rua das Bontas, 21, Joja. 

Cruz Vermelha” 
A aubrcripção de guerra da bonbmi [Socisdado da Oruz Vermolha Portgué está nctunlmonto om (7,1095955. 

origina! de “A. 1X: da 1. D. figo 
valuniario do exercito) foí distribuida, 
em folha solta, uma inspirada possa palriotica intitulada «Na bora da pe da» e dodicada aos bravos portuguese 
expodicionarios. 

MURO o ts 
— Migalhas 

A manhã de S, Bartholomem 
Já Tinha ouvido relaiar os horta 

da noite de 5, Bartholomeu o as ctg pandas om que 56 vinam os, pobre ht 
Euonotes até por musica mtas Unhim contado, Soube hoje o que so padedo na manh do amosmo sento. Tinha odor. 
mecido ao som do marulhar do oonna e dormia a duodocima hora do ariou 
somno de creanga quando, ao (taitr das onze da madrugada, desperto jao som de um Zé Peroina lerrivel, Dons Geul Que será isto? Uma manifestação (pela minha, chegada? Mas eu chegus limodesto o incognito». Vou à Janela q com a sol explandoroso, entra-mo a ex. 
plicação. Na minha proja ha uma ronta ria. Detronto da minha caso, qo “som. da musica Infernal sodopin um carros. se. Ha barracas de bugigangas por to. da a parto, logares do melancias q9:0r livre, pholographos Inslanlansos e tm formigar de gente acotovellando-<o a avoiida, pelas ruas, sobro a areia, 4ng- tallando-so para almoçar, estiruçandosk à sombra. Os eleotricos chogom da cida de proxima com cincoenta peseons sé, ladas, trinta de pé, quinz: em cada ply taforma, sots em cada estribo o quadro na grélha. 
Toosm | cometas, rolinem ferrinhos, 

soam guitarras e sobre o fogo mondo da vozearia e dus musions, pira a ar lharia grossa dos zabumbas, que th som descanço. Senhoras do chapeu 42% lovolam pequenas de chíntia no pó é aventalínho bordado, Ha bolas de polak na democralioamonto misturadas cork sócos ou .corvelas do berro o dh 
sólas. Eº ama romaria do Norte 
toda a sua côr, a sua ngilação o peinék palmento com todo o seu barulho, Intip go. Explicameme que é dia de S. Byr ihotomeu e, vendo que não ha férma do um huguenolo tomar a melicro po 
lo somno, vistoane é abalo para a je dude, Só voltare! á proía quando tivo 
vem desmanohado 4 éeira. 

ANDRÉ BRUN, 
EM PROL DA INSTRUCÇÃO 

Os quadros da Hig- 
toria de Portugal 

um alto benefício que 4 
sr, Paulo (Guedes presta 

ao ensino portuguez 
«Os Quadros da Historia do Porta 

galo editados pelos sra, Paulo Guedot, 
concoitundos livroiros 
da rua do Ouro sho é 

início d'uma revolução podegogiés, 
Sorfavaja para a população portugue- 
sa, ató agora apertada. nok moldog 
duma autiquada o infolis. orientação 
da onsino o do ostudo. 
A historia da nossa Patria, nos 

eyclos, o no sou caminhar prog 
vo atraves do oito soculos do oxiston- 
cia, vivo animada, documentada, «le 

Historia 
do Portugal», quo dois historiadores 
intolligontomonto compilsram o quê 
dois grandos artistas oxtoriorisara 
om demenhos o aguarolas do grau 

) 
valor osthotico, 

E? d'ossa forma quo so dove 
nara historia aos nossos poqj 
ostudantes, obrigando os seus poque: 
niuos cerbros a fixar com nitides, 
com porteita visão o com adequada 
apropriação, os factos mais notaváii 
da nossa vida do povo livre, 

E! d'essa forma, tambem, quo g 
devo ensinar *istoria o nosso povo, 
dizondo-lho como foram grandegas 
ortuguezos do todos 08 tempos vie 
rando pola sua independencia, aver 

turosos na descoboria de novos faut: 
dos, temerarios o cnergioos na corilge 
lidacão das suss conquistas, brayi 

vencia das nossas balerias —ihlavas). na luota, magoanimos de alma 



A OAPITAL, = Ê CASO EEmsmenemmes > 

, trio, teali 
aics na hora da dovor, 

É porque é assim que molhor se| 
possa 

quo é as 
dispertar 
pela exposição do actos o tr 
Eloriosas—ô quo -bom merodom do 
conceito 
que se al balançaram á edição duma are 
obra, que para sor grando e uti oSem ll 

responder id oxcullonciasjals valor à cori 

a 

ontos 
dois most 
gal; Alves 
sonidoson| 
míttvel artista do sempre, rigoroso 
nota 
co 
PR 

ensinar aos bomens do futuro, 
às lições fam passado heroioo; 

ima impecavol pedagogia, trouxo 
dos encargos, enormes, que são 

tEcspoionaes para o nosso minguado, merohdo do braris 
Mara 0 oxito está garantido. expenição do agi 

estro Nasfonal que sa enie 
na proxima quinta feiea offiema, tu 
oma vez o do mancira inconfundivel) 

beição, talontos: 
ibrotados, fidelissimo á yordado 

histórica, extoriorisando o que o ta- 

mento guorre 
to patriotioo hi 
o povo portugi 

simos no juramento o fir- 

pelos aguorái: 
oxito obtido p por 

sim que melho: so podem. 
as energias do nosso porô 

ações 

e elogio nacional aquelles unidade, now 

à ala. do povi 

ras E! portante 
las, no atrio 

a portugues, o 8! 
to 

stavel, o morecimont do 
tres. daaguarola eu Portu- 
sto do Sousa, primoroso no 
ho, —Joquo (Gamoiro, 6 ini- 

o tonradissim 
oupa com os 
mórmonto os. 
mari 
paca valorisi 

he, forto no «ensombi» da| 
nos motivos 

longo do Joio Sonros o Chogas Fran- 
co intolligentomente, arobiteciaram, 
—illustrados o proficiontos historia: naceria. á oro! 
"dores como sho,—do que mais frisan- 

mais emotivo, mai do 

Q 
v 

nin. 
Ho oil 

encontra n 
Entrou 

re 

o vi Ê 
| ficando na soguri 

; “újuie aohiuimonto “terilori 
a ONAOS” ay 

a 
úlibado di lícenga do districto de rw] tihenio. do Teserva, 

esontou- 
ma cadorr 
Verque se alpresihia segundo O rogu-| 

io, To 
lo doado à chegada. Emfim, 1 “obtivesse tm Port 

esóolas di cliembdo ver vir a, Port 
Térias, 

cr X 
nça, ondo  mesidu, gem haver (mp. vô, Qual a gata do ua sh o, gone! Esto: STA O regulamento de emi:| o epocha?, 

aPivo da 1901, do abrigo do qual «eu] Em cnso contrario como sou empre ahtço devo DO estrangeiro, acha gado no oommencio. poderot roquerer sarivvogado, nho conbmido, à ei que) Dara, ticar na companhia do subsistan- 
Guru pino, alguma tmnsitorin| Clast—A. S. 6, lgujho seja amplicavol RESPÓS socrotaria da guerra lfstas condições vindo a Portugal 6] Indoíero todai us pretensoes “edks po. 

No, provavol que o não deixem. vul:| nero por Jsso é escusado requever, tér do estrangeiro em cumprir com a| É obrigações do serviço militar, PERGUNTA No 592--Informando nf 
fiXiGUNTA No 558. sk À E ao, 

11 'do “dbereto n.º 2367 de mato ultimo! quaramo Ol 
Pong aco nto om Ted idas 
a Poufsat a nefida o “Cgi rd RESPOST/ 
iz 
goderão tn 
o. não. (ol sivel, que outra 

PERGUNTA N, 

RESPOS] 
dorneri 
annos. 

fudo quando o docimanio seja a ami] Praça como voluntario em 1898, ga nota mil de 15668 qu mos, paro, cervi por 12 ansltoto a penta coniiecens “ménsdes que 
E) Doi 16 an 

Quiat 
i mada a exercer 

PORTO, 20.—Uim dos probloma O direito m a 4 Ropublioa “om ostudndo cpm rára jconcopção mas "entit Mo 6 um tenci page 

ram 
talo GO 

a“bblivicção da 
il pioeolta sabia, aim brugeo o ox- tanto cífolto do magia. politica, das. ruínas apodrocidas dim rogimen gas- to axdosi 

Rida pio 
mas rovoluoiouari 
5 plncip 
postibilidados teansitorias do roai Gi do na 
dotmpro om 
hiluito na) 

do pro 

py 
a 
dojoros 
vêr impor 

mi 

0, 

tuittam a logitimidado pormanento das fórimas sooiaos acbuaos, do ncndir com urgoncia no pori 
«O. PaUpO dor: por. todos 08 moios possivoi ebggar a hora em quo os que oroom no| agpiaso da humamidado possa at-» “shi suns cnu-ao 

toudo 

w (depsttou à. 
dsymais formalidas 

P Chamado immedintamento & so 

mica 

ez comprei 3 une do idio imo decr pobre vos de fonte mo, abra e amado Sou 

“nuca Pd 
FMOUNTA N2 000-—Naset cm 1662 

6 sormando uma corrento nova, na ha oriontação o nos sous Ang 6, som duvida alguma, o da Assigt Pablion, No cspi 

;político das soeicdados prograssi- snaiolíds da antbdedo progra 

rio avanço, 1º o og: 
mo, Evidohtomento 

em quo fluctua a vida colloc! va,-salientando-so as anomalias q quo a uganisação actual dá logar, 
anomalias, Um tal phenomono 
o DOS sous offo 

uestões 

selonecorido À 88t, vou dizer qual À si- Mar o ds condições Ci que Eo no. estrangeiro “o Pneu amigo mo Peeeniamento cm, TOS activo 0.q primeira 
o 

ad). França cm licença 11h. 
de 

usr dado passaprtu pelo go- 
“ovjo Pequarimesto fot acom 

ne oito estivo, 
expeslign 
por acabat o 
Sujeito deter, 

arantia cumpria 
s cm 919), pontos 

RESPOSTA: 
+53 NO consulado tendo a 45 annos 

nela com os vislos do cada] 
ara 

tem ese ato, de se dos praças ausentes com Ik- vairangebto. Está insenipio no| 
7 al estava, ras] pelo. distrito, jo offibioes riilivianos. NM 

estar no estrangeiro, 
gal pasbar um met] 

Pergunta 800, pódo fazor 
mento para in 

sos mez, poderá soguir, para, 

Eduardo Malta, 

briga. à frequencia de. esomial “lo. olfaloes = enbiciaços| seria ainda chamado, do meu Begimento d| Sb encerram já ne Portalegre 
86 ma tua unidade O Norma do Mol pon ao 1 amado sendo Polo di esteja designado para? que. tt, da ooo? qua 

sub 
'ahdar 

do, serviço m cianos, |oeduto modelo 
580.--No dia 30 do] 

go? Rocio «Abe 
Já não Covo ser obriga. 

aus completo 48 Iquer “obrigação. 

ho 
E 7 

mento acompar 
mantos, a quo 

Os grandes problemas 

a func 

a, conjagando olomentos do| So à gua” 
&JBaros, nom por 

ncia, 
pírito dos homone quo 

O fizoram a revoluçto, do 5 ro nto estava, corlamiont 
o uma ordom s0- binnot, do P, 

nard, do Baro 
tativas do ai 

utado, O objootivo oconomi 

ão Iangada nos prograro- 
Essonciolmonto io oriontador pormancos, As 

fam effvotivir, 
nos om oxten 
(consignarmos 
Athonas, as ani 

tica, 4 quo nem tituições. alís conlrará consistencia o equi-| Penjano, as ló nova ordom de coisas, dadas d 
ziodo madioval, 
dades ohristts, 
oios na Europa 
io das «Gl 
o 

daptação prati 

so do pauperio| 
que, por muito discutirá sobra nº condições 

risino podo real eria 6 una «Possas mais tor. istencia, 
tão contrario À justiça o tão! 

 impõo o de. 
fiquoltos quo ad. ão, mesmo fovgo roolitado 

sistencia socio] pd, O quo our 
om Toglntorra 
pobres, (poor la 

amençador, comb 
o nos sous rosaltn. 

at 

Ao exito obtido polos auotores o] 

que editou 08% Quadros. da 

orés ologios Som alle, não toria 

Chagas Franco 6 João Soures. 
não havia occasião para o| 
artistico dr 

Sousa o Roquo Gamoivo moldarem os 
famosos quadros quo hão do onsinar| 

[grando o horoico o povo da nossa ter- 

amigo au instrocção o um grande) 

runlé Guedes prosta 
oria Portuguora, estava pre 

Desdo muito novo que o con: 

E? incossanto o geu trabalho 

dos pequenitos da Escoto., Vora 
oriontação d'um moderno o intelh 
onto Hodegogo, Consequentamento, 
havia do ser Paulo Guodes quera (or- 

gues a manoira pratica, simples o vir 

militares 
Gonsulias, resposías, alviíres 

PERGUNTA No 587, nos. Ful promovido à 2. sargento. Tamo Pós” depois destaquel. para 
ve baixa da 2º" reserva! 

de ddnde,- Desojo saber o, seguinto :— 
Lol] Em que siluação astou? Tenho do sor| 

presente à Junta do movisho? So 1ôn 
Apurado fico na resorn 
Uiriilorines 7 So fôr Isento. 
gar taxa militar? Achunlmente tenho 84] annos de idado-—Oonstanto laitor. 
nos rogistos “militares, até. comple 
der eer uliisado na defora focal. 

PERGUNTA) NÉ 

no presente qnmo, 
inspeocionado fiquêt apurado deimitiva- 
Sucoido porém ou preferis a arma do 

artilharia e desejava ficar collocado no 
regimento em Alcobaça, onde esto ret 

indo. Será, passiva, conseguir esta, minha peição? Quo meios tenho a acer o em 

«Capital» de sabbado passado, dos os cidndãos, portuguozas, Bos 49 annos de idade q partir do 1 da 
delembro de 1910, que 6ho obrigruios a andar munidos “ta Tesalva >n neta, queira imformes qual o meio do 

oltuir a resalva ou O cademaia,| 
Dois que, tendo caderneta a 

lo seu tamanho —Jorgo Mendes Mat TA 
RESPOSTA Já por mais de uma vez aqui temos dito que não so torna noces sario andar oonstantement ma olgibe 

ra com 08 documentos comprovativos] de lerem, Cumprido (om ns, Gig 

qualquer destes “doouimiontos,  asgando| os “catos, devidamenta  eseripuanto e] em di, em sua faso, ndo 0 é Dus or serbore que Cenham ques Sar ampre q ques comprovar 
lo, antiga “a legislação indi nda não mo consta que al hoj interesadas Tenham cndedo constáota” 

sociaos . 

O Pouperismo e q Assisten- 
“Cla Publica no Porto 

ção que a Assistencia é cla- 

pplicação foi prejudicad pola comtingonstaa o tompo o dos lo 
nhocor nas antigas. clvilisações a n6. Sessidado do ums exporionoiio O fra ortantos trabalhos “do Rognari, do 

oloquentomento di 

ás thoorias humanitarias da rovolação| Hranceza o d'ahi os onsnios quo aa cor-| fontos socialistas do 4890 o 

is do Claudio, na antigui-| do gtoco-lomano, bom como no po- 

ram obstar fs onfamitosns tragedins Jor quo so dobatou 4 humanidade des. torrada n'ezso pori 
Bom longo do 1 

firmarmos quo 4 cxtlnoção do pai 

Uma tal afitmativa soria ridicula para não dizormos criminoso, [Sabemos quo a dogpoito do 
ea partir do primeiro ongaio da ng. 

ro b mais vibrantómen-. 
a pola historia da torra. 
A 

istas, correspondeu. o] 
alo arrojado industrial; Ja, 

storia| 
6a osce, ovidente- 

jovem corrosponder o8 

execução a idela dos 

Alborto do 

o, como foi o tom sido 

o, um benômerito, um 

r. Paulo Guedoe, 
altissimo serviço que 

ao ensino de| 
sto.| 

jorado 
o industrial so proa 
problemas educativos 
das nossas escolas pri 

simplificar o ensino 

ança O 40 povo portu- 

ori 

logambiquo 
lo do Um, anho, com a 
lempo om" 1909, ficando a Toca Ri 40o do annos 

u Tas tropaé 
nho de Dã- 

Está sómento Insripto) 
em caso de guerra o Não, resento À Junta de revio 

us recensendo de recrulamento ne 18] à JA dovidamento 
fantaria. 

dos 

e 

a ao 
le com  olia pá 

ia” Gta, rés do Sede basta "possui! 

militar, 
o até hojo 08] 

inhados, dos etus dos 
não é tanta. focil sonra-| 

isso so doíxon do ro00- 

. Robi) - Robipres, de foan Bor. 
'stitros, fulam-nos 

o. que foram as ton.| 
ncia. n partir da Gra- ação do Períolos até 

. Para não nos alargar. 
ns considerações, basta| 
que 08 edykastorios do 
ODAS TOMANAS, 06 «ing. 
ontias» do Norya 0 do) 

| à alma das communí. das corporações d'ofi- 
ocsidontal o à inatitol- 

los» Formanicas não po- 

do historico, 
o proposito do af. 

upe. Misar-se pala obra da À. 

pois bem 
ranido es. 

unas sociedades moder-| 

1! ayatomotíca, na Euro. 

Pia, má Scam 

1623, nom a loi do 1663 relativa dó mos 
corro. domicilíação (setilcoient), Hom | 
constituição de Repartição dos Papres, 
ole, cho, conseguiram pôr timo bariol. 
za à onda avassaladora da miseria o da| 
fomo, quo cobriu a Envopa afora rágrg: 
logaimento pavorogo nos soculos XY, 

(XVI, XVII, reoradescimento quê tom 
a sua explicação na rovolução aoomorii: 
oa quo nessa cpoen tovo logar, 
Yoram a lucta entro a ronleza 9 0] 

ioudalismo, o advent- da burguozia 
dustrial, ns doscubortas do Colombo e| 
[Vasco da Gama, o oxplendor das artes 
o da industria na Italia da Ronascença| 
o na França; o oiro da America; um es- 
pantoso luxo quo foz quintuplicar o 
Esso dão morêndoria, na Hoépanha o 
ortugal, na França o iu Inglaterra, 

lomquanto «+ salarios * + mantinham 
"uu exiguidad restreir quo dava, 
logar & npplicação riltorosa & «lei do 
brontes quo os tconomistus maís tar. 
do haviam do syotemotisar to impla-| 
envolmento, e 

Surgo 1 rovolução, E é na Assom| 
bién Nacional que Malone põe, nina] 
(eloquencia panicu, o torrivel problema 
à dincuasto dos represontantos da na-| 
go. 

Foi Liancourt o rolntor da cominis. 
são nomeada o as suas palavras soam 
[com uma ontonação, até ahi desconho- 
ciãa, non ouvidos do povo: 

«Todos os homens toom diroito á suo] 
Isubolstoncia; a assistoncia dos pobtos| 
4 um encargo nacional, À legislação 
[d'am imperio não podo sor fundada 
[nom cobro aontimentos nem sobro Vir- 
indes privadus, mas aim: sobra princi. 
pios goraos, immutaveis, duma juoti- 
ga exaota o neceasaria e d'uma sh mo- 
ral. Dê rosto, o campo da berioficqncia| 
privada fica aborto os partioulafes'o 
o aesosinçõos;» 
Mag é Barróro quem, na famosa aos. 

sto do 19 do março do 1795, condonsa 
afetos tormos o pornsamento futuro 
tas sociedades que procuram ostabolo-| 
cor aa binson da assistencia publica, £6- 
ro do espirito deprimento. o anti-bu- 
mano da caridado fradoson, 
Numa democracia quo so organisa, 

tudo dovo tondor a cloyar o cidadão 
acima das primeiras nocossidades, polo 
atrabilho» no é valido, pela euducaçãão» 
'so 6 eroança, pelos «soccorros» so d| 
invalido o na volhico» [ 

“Pão bollo v gonoroso prograrmma não s 
odo oftoctivarso o ds Lodo guto agi 
o poribdo om quo a gooledado foi 

dossecada o analyanda ató ks ronio in. 
Amos celulas, aponaa ficou a oi do 7 
fimario do anno V do que tabiram 
«juntas do beneficonoia.» Na oloquon 
cla do Barróró nto é o oritorio simplie. 
a quo domina, og noto, redunindo oo 
[multiplos ampootos da quentko fa li 
tadas proporçõen quo para os idoolopos| 
do seculo XVITI tomaram sompro os 
gomplexos problemas da soviologia. 
[Eradus” um alto cinismo o uma huma» 
nitaria. nobreza a oúso princípio do no- 
idariedado que vorn. considerar gorão| 
um «door» o quo até ontão ora vibto 
como um «boncllcio». 
Quando passon a tormonta em que 

foram arrobatndos od maioros copiritoa 
do Kovolução, a Europa 4ó ouvia um 
linir d'armos o om torno do novo Co. 
quo o 19 bramanvio olovou anger 
cla do mando, só ficariam os Incaios 
quo so riam da obra gonorosa dos quo | 
erança o A Humanidado abriram ay 
portas do Futuro, o consideraram 
foimo um orime a misoria dos despro- 
togidos da norto, 

a núgõos modornas tom todas pro- 
seguido no ardan  companho, mas em| 
[póncas logislações tranúparobo o owpi-| 
Frito largo quo catactarlson a nogão do| 
faguedlos. quo proclamarara cb Difoitos! 
ão Homem, 
| Estamos furtos dfouvis nos quoido) 
tudo dosdenharh, nos qu do tudo duvi.| 
âno, as lenas om quo 39 
lorifiea a obra da aesistoncia nos pai, 

tes ontrangoiror ilaterio, vo AL] nho, a Suison, no Belgica no Ita 
dinavia o na Ras-ia a obra 

o agsitencia tão oprogosda polos tao 
amigos» da nossa Republica, não tem ranido “A evidonaia qanlquor ooneop- 

ção. nova, um eyathoma inédito, um 
Imothodo nosso, que melhor romedeic hs pavorosns consequencias do paupo- 
tão, Tacladamonta daremos um oxei- 

plo pará quo tão inolitas ravõos não vão upiôr ” que citamos do côr, Rofarimo- 
[nobP França, Aotualimolta as juntas! 
do Beneficonç mão om todo o torrif 
Fio da Rapublica om namoro do 16.000, Como “tm Brança Ea DE18 comme 
nos, mais do 20,000 comprehendondo| 
49 milhões A'hatantos, estão som jun. 
ta do Boneficoncia,| 
À rocoita total elova-ao a 45 milhod| 

ão francos, som fallar dos oubaidios 
nos hospitãos, o quo dá para cada, Jar 
bitanto uma contribuição do À franco 
o 50 contimos, So no rofovirmos à po- 
ulação rural, quo vao além do 95 mi- 
ioos do Bnbiiantes, vb-80 quo nas pro- 
lvincias, “as despesas da “assistanoia 
apenas fopresontam 88 contimos “por 
habitante, Tirando ng despozas  rolati- 
|yas o gogcorto à alienados o às croane 
go, a desposa d'asoistoncia nas com- 
muhas raros ponco passa do 8 conti- mos por habitanto, 
| Sendo do 5 mílhõos do fráy 
espezno administrativas da Ae 
cia Pablica, ficam 28 imilhões do, fran- 
sos, ano ditsibmidos pelos. 1,500:00] 
indigontas, dá uma modia do 18. fra 
go annuns, por cada beneficiado! 
A Asslstonoia nos outros paizos -não| 6 maio animadora, À que vem pois 

anta má vontado, tanta “impertinon- 
ia, tanta hostilidade, contra” a obra| 
ão Benoficoncia tentada pola Ropubii- 
ga Portuguesa? B o maio curioso que 
todos tuilam, todos disoutam, todos 
criticam, o até agora não. vimós. sur 
ix d'osão Jado uma unioa tentativa 

aprovoitavol, um simples. asbogo do 
organisação, qualquer coisa qua fe que, 
Doixar do praticar-ao à caridade com os pobres para 80 fuzor uma obra do so: 

Iidariedade social, ais o problema, Como] 
rosolval.o? | 

“Todos conhosem as variadissiinas 
moalidados da indigencia, todos Ba 

Ditua-so a estondor à mão o todas as 
qualidades suporioros &o reduzem pela, 
certeza da eemola, 

Estos cftcitos ato produzidos pola 
caridado ofloial quo toma assim um 
caracter do banal dívida publica aos 
olhvos dos socoorridos quo deixas! do 
vêr na Assistoncia-aponas o que é pre- 
gico que na ronlidado nogam aquellos a 
[gunara a miseria nto apagou todos as 
claridades: uma protecção accidental, 
Um dosprotogido, um oporario som| 

trabalho, um doento sem reoursos, um 
invalido, uma ercança aban 
eto, oto., não são, não dovom s 

gos, A “Assistencia Publica não sanc. 
oiona à Cour des Miracles, Tadigencia o 
mendicidado não são fórmas idonti- 
eae, 

O, quo carnotarisa um typo não, tom 
applicação no outro, O. indigente, po- 
do-o ser, transitoriamonto; por espaço 
do tempo maior ou monor, no sabor do 
fnotoros quô dotorminam à falta do re- 
ursos. O mondigo permancee, Isto é, 
adquiro o habito profissional, reage 
até contra os quo protondem asrane: 
á subaltornidado abjeota em quo vivo. 
Corrigir as tondencias desto parasitie 
mo quo ao cokista uas sociod 
curando extinguil.o ní 
industriosas o artificiacs, auxiliar 
jaquellos quo num dado momonto da 
vidi economica nacíoual, on por cir- 
[cumstanoias alhoias é vontado indivi.] 
dual, não podum obtor o quo roputam 
nocetsario é propria 02 dá 
[go 08 quo nma imposaibilidado organi 
ca, à cdado, on qualgnor outro Mptive 

goncial inhiba da no tornarom néois| 
[pelo trabalho, agasalhar o oducar q 
fervanga orphk ou anandonada, cis o 
quo ú Asnlstonoia tom como objooto 6 
[como funcção social. A 
Por sabernios quo no Porto ao tral 

lha m'osta oriontagão o porquo um ami- 
commum nos inforinára do quo 0 

luotro govornador civil do distrioto, 
sr. dr, Poroira. Osorio, afincadamonto 
[procurava lovar à cabo um largo, om- 
prohondimento quo marcará epocha n 
Historia tonoia Publica, pro- 
[ouramos avistar-nos com 8. ex. nolli- 
citando uma entrovisto. Da. melhor 
vontado acoodeu o illustro ropúblion- 
nó, concodendo-nos alguns momentos. 
[roubados à aotividado ospinhosa do 
ou cargo, o dando-nos intoressantissi- 
[mos dotalhos sobre a obra larga, gono-| 
xosa o do providencia nocial com qo 
ão a multo ponça o trabalho. 

Er o quo diremos no proximo ar 
tizo, 

Salão Pg 
Duas sessões 

1.º 49 2124 45 22 014 
Hoje — Duas estreias 
Sucesso onormo-—Suacosso grandios| 

so da ominonto 
La Rosine 

E SEU CARLITOS 
Tstroia dos inoomparavois 

' Les Noé 
UTPURRIS otro da SB VR Iepanhota 

Conchita René 

EPOCA DE] 

VERÃO 

1016 

Peida 
La Bella Lopez 
Despodida o oxtadois ris TO, 

etrolino 
Bolos Álme--Magaífico programa do| 

conorto, Brovomento--THB ARIEN—TRIO 
OUERRORITO 

n'umo noito é já vontado 
do antadar no poblicot 

Lea Noé são oxcontrioos do merooimen- 
to o a baflarina Conohíta René, sogundo. 
informações obtidas é das quo sabom fa- 
z0e-00 aplaudir, 

Annaes das Bibliothecas] 
e Archivos de Portugal 
Suhtu 0 nº 7 do voluno sogundo atesta. impontento publicação de quo é! 

director o sr. dr. Julio Dantas, ilustra, 
inspoetor das Bibliolhocas o Archivos, 

Entre os interessantes o valiosos tra. 
alhos que  éncaera. méncicmaremos, 
«Historia dos descobeimentos portugue- 
zes (a carta de Affonso IV ao papa Ole. 
mento Vi)», por Faustino da Fonseca; 
«O combate do Torres Vedras em qua 
tro cartas ineditas do veí D. Fernundo», 
por Julio Dantas; «A edição do Diario 
do Antonio Ribeiro Samivas, por -D. 
José Pessanha ; uCartorios parochiaes», 
por Augusto de Castro; vHistotia da 
Sociadads em Portugal no eoculo XVs, 
[por Costa Lobo; '«Álgumas provanças 
da Torre o 'Tombo fo seóulo XVil»,| 
por Antonio Baião. 
Preço de carin exemplar, 20 centavos. 

PEQUENAS NOTICIAS 
Appareoeu hoje no Tejo, em frento 

do cues. do Sodré, à tona d'agua, O ca. 
daver de um homem. Depois das for-| 
malidades lagues, foi conduzido para 
ja Morgue, unde se reconheceu +cr o 
de Luíz do Carvalho, de 0 annos, de| 
Vallo te Prazeres, Pundão. 
—A polícia procura o menor do 16] 

armos Armando Lourenço  Menques, 
que se ausentou de cosa do seus pres] 
na rua do Nossa Sonhora da Gloria, 
& Graça, 6, 3, 

Paço  dÁrcos 

Grande Casino da Praia 
dom “o quanto a vida dns sociodades 
modernas, complica o varia as puances 
ãa tragion phalango dos misorayais.| 
|Ató quo ponto dovo intervir o medico, 
o professor, o magistrado, o fancoiona- 
rio social, oto.? Não estamos simp) 
monto em faco do indigento valido p 
za o trabalho o do pobro pária a quom 
a sosicdado não pode ozigir 6 menor 
forço produetivo, Quo ginpo bi 
multiformo surgo ainda a proencher 
cathogorias intermediarias! ” do 

8 sia Assistencia Publica nós 
'vomos mais do quo a instituição, da 
esmola, isto é, 50 a comprehondemos 
como um organiemo do utilídado go 
oia), tum faoto surgo n nflo mbnos im- 
pio do progresso o visa à ovolução dao 
formas sociags, go com o agito do 1 

10) 9 fingello da misera/ não doixa, um dó momonto, do prooo- a 6: gar o capisito dos governantes, Now oconomfoa nho deva oxtinguir q uses um tai 1 mg 

Queionos roferit-nos ao gontimon, 
fo ds lignátido quo é proigo ovant 
'no povo, temporando-lho 1 moral 

altaido-lho o odraoter, A pobfeia 
a 
pro 4 moral, O homom soogórtido 

portanto porquo o intogra no: prinol: | 

Concerto — Variedades 
Bailes 

Brevemente Ootillon. 
Matinée aos domingos. 
Estreias todas as noites. 

Becaptura (am foglivo 
Na travessa do Raposo, à Santa Cla- ras ol Dojo segapisrado pelo” guarda 

270 da cadeia do Limoeiro o oelebie 
gatuno e desordeino Jacques Adelino, 
Mendes, contiecido “no mbiá * que fre-| 
Eds Dolo seu norte: proprio, que é, oro ei, 
aa fes e Sta dai ee o a, grtsdes, das mais eo. ps, “ais ha dia indico do a ia Sar de Mona, ande usa. 
o davi posta dar entiado 20º 

bencitria, 

ULTIMA HORA 
À sessão do amanhã 
Na sessão de amanha deve com. 

parecer um grando numero de de. 
ulados senadores, constando que 
los. parlarhêntaves” democralicos, 

principalmente, faltarão muito pou” 
cos, esses | por absoluta impossi- 
bilidade de Vir a Lisboa tomar par. 
te na sessão, 

Não é facil prover o que se pas. 
|sará; mos é legitimo ter a espe! 
frança. de que não se repetirão os 
inciderites dy sessão. passada. Ou 
[com a formula indicada hontem nas 
[colunas dá. uCapitalm ou com 
ataner, mira “que conduza, ao 
'mesmo fim, ha de ser possivel es- 
tabelecer uma asp. de entendi. 
mento onde, caiba, sem quebra 
de Agnidade, as opposições e a| 
maloriá. 
A entrada do publico, tanto das 

galerias publicos como reservadas, 
eifectnarse.ha pela reclaguarda do 
sdifiio, para evitar que a entrada 

lamentares seja, difficulta-| 
pessoas que costumam ag; 

glomerar-so (à porta do Congresso 
a solicitar bilhetes. 

Supremo Consalio dê Deleza 
Hacional 

Como dissemos hontem, reuniu 
hoje o Supremo Conselho to Defe. 
ra, Nncional, Resolveu tomar a| 
inleiativa de propór uma modifica- 
cão no Codigo de Justiça Militar, 

À questão das  aubsistencios 
A faltado hssucar—As resotu, 

ções do governo do” cora perna Ruocação 
Commercial dôs Vendedores do Vivercs| 
ja. Rolalho enviaram hojo nos srs. mi. 
nitro do irabilho e govemador civil 
ão Lisboa o sejuinto telegrama : 

«Altendando nos graves prejuízos que 
está causando a falta do assucar nos 
oolabolocimentos, a Associação dos Vem 
dedoras ds Viveres a Relolho solíila 
do v. ex4 a eplução tmmodinta na dis- 

dos Vendodoras da Víveres a Retalho 
para que esta| Amanha, o distribua pe 
as mercearias 
As outris 

forem — chegar 
juntas de pai 
em desua di 

Hoje já ot 
larga escala 
vo :ser. mafor, 
O chela do Alstrieto neuno esta noite, 

pelas 23 horas, com todos 08 preside. 
tes das juntas de porochia a fim do 

do socios e não socins, 
emossas, 4 medida que 
do, serão entroguis às] 
la para estas procedo- 

isto, E 
ez venda do assicar em 
Amanhã essa venda do- 

se asembar na manéira definitiva co 
mo deve sex leito o rateio pelas juntas 
do parochin, 

Depois de fâmanha” deve chegar no] [Tejo o vapor frSan Miguel», da Empr. 
va Insulania db Navegação, lsazetido 4 
toriaindas de fssucár jk refinado, Numa casa; da rua do Amparo. ven. 
ouso hoja aksucar em grando quan 
dado. Como à agglomenação fosso enor 
fimo, toi para /ali uma força de poli f ia 
à fim do'manter a ordem e mais tando 
 soldudos il cavalaria da guarda er 
pulblcana. O transito do vehículos es. 

'g Inlerrompido, sendo do 
vezes. pisado por um ca 

vailo uma mlilher 'e uma creança que 
» Lol, ourar a uma pharmacia proxi- 

ma. Aº hora 
tramas no o civil, grando numo- 
ro de mercoéiros e qastoleiros. O sr. 
[Chogas Frano está nn disposição de] 
entar todas de providencias paro. entar 
de futuro a falta da assucar para O público e do [punir todoe aqueles ut 
o açambanquóm, 

“Tambem. O administrador do «om 
no de Tavira é 0 Cooperativa de (: to e Consisho, de Sucavom, ceciama- 
rem próvidentias, cobro a falta de as. 
sucar 
À commissho districtal do subsistsa- 

ias do Porlalogro solicilou do goveso! 
providencias para, que aquela commis-| 
ão óeja. abnstecida do tiigo. 
A falta d'assucar para a manipu- 

ação de remedios 
Escusado str fazor quassquer com- 

mentarios é carla quo acabamos de re. 
da Costa. Elth de per st diz tudo quan. 
to sobro “o assumplo 6º poderia esco. 
ver, Por dssó, a publicamos na mte- 
ema. Diz ela 7 Sr. rodncidr da «Capilain.-Peço a 
y. que, pelo deu nercditado jornal, faça 
vêr a falta que nos cansa o não ronso 
Euiremos aseatjar assucar para ns phor macias. poderm manipular os modica 
mentos. Ha Um mez que ando em coni- Pet porsgrihação ao sr. ministro do 
Erabalho, 4 Companhia Mercantil no er. governador divil, n quem mandei re- 
misição, elo!, o no se conseguo na- 
dh. São estabeiecinventos a que se não 
dote fator com este artigo, que é con- 
siderado do primeira. necessidade pau 
a. contceção jdas formulas, medicinas. 
Espera, o seu concuiso para eslo gran 
as. beneficio fa bem da Immanidade, o 
aus é do ve, Clem loão José da G 
A junta da parochia de Santa isabel 

convida cs Hhopriotarios de mawear'ss 
a indicarem (por eseriplo para a sele 
látesta junta o local ond» as mesmas 
e encontram siluadas, dentro da arca. 
atésta. tregucri, 

Victimas de desastres 
eemánia 14 do hospital Je E. 

saoe dee enizada Joaquina da Siva 
Gasparinho, moradora nº rua do Bem 
Marquez de Alsgrets Jo atropelinda p2” rm tarro electro, ficando Fui con tuga no cargo: J08€ Maria dos Santos Barata, estivador, calgada do, Forte, B4 VB? que cnh 'a bordo de um Darci da Ermprezo, Nacional de Navegação, ficando "múlo, conto no oorpos “at ntermario a, residente a Jordo da fragata ne GH onde foi quiimado com agua. a ferver, 
ficando muilo manralado no corpo é 

to, rosto; na n.º 4, Cosimiro Augus sidento na ua “do Bocage, 9 1 estao a tb na Hi 
iai Portugiesa foi colhido par una 

viga do fertá, ficando com o pó-esquer- 
do asmagado; Manuel Francisco GAL] 

la, morador na rua Genenal Tabor. o, be dei uma: qusita Me bordo 
um yepor surto fo Tejo,.g Antonio Joa: 

ad, morador” ng, ruB 24 do 

re 

e escrevemos, rn on | 

- | Maria Soaquina Pedro 'e do vr 

osber do pharmaecutico ex. Tofo Josó|X 

forcmoso, 184. que ma rua do Arco do]s. 

d rio Haro mio bad bee 

rosa cl 
Indicações: No rhenmatismo, nas al 

syphilis, como au) 

ssssoses & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 

cancionrino 
Nunca 

gel Alb à ronte à chamma pura D'úma lampada Andas para deante t$rno VOS segno, uma sombra escura a “uz “vão projectarse para avante 
tendo à Jampada A equal atira, Cofrel depoir bára Ceia Jia Beimante: 

[A trevo do vosso corpo vao segura. 
E q luz sempre à fugir, sOmDeS distante. 
setas! te agot symbolizads [Na gomira : a nossa Mauva Inontmmadi Na luz: o além que nos está a chamar. 
[Na sombras a pormavento, a eterna dor, a aspiPaçÃS MAU fra nino 
So BE, ED Macemhos de nene agito GL 

ANDRE BRUN Asompanavo, de sum, esbora gentil 
Motao "relado catoarada de reineão car p Pilão Andró Dr 

NO CINEMA DA PRAIA, EM CASCAES Elegantiscima à noite da moda do Non to. salao Ammatogiaphico, onde o “orenden tones As prin nossa, aristocracia, Vi MtrAS, ap Senhoras. 
a" 189a, Auto Boot pinto “Cargoso, B. Adelaide da Costa de Bona do Síacido.(Mlesauteita) e, fia D Maria o Lourdes, “Emtm, Sobral, “D.Maria atexandeina Pacheco o. Abreu da Costa de Souca o Minc E a Eugenta do roi tas Oi iéinia, Pavia, do Prel tas, nem de“ prto. Valle, ma. anrho. Di Lavra Cri madame [Pessõa, D. Zitmira, Anna Goraetro, D.C reta, Celeste mito, DB. 

D.Maria de Lourdes Pere Va "E Castro o tiliaa Do Magia 
cliclana a a RI 

ribuição do ássucar aos mesmos.» a “OR Conceição, “Di Maria” Carolina ii do, fm or mami a io, fe 
mo medida ttansitoria, 0 governo de- [ho Ca qi a ietra, soh, do, novo 
terminou que todo o assucar existonto este eleg; neinemas “o ponto do re 

em Lisboa seja entregue à Cooperativa estarem, elias muitas corinfna- las a €0 ções entro as. principads Dalnear, 
ANNIVERSARIOS 

Fazem amanha cent Do Sara do Breyner Itatra), po Amelia. Henriqueta Bandeira do. CAL tro o Bousa Pertira, D. Anna dos San os, D. Maria dna Dóvea de Maura Men aoriça. Pessanha, D: Matia sort Machado do Castello. ra Neo, Leonor osenhina “go Bon o aee So phia. Santos Per 

jo Tarouca, general Dunrto tono 06 Bousa, Coutinho LA 
| D. Antonio Jorgo Co. Almeida. Continhio e Lemos. Porteira, Manuel Paos| rm Sic Aeringa é Cunha (Carnide), José Deoda! Fonsoeh a Silva, D. Luiz do Rego| (Gorar do Tama), Ménnque Pereira dn Costa  cirio e dr! Joaquim sosê Marins 
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ia Sirva CASAMENTOS] 
Renlisou.se na pa egreja do 5 | soão do tomas em, Oeiras, “O, Casamento ar Di ud ar Oivetia rio, en Hina Pa Ve? 1 Uso” Glivelri Pnigo “e. do. sr, temento, coronel Mano bond” a'agutar rio con ar. Men jato Avtásto” ereto, A'atareão e” Bu Vão Ho da, sea DU Maria do Carmo Pe esueo “atarcão, “err Buea ce o “r iva Augunto Dereeo dao sul Serviram de” Padriomes, or Bátte da noiva, A es D, Maria Sereia Corona de dtinha 6 0 br. coronel Altredo Balda. Ia. DOE Dario do noivo Os paes da 
o ar. Jonquim Perrelra de Oliveira foi. Dedida: em jessamento para o grs Ro Dor done do Lag, flo dar are. aa ria do Carmo Lago e do ar. Jora Maria Lago, a ser Do Laura Neves, filho da [srA"D,“cóclia Neves 0 do sr: J08O Ne ves, O ensamento, realisa-so, Drevemento “No Casal do  Ólro, Carlaxo, realisou O casamento da ária D. Maria Venal na “Nogueira, da Silva. fina da sr80D, jotê er sardino Nogueira, tom 0 sr. Custodio Jo. st ga Silva, Timô da sra Do Raymundo da Conceteito Silva 6 do sr. Antônio da Silva Bolas. oram padrinhos à sra d. Maria Tosa do Figuelredo e o 4r. forem ão "Maria “Lobato, “por parta da noiva, e 

[por parto do noivo 0 sr, Rozendo Wen. esta Na “torbelilos dos noivos Vans lindas e valiosas prendas “indo Os nol- 
vos passar a lua de mel para o Bus 

“PARTIDAS E CHROADAS 
Partiram para a Quinta do Gato (Car. tao]. ondo “58 demoram alo, fins de so mMbio. O. nosso, CONCEM do imprensa, ar vier de Almeida, sua esposa, ceu tUIho, “istinota, Professora do” piano “sr D “curistina Movenet =Partiram para Movat o sr Pedro ómies da Silva Te aU capota Degrescaram as Caldas dA Main arte Brevemente para. Bone Es [Sra D, Polito Paceine "sua filha d gr "Constança. Pascine ga (Camara, Regresso Nomtem de Minho 6 sr. 1, Luiz Vaz do Almada (Almada: e” Avran: 

hs), Clistá ma prada da Granja o ar. dr. cários “cnampalimado, Som sua esposa, teve ter gartdo ho. 
jo do Porto para o Gerez e Wall segue om sus mae a 12 “condessa ue Car ihelros Dara as “pedras “Salgadas, O sm nhelro, eleetricista “er. Alfonso “de Ca eivos Meneses Está em Lisboa, regressando hoje à sur quinta de Alemauor, com s.a 
ent filha a sté D. Maria” do Carmo] 
lo Figueiredo de Aimeida lveram no Porto e partiram bon. 

tem «ali para a sua cosa de Maior 
Figusira da Foz, os ses, viscondos ve] Maiorca. 

ja Guria, encontra-se] neiu em" Lapas, Tor. 
mos Novas, o sr. Francisco Anlunes dos 
Santos. Trincão. 
—Vindo do Sanatoiro Sousa Mar! 

na Guarda, já so encontra no Pi 
Jo sr. Abilio Vieira, 
Partiu para as Podras 

sr* viscom 

À chronica do roubo 
Para. juixo, foram hoje enviados: Jozo wêrino, 0 João fas Pretas, morador no rtão, b, Ena Maria Pv ac or furtado 100 lutas com agua-r or do 871 escudos, a Jois 5 

onto no largo do Contador Mô, li fi Atntonto Ago Ribaix e Lavritd dou 
Ápjor, moradores na ram da Costa, 82, 2.5, accnsados do fariarorm a quantia do bi eg! cudora João Netto da Oras 6 Guilharnt pa de Josuo, residente na oxlçada da Bica 
(Grando, 21,8: Francisco Joaó g seu pao) |iosé, Prancisos, rosid oh concolho de Loures necuvados do furta: 
row 3 alquelros do trigo à Joaquim Ra- lirigõos Roguinho, rgorador na rua Orion” talão Campo Grando, so Só dmnhRoa depois 4 que ato jdos para juizo as gotonas 
MReohei. da Conceição, à «Rachois, ia Augunta, à «Traiihoira» 

1 U9SÃO, Ansncns 48870, 

B- 

CALDAS DA FELGUELERA (Canas 
Beira Alta) a mais pittoresca 6 admiravel estação de cura em 
Portugal rastaiações completa do tremonto--LHotal confostaval.e 
As thermas da Felgueira exam as re 

so professor MANUEL BENTO DE SOUSA na 
“oinmendadas pelo sando- 

sua nume- 
linica 
fveçõos do pollo, artritiamo, nas doon- 

(ças dos paízes quontes, do figado, do estomago, do  intostino, bronohitos, na nr do tratainonto mercurial, 

À questão do papel 
Iinportação de 600 toneladas O «Diario do Governos publicon hor e, pola direção geral das alfandega, o seguinto aviso: 
«Por determinação do oxmo sub.so eretario do Estado esto nilnisterio, são convidadas us emprezes Jornais cas « quaesipuer outeos induslriaes grA- phlcos » demais Importadores halálunes do pape?, que protondam fazer importa- gão A'este gonero go abrigo da lei n.+ ótI, de 35 de abril ultimo, a entrego from nesta dirceção geral "08 dous re. querimentos, denteo da prazo de quina dias, contado da data da publicação d'esto anuncio, a fim do se proce ao rateio previsto no paragrapho unica do artigo 1.º da dita dei, om q Indica vom nesta dinceção geral, dentro do mesmo prazo, qual a empreza ou du tra entidade em quem deleguam q 1 1. porlação da totalidade do 800. tóncia- tus do papel, especiticado no artigo 

513.0 da pauta em vigor, do conformk- 
dado com o cilado paragraçho único, Findo que seja o prazo fixado no pr. sento anmuncio, será auclorisaga à. portição, nos. tomos degns, em favor 
das entidados que até então q hóuve- 
mom requerido, antendendo-se que quies- 
wner outras a ella ranunotam durento: 
9 primeiro anno da vigancia da roferi- 
da Jojo 

Por nossa parte, não compreénio 
mos este aviso e principalmente a reg- 
trieção final, 

NOTA» DIVERSAS 
—Foi nomeado administrador do 0% oeiho do Sines o ar, Nogueira da Sie 
—A Associnção dos Proprielarios do 

Padarias do Porto, expóz 00 gr, minis. 
tro do trabalho a conveniencia da Jtk 
do descanço semanal respeltanto fquel- 
le classe sor alterada, Isto é, quo os Jo;orarios findem o surviço és 2 ou 3 horas da madrugada de domingo e pos- 
sam necomeçar o lrubnlho às mesmos 
horas do segunda-feira, 

Ea Ana 
Calçada do Duque, 20 

LISBO, 
astra por. Clussosinfântiarozidas por. inguocas o crtra inlrgoção Jxarigo curso doa dicona, Cupao. fam lato anos, modalar rent /orga o 60 rilhavios a comprovada tan vãos práticos Rocavo alumase istarnos, 

|somi-internos o externos, mlniutrando-, 
lhos a pur dos maiores confórtos, sólida instradção ltoraria  esmerado: ntailoct vg unia elvica o placa 04 ral, eivíca q phyaiea 

rovações no ultimo amo ache, 
Dtrogam-so, ou romattom-ão gratuita. 

monto para qualquer ponto, brocharas iliastradas com todos ns condições do ma- trícuia, b 

TRIBUNAES 

No 1.º districto criminal foi hojo cone 
domnado gia 8 vnnos do prisão córreoio. nal o, fude a or OntroRão nO G. verno Raphael "Aogasto, o Lladorpãe, 29 aunõs, qu go diz barbeiro, cor Bo DA vóca 8" Conderomuções, asdusado do tor furtado uma carteira a Gm individuo que no ancontrava na estação do Rocio. 

” Simões Bayão 
(Laureado pela Escota da Parts, Doenças "Co Dócco, cirurgia prothdas rtogoríia, 

TELEPHONE 3078 
LARGO DE S. PAULO, 191.6 

Situação da praça 

OANBIOS--O macsado fechou dy io coração 
Compra Venda 

iltonares,ohoguo. » + SAB SEDA Londres b0div. 7 1 BBB Um 
Paris, choque. . q 5 Hollanda Sucquô * | Bad 
Ensaio 6. 0 ES AS4B e chendo os Now Park» 1BM6 1586 Tá vfioo 

71820 7800 
o Dói, 

BOLSA-As inscripçõos affactaoram- as Amsent comp 
[Th ao10OS. +. 80 nado 

» » OS .. 842) Bo 
>» 105 + al, Bass 

Obrigações da Estado; 800. 4 dn ÃO É GE nan a cos 
B rio TESIO, 8.608 o ont, 

1828, trama. Agua 
lt do Prinoipo 1358, Mosgonm No. . ha do Brinoipo 2558, Mongom, No- 13,8, Prooplotos com SIRI, pes 

o La DAS Dao, cod 859 Za. 
Aguas, coup. 58, Pre o 88850 NE di Baba do o US, Mongom, Nova, 888, Caminho de Forro to Benguelio, til 6, ES, Aemmcar 

BVISA DE BA 
À. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transacções om fandos palcos, apois do credita, 

bilhetêa do thosoara, hm 
Rua Augusta, 24. 

Tolepha.5%)-— Bud. tal. Corrotoriço 

EA Dido Portugal % 1600 coa rino, usa 

esto, Josá Autonlo dos Roi 
e terom furtado a quantia do 105 ssoudos ja Nonuel Caldeira” Gabriol múrador qm] Castollo Branco, 

Cass dos Espartilho: a 
Igantas Mattos & CR. do Qua. 183 



Dus À GRENTAD 

meme 

SPORT & EDUCAÇÃO PRSICA: 
Fortalecer antes; 

E'o grito umanime dos patrintas framaatos que va 
dleroso faotor da regene:ação da raça 

O Sonado francos appravou o proj 
ato do loí Chorow-lerongor; quo ins 
vio a «proparação militar obrigatorias 

q, 9 projocto catá sofrendo rados 
os na impronsa o rovolucionou at, 

todos os agrupamontos, clubs, oscolas, 
anivorsidulos o acadomias, mm go 
tal movimonto de protesto porgau o 
projocto podia arrastar a decadoncia| 

na] lo «sports o da cultara phísics 
nós patriotas francusos. voom 
fnstor, poderoso, unico, incgualave 
pára melhorar o rebustocor à rugas 

308 protestos chogaram ató ao m 
alstro da guorra, genoral, Roques, E] 
shogaram ató ello, om. milhares do of] 
eiow, assiguados por muitas milhares! 
do pesmoco. £ o múniatio comoçon” por 
attondor a rizouvol o ponderada argu- 
moutágio dos juô a ello recorriam, of. 

. donando quo à. broparnção. intanoa q] 
'mmodinta da elusao do 1918 “so façal 
apems pela «proparação phisicas. 
Assim comprohondo-seva 
Realimont”, do quo sorvo militarisar] 

aim rapas, se ollo não tivos rosistoncia| 
phisica, não tiver enorgia para fazor 
mo pequona marcha pé; não. tiver 
ja para suportar uma  ospingarda; uio tivor propacação para. suportar aa 

violesitudos do campanha, pormanon- 
eia do trinohoira o trabalhos oxausti- 
vos do luota? Do nada. 
Ora tudo Índica quo primeiro ha n 

“osbidado do fazor do xapas um ho 
sim forto, Dopois Aum homom forto, 
no dizor dos grandos gonoraos da Vi: 
loria fnoil é inzor-so “um soldado, E) 
Piá fnxor gonto forto, não ha como 
tducação phísica, a cultura phísica o 
28 «sports». Tsto já o dissomos, com pa 
lavras augentivnd, com doouimontos o 
som ostatisticas, Tato mesmo continuar! 
toimos à dizora, é 

Dor amanhã nº“A Capital, s 

Uma sorio do opiniões do 
ominontos polítiors, homens 
do letras o esportamens fran. 

»  couos sobro à 

Peço mt dd 
0º ns “quaos so Constira agpora- 

monto o projaoto, do lui Cho- 
row-Borenger, que a exocutar 
ao militarisava 08 rapngos ane 
tes do 09 tornar homens vali-| 
dos o fortos. 

* Notas do dia 
A Amadora movimenta-se e ani 

ma iterras estranhas 
Ante-hontom, como nota ospirituosn, 

dissoram-nds 
—<A Amadora, ha doz dias quo não| 

34 sigual do sil 
E logo nós respondemos, cómo olu 

nidntivos 
—«Puro ougano LA Amadora nfo| 

tem doscançado, N'essos dog dias o9- 
boçou o programma dos dois «gym 
Khuons» quo so roaliaam no meg do 
sotembro o quo, sho organisados por 
uma comissão do moninas; lombrou 
a ronlisação do bailos; fez q regopção 
a molicos mililaros; plancou uma 
Brando fo om honra dos medicos] 
quo cstão na instrucção pura o dig] 
Ao guta terminar; enviou om tous ce 
dotoitos om vingom do propaganda pe- tas torrsa doa concelhos Hnsitropie 
sontinuou mantondo seasõos animato- 
graphicas todas ns noites, no ar livro; 
comoçou a constituição dos seus] 
«teams» do efooteballo para a proxima 
opooho; iniciou O “se. campoonats de| 
«layrn-tonniss, no “qual so Ínscreveram 
alguns dos mais: notavois amadores 
nortuguosos, 
—elasta... Pasta... JÁ compro 

hondomos a nenhuma razão das nos. 
sas informações, mús' julgavaumos q 
Amadora adormocida polo facto do 
tnvor diminuído o noticiario.... 

inuia porquo o sr. Antonio) 
Dorreia tem estado prooconpado com 
as auccensivas o intorassantes rouniões 

meninas quo vlo organigar o 
«gynkhanas», porquo o dr. Pontos au 
dá'om serviço do proparação militar 
porquo o Santos Mattos catá na Praia 
das Maçã, porquo o Dolphim Guima-| 
tães vom do viagom do S, Phomé para 
Lisboa; o Roquo Gumoiro ostá em 8, 
Pedro; o Aprígio Gomes, o Oliveira o| 
Silva, o Josó Bastos não toom reunido] 
por falta de numoro, mos. esperem | 
tm poco é verão como a Amadora so 
desforra dfesso tempo perdidol. Para 
sotembro, lia na Amadora. pelo menos 
uinos 17 festas comprohendendo bai-| 
les; seyinhama do patifaçom, tor- néios do «tounis» para «singles» O «tonblos»; gossões Golomnes, segsões 
animatographicas; banquetes do con-| 
fiatoruisação; «sports» nébloticos, eto! * 

** 
A Trafaria, centro de actividade, 

sportiva 
Não resta duvida quo a ida do Hen 

iquo do Sousa o Mario do Nnronha 
para a praia da Trafaria bonoficiou um uto à cpocha da «sports na linda io. Projcetam-so por Já, regatas, 
enmpeonatos de «tennis», do esgrima. 
dido natação, bailes o até «eoir 
aerobatismo o do athletica pelos mi Inslgucs dos nossos amadores. É diz-sa quo 6 uma destas fostas a quo mais proximainento do organisa na dondo csccutantes, alguns dom inais rentímosos socios lo 

TEL, 2428 

Officina de reparações 

afaria,| o 

ne, 

M: 
çÕES foitas por esto antigo 

- conceituado estabelecimento 
cenbór: 

Luz electrica, 
agua, gaz, acetile- 

telephones do- 

do 3.000 installa-| 

campainhas, 

mesticos e a dis- 
tancia, avisos, fe- 
cha 

militarisar depois 
mo «sport> um po- 

ima opocha do invorno dos clubs lisboe- 
tas. E? possivol quo tonha uma carta 
influencia, mas a verdado ô 
clubs so preparam, com onthusinsmo; 
para casa temporada, athlotica, em 
gislmento para à do «tvot-ball agsocia 

ma, 
O Sport Lisboa q Bomfica, não que- 

rondo pordor o sau titulo do club cam 
pelo o nho quorotdo perder a suis enor-| 
ino popularídado, está organisando a| 
linha» dos sous” quatro grapos o vao 
iniciar, dosdo já, 08 troinos no 6ou vas. 

to compo do Soto Jeios, 
O Sporting Club do Portugal factiva 

as obras do sou novo campo o projactai 
offoctnar ali todos os scus desafios do 
proximo campoonato, 
ao diabos Reobibali- Club, trabalha 

ra Gonsoguir uim campô o já -obtovo| para 
tes do conogui tatrono proprio, 

O Imperio mantom-so no sou excal.) 
lento campo do Palhavi, O, Club In- 
feronoional sotualmento: itigido, por 
devotados «eportmons vao, impõr-se 
vã proxima tomporada; O Al 
[Coinmoreial fórma novamenta os 
stoump», Os Recreios da Amadora 
tram nos campeonatos das 8% o 44 
[enthogorins. Isto oquivalo a dizor o 

:—8o houvo abalo polo facto 
ção ainda não foi grando & 

não so fez sontir mito, 
* 

*O x 
O Club Naval de Lisboa no Porto 
Chegaram hontem “no rapido dal 

noite 08 socios deste Club que fo- 
ram ao Porto: disputar as Drilhan.| 
tes. provas organisadas Pelo pres.| 
timoso Sport Club do Porto, 
De lodos recolheram as melhores| 

impressões, não só pela forma im- 
avel dá organização do Certa. 

men e pela gentileza deveras ca. 
plivante da direcção do Sport Club) 
le em especial de Alberto Barbosa| 
[é Pedro de Araujo, os maiores 
Ihusiastas do sport nautico-em Por- 
tugal, como do todos os «sports-| men» portuenses, 
Na Fegata de | remos enotgo é 

rnuilo cbem . a-tripuláçiodo. Sport 
Club; do Porto, desperiando enorme 
entusiasmo o desafio de «water. alo», entre o brilhante vieam», do 
Eport Algós e Dafundo e o do Club 

val de Lisboa, que foi o vence-| 

no0. 

Na 
r. 
Foi excelente à propaganda do 

(club Naval a favor da natação, 
is numa cidade onde existem 

lantos  apologistas - d'ests — bello 
sport é de esperar que muito em| 
breva, ella tome grande incremen” 
o—R, 

* 
Ê .* 

O Concurso Nacional de Tiro 
Reuno Amanhk, hs 8 horas da tard 

ja grando commisaão organiandors 
jar, do proximo compecnato nacional 
o tiro, laborar-so o programina, 

dofinitivo o dispôr as respeotivas com- 
missões para que as provas so organi-| 
om com brovidado o com metholo, 

Algumas angodotas 
O mestre que elte teve.. 

—Não tons raso para dizor tanto 
mal da gymnastica ucca -. Olha na 
[minha olnaso no fiu 
nho obtilo mau resultados... — Sompro gostaria do vêr”. E os dois amigos subiram a fua fron- 
toiva o.ontracam no collegio. Os alum os foram chogando pouco a pónco. Do. 
pois tm grapo do [É executo muito 
movimêntos do braços, alguns do trou- 
co, outros do pornaa. Quando termina 
ram à gyminétioa, o professor pergun- 
tou: 

jual 6 a tua opinião? 
xoi ando, imas Giz.me uma. 

to 6 quo so obama gymnastica 
Já no sabo que é, Pura sugoa. 
—B quem go disso? 
—Ora oatafl.: Esto livrinho quoaqui 

vês e diz lá so ha exoroício difforente. 
no minha classo aos que reprosontam 
ostas gravuraçã. 
Tens razão... Tons razão! 

Os grandes. records 
| Os americanos são inegualaveis| 

& inexcedivels no athietismo 
O resultados obtidos nos torneios do 

«sports» athloticos quo so roalisaram 
na America duranto os mezos da m 
junho o julho. indicam quo os eyam ave» possuem mais da 61 rapazca. qu 
correra 00 motros om ménoa de 15 
isogundos, mais do 9 rapazos quo  car- 
xom 200" metros, em imonos do 28 so: 
rundos; mais de 1 rapazes quo saltam 
(=. 80 do altura; mais do 21 rapazes que 
altam 9e,60 4 vara! Tato sem contás 
com os «rtcorimono | 

Notícias 
(Obimntunicados |e informas 

Luzitano Club Cyolista 

ringues, jaz 

- Planosfpara a futura!epocha 
Ariun-es qua a proxima *e 

Mim urtuenola mir 

tysimaio Olubja 

[Conourso ao'ônal de Tiro 
tegindo—8s jar 

ado o Cindoi entiihalagmo 

gnaes electricos. 

quo os|Py 

pe 

|2 de totonibro na nódo do Clui 

duras e si. 

do, devo) 
lino. À inscri- 
abuolntamen. pn e 

(te livro para todos 08 portaguezes, pode-| FESTA ate rs Ggamoo Se a e esa ara da do a 
os atiradoros se io PO icadaçs à [O temo ms E peão oi 

issisvo, Todas as pessoas] 2 colectividades quo ainda desejarom of ferncer. promíos, - poderão oommunical-o! [para a 4º repartição do miaisterio da 
terra ou para a Correira do Tiro suo Po- ços, 
;Brevemonto serio afixados ano inspira. dissimos e patrioticos cartazes artisticos| gritinoca “do, ilustre artista Augusto 

[Dssportos de Bemfica 
Contínia a ser snimadissimo centro do pose emanada cmo da too e tet ui pita à penis da dei E pg Erg tintas 

O Gymnasto Club Portegusz organisa| 
fosta do natação 

E? no proximo dowiogo que, polas 16 oras o 'ronlsa” uma Inforedranto festa 
[de natação na praia de Pedroaços, cam ias provas ôniormo, já annunci-aos À diegrio do Ciao jd espe con ãos os socios o banhlatas para v8 inacroverem n'osta feet, A insoripção, que é gratuito, já conta og! vs dos nosios melhores Badadoros 4] olpiantes, Reslisar.so-hão n'osta tardo as provas saos do matação dos alainsos da Cu Pia do Liabon o dos ata e À Inscripção continia aberta até ao dis | 

Casino $, José de Ribamar 
(ALGÉS) 

Todos os dias juntaros-concortos 
Variedades todas as noites 

PEQUENAS NOTICIAS 
José Soares, moradgr na 

tai do Campo Grando, 3, fo do do Jonb Alves, residato 
a Piriado tod fartado uma dent do8ço. 

à Eos Oocidem- 
vo Capo dos no o accusa de lho 

ira no valor do 
Para fuizo foi hojo enviado Adelino Nunos, morador na azinhaga das Sal. “Gadas, Jeliras E. F., loja, acusado da [ior aggrodido a ras do revolver Frun-| [cisco Lutz, morador na mesma azmho 8a, loltra “A. Rocolheu 4 carteio do Li. Tiro, 

mer todo » párioperfaina- rias da Ii portantiatna esa 
Ed. Pinaud de Paris 

Agentes exclusivos ol, 4102 
Silvas & Cita 

Rua dos Correeiros 71, 2º 

Venda de terrenos 

— esses 

——— s 

CASA TRIUMPHO 
Rua Mugusta, 12, T4, (frente ao Banco Grédit) 

Virgilio Ribeiro & Gonçalves, Ea | 

Sortido móderno em Lustres 

s, pendentes, candieiros, placa: 
plafoniérs, ete, 
Fogões, ventiladores, É 
tinas esmaltadas, re-k 
tretes,lavatorios, ete. 

UNIGOS DEPOSETARIOS 
(los filtros 

«DELPHIN» 
para aguas mortas 

ou de presas 

MOVIMENTO ASSOÇIATINO 
SYNDICATO FERRO-VIARIO. — Na 

séde do Syndicato do Possoal das Ca 
minhos de Ferro Portuguezes reunem 
dcmanha, és 21 horas, os ferro-viarios 
|mobdisados da companhia ds sapado- 
res de caminhos de feria para so 0c-] 
elparem da siluação em quo ficam suas] 

- fémilas, 

ececee 
Minhas senhoras, 
meus senhores: 

Participo a V. Ex. queo 
Iprimeiro volume das minhes 
memorias compiledos com o 
título « Praxédes, mulher e-ft- 
lhos» pelo abalisado escriptor 
da nossa praça e meu particu- 

vrarias do continente e ilhas] 
adjacentes. 

José da Silva Praxedes] 
Funeeionario publico e homem de bem 

Espestagulos 
Cartaz de ámanhã 

REPUBLICA 
Castollos no ar. 
COLYSEU DOS RECREIOS 

— Al 2L— Noite o dia, 
ANIMATOGRAPHOS, CON- GÉRTOS “E VARIEDADES = 

Sentra, Poe Cinema Condes, 
irmplo, Chiado o 6 Poly" 

— as nas — 

q 

Noficias 
I Entre nós 

Está marcada para depois d'ámanha, 
no Uheatro Avenida, a inuuguração da 
lepocha d> verão com a «prémieres da 
revista em 3 actos & 12 quadros «A 
[princoza Magolona», original do Mar- 
al Vaz, Alvaro 2 Arbor R> 

Cha, com musica, parte original 2 pre 
to cordenada dos maestros Vasco de| 
Macedo e Hugo Vidal. O «compidre» 
do novo original, que será apresenta, 
jem uepoelaculos inteiros, é o aotir Gy 
mes, do lhentro da Trindade, que inter. 
preja o papol de +Macareno». Entram 
tambzm, ha «Princeza Magalonas além 
d'óutros' valiosos elementos artistícos, 
a actriz Auzenda d'Oliveira, que faz n 
protagonista, Pilaf Montoiro, Cartxn 
Marténs, Fernando Pereira, Luít 144 
tão, Sebastião Ribétro e onleos, 

companhia do Gymnasto, supe. 
jriosninhito o com lanto brilho «Hrigida, 
por Maria Matos p Mendonça de Car- 
valho, Tegressa n9 proximo dia 5.1 
sua «loures pela, provincia. A opocha 
da, intao tnmgicaasSÃ “a 1 tou 
tubro. 

Berlitz School 

R 
no 
panho! 
Tradueção 

Rua do Alecrim, 20-A 

O melhodo mais pratico e ra- 
ido | e 

Francez 
* Inglez 

ortuí 
Kali 
H 

liampagnê de Lamego 
CAVES DA BAPOZEIBA 

Reservas de finissimasqualidades 
Arvenda em todas às confeitarias e 

i 
q 

Colyseu dos Recreios 
Canta-se âmanhã «Noite e Dia» 
Canta so bojo no Colyson a «Duquesa 
o Baile Tabario», a opersta deliciosa, 
imovimentada o alogto cu) quo o ostreiou 

ais Caracciolo-Sobyuanigt O oxitu slcan 
tu queo, 
derso tos o 
“A'manhê estrela-so a lindissima opo- 

ra comica do Lococg «Noito o Dias coja 
noção so pasta om Portugal, na provincia 

do Traz-os- Montes nos principius d 
Po 

'ra-comica é das. quo tou alcançado em 
todo o mando maiores sucessos. 
Já hojo ficaram marcados muitos bilho- 

masica o polo entreoho osta opo- 

tes para o espectaculo do âmanhã, 

PIANOS 
dus colobres fabrious 

Strohmenger e Bell 
Sol.cer4-Resistencia o Belleza co som 

Pianos inglezes, allemães 6 tranco. 
tes novos o uzados, Venda, troca 
aluguer, concertos. afinacões. 

Melhoramentos regionaes 
(ACIEIRA DE CAMBRA, 28—Não toi 

lchaide que por inlermedio do «A Cx 
pital» solicitâmos das inslancina sup”: 
riores urgente deferimento 09 requer! 
manto que 0 sr. Luiz Besnando Jo Al 
meida tinha lra tempo dirigádo ao miz 
nístro do fomento, ofteeocendoo para 
à sua custa oomslruir uma ramal de 
estrada iulre à éde d'osiy oonoclho + 
a estrada que serve Arouca, obra que 
está orgao em cerva de 12 tontos 

Pela Nolia que 03 jornaes nos teou- 
xeram e poias que já. tinhamos poomdt 
do do amigo dos pregresms desta fer 
ul o encantadora região sr. 1, Tavar:s 
Valente, sabemos que o ministro “nha 
dado despacho o que da ser publica 
no «Diario do Govemno» a portaria de 
lostando a olferia do sr. Bormardo « 
Almeida. 
E indescriplivel o contentamento dos 

povos interessados por tho lmportanto 
melhoramento, tanto mais que sabemos 

TELE 

Rova tabella do preços pa! 
[Dentaduras completas (aperfaigondas) d Dentadoras completas de onro do ot 
Auridasoes fobias arifcações (obtaras 
Dontes artificines ow piac 

“om ouro) do donde 

duda, sacas 6 Limpeza completa de! doces doado [Dentes à pivot (Bxos) dos: 
[Corôns ou ouro desdo +; 121 Dentes em placa do ouro do io! doada 

Medicina dentaria 
Rua do Quro, n.º 87, 2.º 

(Em frente do Banco Lisbou & Açores) 

ra as classes menos abastadas 

CONSULTA GRATIS 
Todos os trabalhos & operações sem dór 

Especialidade em dentaduras sem chapa 

que imediatamente o grande, bener 
rito deu ordens para sem fldiia tempo se começurem os Insbelhos, 
Imoneira a Loderom estar conoluidos 
decasião da inauguração do hosf 
asylo que já anda em, 

Por occasito da indhá 
impertantas melliaramienios, va do sr. L. B. do AM am pelo regonijo de ler o m do mento dotado a estrada, al nt 
42, qua liga este concelhf cols. Pe- 
Bro do Sul o Vizen, à insluncitêido ab 
gno administrador "actual do concelho, 

* Viavpresilonte dh cantora sr. 1, Tay ves Valente, renlsarSoiuão 1 
festejos, aos quors serão cofivídados assisti o chefe do Estado, os minis 
do interior, fomento e instrueção € dá, 
mais. pessoas. que se tenham dnlevenos? ão pelos. progressos desta HAS! ns 
sim como os dinalores dos 

tante 

PASTAS: | 

“TOURADAS 
VILLA FRANCA, 30-No domingo 

nosdisa-se uma corrida eg e] 
vida polas artistas Ribeiro Thámb 6 
tino da Costa, lídum so dez lindos no. 
vilhos4ouros, oferecidos gel 
o 495 promotores, por var 
mes do IRibalejo. Prostam-ses, 
pato na corrida os cavalloinf 
to Antonio Luiz Lopas N 
Forreira da Sílva 0 0 pro 
D. Gutos do Mascansnhes, 
dito, Mario Lopes, D. Pa 
gonça, D. Jofio do! Muscarer 
ma Lobo, O grupo de forvados er 
pitameado por Manuel Burrioo;:Qg: 
dores Benjamim Lopes o se 
dor, necolherão q cavalo, 
destinados à le cquastro, 

PHONE N.º 2194 

do, ) 

Consultas das seo da dis Orais BBREDio (asinna pngétas ly ua Eng Exteseção do ont o Taiash Gosh anos Telephone 2980 
Budo Mupdo 81 

Tania 

FEESS q HERÉE 
q o po k 

NA AMADORA | GUiMarães & Cj "ir mania jnoancição doamiços dali nêndo 
o oi tendo [Og 06 Ba ROTA taça Quer Pa (2d Dea 
ES espaços eli rr mr 
Etaenido Eat e Ji dy nose pç Er] po oo QUrOs avo d Atores 

= second 34 entro emas mem | E tan Da anta amena o 
de canhões com nas guerras an-t Entretanto, em cima, a «activi- | escuridão das forças oppostas,—dá perseguição, tendo de travur-so toriores só so empres 
cer as grandes bata 

tolos 
denio | 

transmitliu a seguinto 
mensagem nos 
termos: 

deleitosa região que a nós, 

r parto atraz da 
lessines nossa dem 

tal barulho que parecia 
que alguem as pudesse vêr. 

«Então, com o olhar 
pres ou Hooge, esperavamos q 
explosão. O vôo d'essas granadas, 
era batido em angulos réclos pel 

certos canhões pesados| 
que dedicavam a sua! 

local 
lo fogo de 
dos nosso: 
aitenção a 
além de St. El 
«Como o 

ualquer 

nal. -Apoz, algum (empo, 

dum véu. Hi 
tamente de visi 

E Menir 

gueu lentamente no ur. 

va para ven- 
antaria. havia tre as acções da infant 

intumeravito duéilos. d'arlaria 0 
longo de toda a extensa fronte. 

ara exemplo, sir Douglas Haig] 
hava à 17 de abril: úVio| 

Eombardeamento hoje cérea! 
de Voormezeele e Dickalusch e na 
area entre St. Eloi e 0 canal Ypres- 
Comines». Uma testemunha ocular 

mais pitorescos 

'oi d'um outeiro no meio d'esta] 
eramos combatentes, era permitti-| 
do aguardar o bombardeamento, 
que o communicudo descreve. 

«Os canhões pesados alemães de 
- direita esta. 

vam fazendo fogo a direito atravez] 
de Hooge o Ypres mais à nossa es-| 
querda.. Ouviamos o Irgar do ca- 
nhão dominando todo o ruido das| 
peças mais pequenas, e quando as 
grandes granadas passavam sil] 
vando pela nossa frente faziam um! 

zumbido augmentava, 
era impossivel dizer d'onde as gra] 
nadas vinham ou o alvo que que.| 
iam atfingir. O zumbido era infer. 
objectos foram envoltos pelo fumo 
das explosões. Ypres ficou atraz] 

inoge perdeu-se comple- 
o. 

“Para além das linhas do inimi) 
na direcção de Hollebeko e na, 

Parece que acertámos 
ngm paiol ou num armazem de, 
munições de qualquer especie, por- 
qua uma espessa columna 

passavam e lornavam a 
de fumo das shrapnels, 

Mas o mais lindo de 
imãs, que Se avistava 

Inconica 'efficacian. Realmente foi 

= [da.das linhas corria, visiv 
nu, um pequeno pennacho 

ue não) 
pe eheira, 

«Um minuto depoi: cho semelhante appareci 
tros à esquerda, ainda, aj 
mente, directamente sobre 
Então, mais é esquerda, 

elevação 

(ças de fogo de vistas. 
absurdo| tros de distancia onde as. 
fixo em|N propria trincheira ou 

licilavamo-nos por não 
atraz dos saccos de areia 
na fronte da linho. 
«Umas vezes, começam 

mães, outras vêzes somos 
Para! começamos. Primeiro, é 

todos os, 

[de munições dispendidas. 
segoin 
cado 

traordinariam, 

fe er.j A lucta ma região de Si 
lema oútros pontos do saliente con- 

dade aerean de que 9 communicado | 
fala continuava e os acroplanos 
seguidos por pequenos pennachos 

o espectaculo das trincheiras allo- 
lenamento 

de IWytschaete e de Messines, O 
;communicado diz que «bombardeá- | 
mos as trincheiras do inimigo com 
Com effaito, onde a linha amarelia- 

, outro penna. 

terceiro e um quarto, depois mais 
mais, camo se & todo o comprimen. 
to dos parapeitos allemães tives- 
sem sido colocadas pequenas pe- 

Era impossivel dizer a 20 me. | 
estavam actualmente cahindo, se 
E no cume da nossa elevação fo- 

nhão, depois vae” augmentando o 
numero, alé serem todos, fazendo 
um ruido infernal. Provavelmente, 
temos sempre pelo menos lo hoas como elles. Conjectura-se 
ue, d'um lado e d'outro, uma vida | 
perdida por cada duas toneladas l 

te podemos Iêr no communi. 
que houve violento bombar- 

deamento na proximidade de Blank 
ou que houve actividade de artilha« 
ria em Dash. E' uma guerra ex- 

passar, | 

tudo era 
4 
v 
temento alguns audaciosos e bem 
laneados «raids» contra às nossas 
inhas, muitos dos quaes foram 1 
pellidos, lendo agunis, porém, con- 
seguido exilo, como, bor mim tem 
ido communicado em occasião op- 
portuna, 

efficaz. p 
el a olho 
dê fumo ? 

so ergueu do terreno, semelhante 
xactnmente ao da propria trin- 

especialmente occasião a actos 
bravura ,encrgia e rapidos de de. 
sisho das" impás que nelas tomamj 
parte. 
de menor importancia foi por nós 

actividade de sapa da parte do iní- 

“A iniciativa nessas uperações 

lomada e no conjuncto mantida, 
mas os allemães tentaram recew 

t 

à companhias en- s 
regadas do abrir galerias mere-| 

o menção especial. A' eroscento| 

Soi 
floresta da Argonne e finalmente 

de Jucta corpo a corpom, 
Descreve em seguida esse official 

a Jucta que se seguiu, o avanço - 
o recuo alternados, emfim o vicli 
ria dos inglezes, victotia limitada, 
é certo, a uma 
fronte, “mas qu 
dir 

uena porção a 
não delabu 166 ser a de obter, 7 

Vamos agora recordar es princi 
paes, acontecimentos uceorridoy eu 
tre 21 de fevereiro o ?4 dy obrit ria 
fronte desdo o Mar do Norte 'ao 

mme, do Somme 43 encostas: do 
lo sul de Verdin à fronteira sule- 
de 

Na fronte franco-bolga. que ee' es. 
me- : tendia desde o mar, proxtms 

parentes E gre : Nlport a um oito! mo canal da 
linha. A És, É perlee, exactamente go norte de as “los nossos sapadores, que no cum- Yhres houve relutiso soceg 

a primento do seu dever che» de pe-' qhamios não estavom disnacios d 
vigos mostraram no mais all grum panetirêo Sob erro de tegtarem” ne 
as Aualidades, de coragem, de Der gata Calai, por meio db uni pv 
A El Ncia a ineserto Dia GO atravez de Nicupirt, frueiles | À sua importancia na resouto pha. Dismude, a polilfea Uês "dlindo: se do guerrear é muit gados. Jara permanecer do mobieito, ba 

granadas Um gnteárto dana gala, aos ins Eae soe redlinii , ta por um official, ue pela sua , nie proximo. Calestia obteve a crua militar, da [principalmente em duellos de Ark 
estarmos 
alemães | 
os alte. 
nôs que um ca- 

E no div 

reunitos e aponfar-hes 
aque tinham dé atravessar, mag dit. 

t. Elo; é 

rá so leitor que não 
condições do novo mada de: guer- 

| tar idéa: do que os homens estão 
fazendo e sofíren 

mente bombardeados 4: 7 horas d. 
tarde, na noite passada cahiu sobre] 
nós uma terrivel sara vade 
as 2.10' da manhã até as 2.30 

que os meus homens, que Linhum 
avançado perto d'uns cem metrs 

ea honos tinham vindo em 

gonhece “as)l 

Dizia essa cart t 
«Na primeira noite foiro- feroz 

n 
desde]v 

dep os tamanhos 
cluve de mo 

al, À primeira graniou derrubou. 
me, não mo ferindo, porém, € 
quando consegui pôr me em pé ui 

u 

no frente do bosque estavam rete 
rando desordenadamente. Consegui 

a ponis 
mento o consegrran, porque 

OEA 

Pé d'abril, uma esquadra compé 

O Doquéimo “Qnidados se 
fique, Sendo, a tripulação” 

haria, alguns dos quues, comp ei 
e 18 de imarço o 23 d'abril, fornak 

mu ito intensos. Na segunda fa z 
in, segundo a versão allemã, 
monitores, destroyers e pequenos é 
grandes paquetes, que apj 
mento andava na rocegage! 

rent 
de m) 
o ias fazendo preparativos 

um Dombardeamento, apparébei 
Javgo da costa da Flandres, 
Zeebrugge foi bombardeada 

um resultado que não é bem 
nhecido, À darmos credito no col 
municado altemão, tres torped 
d'essa nacionalidade atacaram 
navios ingezes e vollaram ao port 
sem avarias, emquanto um , 

er Inglez foi avariado 

ada 'e levada para Zéohri 

“Na fronte dritannica, desdo 



Contraroubo e contra incendio É ' 
Grande economia--Seguro de mobiliario R IDA 5 

Bor 800 nor cada 100500. 
MUNDIAL eegiera numa só a 

valor, sto é pelo 

rio à seguro de ROUBO como o do FOGO. 

pa 

ecos riês de INGENDIO e ROUBO 

RA RIEDIA LL. 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capifal: 500.000$000 
Reserva em 1915: 102,007847,1 

SEDE EM LISBOA 
Rua Garrett, 95 

Tel: 4054 
Telegrapho. EUNDIAL 

Froduoto ohímico para tomar imomplvel e impormeavel 
A sola do calçado 

Endoreca o irmpermeabilisa à a0ia, Dio tociiPav e a contistncia do furo São pordo à flomiuílidade pricias Pas du mentar 0 sua duração cons 
Evita meias soja 6 tações no calçado. Xão prejudica o matarial nei fnowimoda o andar. , Pro molhor praservativo de doenças Fita 
E util, pratico, hygíonico, noceseario o G00nomico, 
Supelme as galochas om dias do chuva 

Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis — Pelo correio 
mais 60 réis para porte e registo 

Vegde-se em todos os estabelecimentos e no deposito geral 

PESGONTO AOS REVENDEDORES 
Jeronymo Martins & Filho 

Chiado, 18 a 19 --Lisboa 

omada do dr. Queiroz: P 
E Experimentada ha mais dA 40 annos, para curar 

empigens e outras dnenças de palio 
Vende-so mus Prinoipass Pnaranoias. — Deposito Garal: 

Pharmacia ROSA & VIEGAS 
Ade S. Vicente, ste 33-LISBOA 

Cuidado com os ialsificadores! 36 é yocdadoir 
a quo tivor a nossa maronrogistada. 

OI COMPANHIA HACIONAL DE MOAGEmM 
Soclojado anonyma de responsabilidade limitada 

Sabricas à vapor do moagom do trigo, doscasquo de acros, massas ali- aro biscoitos om Lisbos, Coimbra, Kabragas, Basavoi Bo 

sa 

migniielas bola do Santa Iria, Baéreiro é Seixal, 
Farinha ospeolál para exportação, em barricas, caixas ou saccos—Fa. 

has n.º 1, 20 3—Farinhas som marca-—Someas suporíina, fina 
Arroz desoascado—Massinhas de luxo — 

6 3.º qualidados—massa e bulachas espeoiaos 
para exportação —Cerenos o legumes Preços sem competencia 

Tolençapho: FARINHAS-—Telophones: Administração 4224; Expediente 4222; hegouratia 4223 
Codigos A. B. C, 4.ºe 5. edições e Ribeiro 

ESoRIPTORIO 

ua do Jardim .do Tabaco, 82 — LISBOA 

Explosivos da Fabrica da Trafaria 
DYNAMITES 

Divorsas, caixa do 26 kilos. 
CAPSULAS Divacaas, caixas do 10% 
RASTILHOS 

Lima Mayor & 
José Rodriguos 

2%, 
rua da x rate, o, 

Bioto “o Pinho, Eua: do Alma- À 

sioba o do mnosa 
offorece-se, Dá referancio 
esto jornal à A. Panior. 
TOVAR DE LEMOS 

Doenças venereas e syphilis 
'OLINICA GERAL 

RUA DA EMENDA, 10, 2.º 

Exploração do Porto 

(notas 

DELEGAÇÃO NO PORTO 

Binto da Fonseca & Irmão 
Praça da Liberdade, 138 

Maitre d'Hofel 
Conbacendo bom todo o serviço do co- 

falando varias linguas, 
Dirigir carta a, 

de Lisboa 
ercadorias provenien- 
tes dos navios 
lemães 

AVISO 
cm aditamento ao Aviso i'esta Explo: 
ração datado do 16 do Eolativo “à sogaros das. mercadorias atos dos navios ex-aliomãos, faz-0 

6 prorognd 25 do outubro proximo. 
Tisbos, 28 de Agosto do 1916, 
Ô Eugenheiro Diceotor da o Porto de Lisbe 

F. Ramos Coalho 

Empreza Nacional 
de Navegação 
Para New-York 

Sabirá brovamente o 
vapor Angola. 

criptorios da Empro- 
ção — Rua do iaoional de Nave 

Commorcio, 85. 

Antonio Balbino Rego E 
Cirurgião dos hospitaes 
CLINICA GERA) 

“Doenças dos rins e vias ur 
“Doenças das senhoras e partos 

Consultas das 16 ás 18 horas 
ra : Seguros sobre a vida humana TELEPHONE 

8. do Iundo, 81, 

gua dos Pedrógãos 
| Infaltivel nas doonças do estomago, 

para rins, figado, bexiga, ar-| 
itismo o albumi 

LAVAGEM DE FATOS 
TOM OU DESMANCUADOS 

Tinturaria Cambournac| 
lada, 10. lo 12 

Tia de S. Beato, 75 
Telenhono 56º (Centray 

COSTA SANTOS 

Largo da 

R. Nova do Almada, 95, 

lo visco de fogo À 
. E tão necessã. 

DOENÇAS BE Oliios 
Consultas das 15 às 17 

A CAPITAL 

FORTEMENTE, 
A UA | 
js 22) EMUMORICA? 

EM SILICA, 

CALDAS SANTAS 
DE CARVALHELHOS 

Nilipa O ri, rigano, estomago» e imtes. 
tinos desembaraçando.os dos crystaes 
uricos, bili, e todas as taxinas e impu- 
ceras que se accumutam no orgar 

Imfulivel em todas 

Esta agam pode ser ma tusiâuidade por vão con 
ex-al- 

DEPOSITARIO GERAL 
Mario de Lima Netto 

E. de S, Julião, 12, 1º 

Telephone 246 Central 

corronto. 

Poda Liberdale, 183 
Telephone 1941 

ató ao dia] pharmacias 6 restanrantas. 

'xploração| 

Companhia de Seguros 
Séde na sua propriedade: Aveniia da Liberdade, 14-— LISBOA 

Toe, a resp lim, FUNDADA 

em 17.4-))5 

CAPITAL 

500.0008 
escudos 

RESERVAS 

3805184 
+ escudos 

L 
inarias 

e contra acidontas no trabalho, incondios e avarias maritima 

ASSIS DE BRITO 

"Medico dostHospitaos o Fscoltativo da 
[Misoricoráia de Lisboa--Aedicina gor al 
“Dogoças do apparolho ros piratorio 0 do| coração =Conaultes das 15 ds 17 hora TELEPHONE 419 (Nortel 

nua Infanteria 1 
Todo'em empolas 
Para oMtara tintara do fodo instinia, nea proparado pel qu o a amprogar Dopónito Phscmácia Azovedo, 

“Rocio, 1. Liaboa. 
José Pontos 

— MEDICO-CIRURGIÃO ——.| 

Massagem manual — 
Clinica infantil Ginastica 

RUA DO CARMO, (9.2.º.—Teleph. 3317! COMPRA 

fem-2oconstato a nbora om 

doenças doestomago, eta. 

50 réis olitro em garrafõs 

WISTQRIA DA GRANDE GUIRRA vor. an 

ponto ondo s fazia a juneção com. Duranté a noito, as metralhado 
nco-belgas, até às olo- ras inglezas funcionaram | inces 

acima do Somme, a situa. santermento, A situação do «Bluft», 
ção ua ullima semana de fevereiro envolto num vóu dé nevosiro e es. 
8 duraute"os mezes de março o curidão, era indicada por subitos o 
abri foi muito differente, O salien- continuos jactos de luz côr de la- 
te de Ypros foi, como sempre, um ranja. Um Gol vermelho erguen:so 
gtando contro do bombardeamento sobre um massiço de arvores no 
é thoatro de numerosos combates, horizonte e ú sua luz, por cima dos 
que noutras guerras se denomina: [campos gelados, forant vistos os 
riam batalhas. [nerapianos inimigos subindo, su- 

No; domingo, 27 de fevereiro, um Dindo, & fim de evitarem o explodir 
ataqué allemão ús trincheiras ao das granadas que sahiam dos ca- 
nortê do canal Ypres-Comines foi nhões especines contra aviões 
xepeilido. Poucos dias depois, na/ Os inglezes, com qs cabeças pro. 
auitita feira, 2 de março, Os ingle- tegidas pelos hovos capacetes de 

POr seu turno, toinaram a of. aço, que eram 'experimentados pela 
fensiva, primeira vez em larga escala, es- 

“A 44 ds fevereiro os allomães ha- Peravam à voz de commando. 
giain. tomado pária, duma asicoiia O ataque fôra organisado com Rncosfa de trinta a quarenta pés de minuciosa atenção nos - mais pe. 
alto, coberta de aryoredo, na mar. quenos pormenores. Fm cada hora, 
gem norte do canal, que corria pa- Dor quatro vezes, o rebentar do fo- 
Fa o interior da aréa allema. [go dos canhões 'dos, morteiros pu- 

As Irincheiras ingiczas passavam Zera os alemães n'um estado de 
pela parte oriental” dessa encostu, excilução, nervosa, esperando, à 
que erá designada pelo nomo de ataque. A's 4.29 da manhã de 2 de Bufo, O inimigo, no dia 14, linha. março, foi elle dado. Sir Douglas 
se ápedogudo d'uns G00 meiros de Haig diz que vfoi uma. completa 
teinchtiras do“ primeira “Linhas inc surprozam. O initmigo foi encontra- 
glezas, Duas d'essas lrincheiras (o. do sem Daionctas armadas e mui- 
ram quasi a s recuperadas los homens sem espingardas é 
mas. às oulias, apezar de muitos equipamentos. 
contiacafaques, — continuar Uns cincoenta allemões se amon- 
poder dos allemães, que, 
do.sé á renovação da ole 

numa escavação na extre. 
oriental do «Bluttm. Offore- 

entrincheiraram com especial cui. 
dado. 

breve resistencia € depois 
| desapparecer rvagumas galo. 

Um. grando numero de can 
Soram  amontoados na proximidade 

us, onde foram aprisionados mais tarda 
ara fazer cahir sobre” as Uronea Os assaltantes do lado direito to. 
nglezas um diluvio de shrammela é marea o «Biuff» com pouca oppo- 

às forças f 
vaçõos 

granadas explosivas sr quizessem sição. No centro as tropas ingleras 
avançã Concen &c de avodeguan da terceira linha al- 
canhões atraz da Tha 1 + occuparain-na emguanto as que haviam sído toma- 

eluguarda estavam “fendo 
Na esquerda, os in. 

tannica e durunto rivitos dias nene 
guasaltão dos nlyigos e trincheiras dra ni me 

«Bjufto foi violentamente Lom- consolaaias 
dardzada, eglezes é principio não conseguiram Chegar & posição allema, mas, em- 

A 1 de março, entre as 5 e às dpregando me canhão Lewis, O ini. 
horas da tarde, o bombardeamento Tuigo, upenhado por um fogo de en. 
tornoyse, Tilteralmente, aterrador.ffinda, foi forcado a retirar. 
Foi acompanhado por tm chuveiro 
“da bombas arremessudas pelos gra-) As iriucheiras allemãs foram en- 
nadoifis. O inimigo, esperando wmjcontradas cheias de cadaveres cu 
ataque, parece fer recebido ordom resultado do bombardeamento; 5 para no arredar pé, UEiciano a 860 homens foram Fóios 

» vor zu TISTORA DA GRANDB Guiana 8 
pd md e o 
peisioneiros. Tão assombrado ficouj Fuzileiros Reues tomaram) a pri. 
» inimigo com esse golpe que não| meira linha de trincheiras  inimi- 
fez tentativa alguma antes do meio) gas numa fronte de uppróximada- 
dia para recuperar o terreno perdi.|mente 600 metros. “ 
do. À essa hora, 51 baterias abril Os alemães tiveram | grandos 
ram fogo. erdas, sendo wprisionados| dois or- 

A's 8 horas da tarde, uma colum- íciaos “e 168 homens, O, cslado 
na de allemães avançou ao ataque, maior alemão confessou que tinha 
mas, em vez de se approxima- perdido 10 metros do Irincheiras à 
rem das tropas inglezas, arre- principio, esquecendo-se de mencio- 
messaram 'as bombas para além nar o ataque que <e seguit. 
das trincheiras tino e pre. 

cipilaran-se para a frento comiram, aparentemente em Gera, quê as Oto, erguidas. Como mim qui ceraremente em erro, que Seeasiões anterores,” a artilharia: pe infdisos rações oceufada | 
altemã “despejou um - lortente de No dia 28, o numero de pritioneivos granadas tontra ós seus. próprios feitos subia à cinco ofhciaçs e Lts fomens, muitos dos quaes foram homens e ne Teto ici e 
mortos," rendendo-se 08. restantes. agitados poo onies perdoados, 

Nem, todos os allémbes, po- para recuperarem o terreno rom, procederam desse” Modo: hdido pe 
Como qnimaes ferozes, com bom- Ros sido mal succedi. 
las e espingardas, muitos defen-, Riad deram até ao fim" os seus fundos , Nº dia 0, uma excavação produ- E aro NA e jeida. por uma mina era, do “acl abrigos sul id a er, do | 
O novo carne britannico jk otficia rp! OS 

aço deu mais do que se esperava. a - To Ea pintado de cinzento é parecia. soldados allemães eram apr 
sê com uma bola invertida. Não cra dos é de manhã Codo, e fo claro Como o france provou Erg, EXCIvação, com ron quatro agnílica arma de” defe- WD oldados, cf doe na rag gra Doe do a 

à essa victoria seguiuse um! No dia 6, tma das cinco princi. 
wiolonto duélio de artilharia. Cinco paes excavações, guarmecida por 

Mais tarde, a 20 de março, disse. 

dias depois, o inimigo fez. <altar canadianos,. éra perdida. Foi reto- 
uma mina proximo do caminho de mada na oito de O de abril Du- 
terno Ypres-Comines, mas a explo- rante a noile do seguinte dia, a lu. 
são não causou avaria alguma sé-cla ú granada de mão continuou ria. com fortuna varia. «Oceupamos— 

Nas proximidades do caminho diz O cofmunicado britanniço do dia 
ae ferro Ypres-Roulers, ao sul de Il-tres das excavações, tendo per- 
Verlorenhoek. 9s ingiezês no dia 14 dido as deas outras», | 
de março effecluaram um pequeno) AA 
Yraido com bons resultados. Proxi-| No dia 11, o inímigo voltou a sua 
mo de Boesinghe, mo canal da Yper-/allenção pura a exiremidade nor- 
lee, houve lucia um tanto violente.!te do salienge. Tres ataques succs. 
Apoz um grande bombardeamento, '<iyos a oeste da estrada Ypres-Pil. 
o inimigo tomou um posto de lan. kem, que corra parallelamente go 
ca-bombas que foi, porém, reto. canal de Yperiea, foram dados. Os 
inado (dias 19 e 20 fe março). allemães durante um momento es. 

tabelecetam-sy na trincheira de pri- 
Boesingho era approximadamen-|meira linha únas foram rapidamer. 

te 0 local onde o saliente começava to repellidos, deixando 25 mortos 6 
“o norte, St. Eloi aquelle onde ter-itres prisioneiros. i 
minava do sul. Em SL Eloi os in.| Ao lêrse as narrativas d'esses 
glezos fizeram explodir minas a 27, recontros em menor escala, nunca 
de março e desiacamentos dos Fu-/ devemos esquecer que eraih. 
sileiros de Northumberiang » dos'didos ou seguidos de um fal fogo 

DEPOSITARI 0SNO PORTO 
Dourado, Carvalho & Irmãos 

Tambem se vendo a coja garrafas o garrafõos, nas boas casas d'aguas 

A NACIONAL 

transportada oq ferrida, Optimo cesaltados nas moles: 
tias do palio, Josõos nlcarcsas, 

Bsoriptorio--Rus Augasta,23 

.Trapo e typo usado 
NA R. DO NORTE, 5 

CONTRA A 
SIPHILIS: 

Bepuradeol 
CBEGISTADO Eli 14 PAIZES) 

O purificador do sangas por exsileacia 6 o depurativo 
mais energlco 6 inofensivol 

Som dioti nem resguardo! dão oxiga o auxílio de Outros 
tratamentos secundarios! 

O depurato! encontra-se á venda nas boas pharmacias 
e drogarias. Cada tubo (uma semana de tratamento), réis, 
18050; 6 tubos (tratamento regular), 53309 reis. Pelo cor- 
eio, porte gratis para toda a parte. 

edir O livro de instrucções em todos os depositos. De. 
posito geral para Portugal e Colon a: 

PHARMACIA à. NOBRE 
Praça de D. Fedro (Rocio), 109, HO 

LISBOA - 
(Por baixo do Francfort Hotel) 

a welhor tintura instantanoa 

ALBIN A 
À marca franceza, para o cabelo ou barba. E' à 

unica que não suja a roupa nem a pele, 
ficando o cabelo macio e formoso. Preço 13800. As 
melhores tinturas para o cabelo, 

Vende-se na Cabeleireira » 
Bina do Norte, 34, 

Tão eficazes como as meho- 
res. aguas minerass bebidas 

na origem 
Basta dissolver fam litro do agua um pacote do Lathinta do dr. Gustin 

“dnado, 
amento gagora, deliciosa para 

com todas as "obidas o principais Tento com “visto, no qual dá “um sabor agradabilisaio, 

Lithinés do dr. Gustin 

Rins, Bexiga,figado, Estoma- 
go, Articulações 

12 pacotes fazem 12 litros de agua mi- 
neral por 500 rêis 

A vooda oc todos as pharmacias, drogari s ees deposita gordos, Ebos, Jaróuvio ret, 19 a 10; Porto: Jantario Duncio d 
Catharioa, 282, Po no MA 

Mozaicos— Azulejos 
Cal hydraulica—Cimento Luzo 
GOARBMON & €.4 

T, do Corpo Santo, 17, 19 e 21—Telephone n.º 1244-—Lisboa 

Casa dos Espar 
tilhos 

Santos Mattos & €,* 
Jeua do Ouro, 138 

Jos Antunes 
Medico dos hosnit; 
Doenças do estoma 

Reotoscopia RES 
Esophagoscopia j ENEbE ci 

tem ia 2 Cocioade anonyma deras: " e4ás 7 
Largo do Camões, "e us 

ponsabilidade limitada 
CAPITAL: E. 600:000800 

SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991," 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probldade, Lisboa 
NUMERO TELEPHONICO: 1993 

USA-SE O COD, TELEG.: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc. 105:000$00 
Prejulzos terrestros o maritinos pagos atá 31 da 

dezembro do 1914; 
Esc. 790:696542 

Efiectua seguros terostros, contra fogo ousual ou pro 
eodido do reio, gobro predios, ostabolocimantoso mobl 

o maritimoa ountra avaria grosa o partioulae. 
Agencias em todss as cidades é 

nas principaes villas é povoações 
do continente, ilhas e ultramar. 

» F 

oG| $ 

Doenças das senhoras — Massagens 

Clinica geral 
4, sobre-oja, direito 

CONSULTAS: 
Consultorio: Das 14 ás 16-Rua Garrett, ANTONIO A : 

Fabrico manual só nos Grandes Armazens de Calçado, Re da Palma, 
290 a 290-B, T. do Bemformoso; á a 18 (om fronto do Golisca do Lla- 
doa). — Botas para homem a 88400! Sapatos para senhora a 184001! * 

Um colossal sortimento em foos 08 generos 
para homem senhora e creança 
Telephone: Ro te 120— B. A. Candeias 



A € 
LT im Dirceção e proprisdado do Manuol Guimarães 

"—Cumillo Sousa o Almelda 
Redacção e Administração. do Norte, 5,Le LISBOA— Quinta-feira, 8! de Agosto de 1916 

93 —End 
pão —Raa do ria, 5,11 

Offpina da imprassão 74 Rua da Bios, 

orago talag, CAPITAL 

Sentimento 
€ Mundo publica hoje uma en. 3revista com o ilustre .ombarx; tor do Brazil, o sr, dr. Gastão da, 

Cunha, entrevista om que sc fal- 
lou exclusivamente da guerra, e. que é justificadamente” interes sante. 

Nessa entrevista não se esque. ceu o noluvel diplomata, cuja brilhanto eúvicira “o Mundo tra- ta, de accentuar a neutralidade do Brazil 1 guerra. Mas, apesar «isso, o resalvando impli- 
cilamente a sua qualidade de 1e-| presentante oficial do seu. gover- 
no, o sr. Gastão da Cunha não ponde. deixar de exteriorisar 0] seu sêntimento perante as bar- daridades “alemãs, sentimento quo Ruy Barhosa, nas suas adumi- raveis Conferencias da Argenti. na formulou, e que não só o par- tamento, como a opinião do se 

inuludivelmente perfilhoa.| 
E Brazil uma nação neutra; representante d'essa nação neu tra 6 0 dislinclissimo diplomuta entrevistado pelo Mundo. Toda- via, se olficialmenite essa neutea- lidade subsiste* nas relações do Brazil com os povos belligeran-| tes, não é menos verdade que n| coração do Brazil está com 0 grupo desses belligorantes que cCombulem os imperios centrats, como não é menos verdado quê - 9 diplomata de que se trata salvando a sua entidade official, 

Se exprimiu tambem como um amigo dos allindos, porque reco- mheco a justiça da sua causa, e| entre o crime o a justiça, cong| Iapidarmente o definiu Ruy Bar- hosa, não ha neutralidade possi- 
vel, 
Todos os diplomatas dos paizes noutros, se lhes perguntarem qual a opinião que formam dos alemães e dos seus adversarios, só pódom ou guardar úma abs 

fula reserva, não se pronuncian-| 

(OS NGUlIOS 
guerra, ou se fala: | m, 
Sam uma oninião identica á do 
sr. Gastão du Cunha, «O procedi- 
mento havido para cbm as popu- 
lações da Belgica e do norte da 
França, 0 torpedeamento do L- 
sitania € outros factos horroro- 
sos, magoaram e afíligiram o] 
sentimento e o espirito jurídico 
do Brazil». São as palavras do 
sr. Gastão da Cunha. Proferindo- 
as, o illustre diplomata interpro- 
tott fielmente as noções. indes- 
ruotiveis da consciencia moral 
brazileira. ' 
No dominio d'essa, conscienicra, 

que marea 6 nivel superior da 
civilisação dos povos, não ha 
neutralidades possiveis, O 0150 
[do Brazil é o caso dos Estados| 
Unidos, que neutraes so conser- 
vam, mas d'onde fem partido os 
mais onergicos protestos contra 
os airopellos do direito, contra 
as barbaridades, contra as: des-| 
humanidades commétlidas. pol 
Alemanha. - 
Considerações políticas, a cor-| 

reeção de governos que não tôm 
interesses directos nã lucta, pó 
dem fazer com que. existam gi. 
luações de neutralidade em di- 
versos paizes, À essas considera- 
ções, a esses escrupulos, não so 
subordina o coração dos povos 
Ha o sontimento da humanidade, 
ha a noção do direifo, e mercê 
delles formam-se correntes. de opinião em que so [definem as enerosas qualidades dos povos 
livres e altivos, : 
Os imperios centrabs não tm 

só de luctar contra à força dus, 
armas, empunhadas | pelos seus| 
adversarios ; teem de luctar fam- 
bem contra o sentimento, contra 
a razão, contra a consciencia dos 
povos. Se milhões de) hoimens 68 
combatem, dezenas [de milhões 
fazem votos pola sua derrota, 
Collocaram-se fóra das leis da 
humanidade. A humanidade ex- fo sobre o aspecto moral da, communga-os, 

“OB NOSSOS GRANDES POETAS 

Hug 
——ngiai 

usto Gil 
eae 

Ei pona 4 venda a acgunda edição do ultimo, adm volupre de Augusto Gil, intitulado Alba a! lona (Vida! do No o dia it ão o str o qu aan, Je, ir Brno o de grande tiragem, nó agora é possivel satisfar Bras dr rata É ri ct a á mento do poema nas phases magníficas 
| Do todos os modornos 
tanos, creio gor Augusto Gil, o monos. 
conhecido em terras braziloiras, 
rosumida tirogom dos sous volum 
o rocato quo ollo procura-sompr 
& volta do seu nomb o da sua obra, o| àuu nitido o corajoso horeor a quale 

ecio do roolame, quasi lhe] 
o provilogio raro, a q 

y d'Aurovilly chamava o mais 
belio dostino; — «avoir du gónio or 
rostor obsour». Obsauro, não 8o pode 
affirmar quo seja o lyrico genial do 
“Luar do Janoiro»:— mas, numa opo- 
ca do gloria ruidosa o do triumphos] 
barulhentos, 6 por corto uma telatiyal 
obscaridado. não trazer o retrato om 

do varias dozonas do amigos, 
Augusto Gil, querido do povo o aduitado polos grandos espiritos quel o lôom, conseguiu na vordado isolar- go da nossa agitada trapidação quori 

diana: — propositadamouto, oetabelo-| 
cou om dorrodor do seu trabulho o da arto uma espossa atlymesphora-del 

nto, ende-gonha o modita com 
*ólúpia, ondo pensa o cria 09 s0us| poomas com devoção tornura inoxco- divel. Na rus—6 ema figura sem ro- lovo que nada sopara o distingue do fransounte vulgar, Na convesua mai tom ums tosorva disoruta, quo 6 5 multancamento orgulho o humildudo, E só quem ropara nos sous largos 
olhos «o bruxo adivinha o sento à 
profunda paixão interior d'esto cono- dita, queimando toda a gua alina na adoração do ideal quo ambiciona, en- tregando toda a sua energia re gão do ou recoudito sonho do poe- tow. Sonho que nos appareoe, a cada aovo livéo do Augusto Gil, mais r vestido “do bollosa, mais puro do ox- prossão, mais singelunento perfeito dofórma é do rythamo; o mais intima. monte, mais complotmento portu- quer, desdo as palavras ds imagons, desdo o sontimento i idós, dosda o o ingongo 4 transcondonto 

alidado. 
Com .eficito, dopois do João do Deus, nenhum ontro posta goubo ain- da condonsar no sou Iyrisimo as aspi Fações, à gauça, a doçura da radiosa é simplos sercuidado da ulma do Por- al, Nos versos do Augusto Gil nfo| o um termo oxotico nom um modo| de esntir Que nos pareça robuscado, nem úma phrase quo soja protonoiosa, Ha limpidos, ha vordade, àu omoção, 

um alvorecer do Primavera, Me 

quê candido, quo um do asas dosporta'e paira nas, matorialidados mais grosseiras, 12 “ssimaarto do Aug 
ambem, o sontimento portuga wixto do paixão carnal o do roligi sidade, do desojo ardento o do ndor: são tranquillo, Até sua pocsia, o Poota seguia caga mai cha ascondonte:—a do Liar do Janei- ro, do Canto da Cigarra, livros do amor o do humorismo tristo, gubio à vsso . cantioo do puro affooto que 6 u Sombra de Fumo o, ulimemoo esse poqueno e maravilhoso broy Fio quo 6a Alba Plena, Vida de Nosva Senhora; segundo a Biblia, Escrevendo a Alba Plena, ainda! [Augusto Gil foi um interpreto liol du: alma do sou paiz, Esta acorda, roal- monto, para a roligito-—não para umi teligião dofinida, mas pura o tonti- imonto roligioso em todas as guas for. mat» -Roligião -do Patria, religião do Horoismo, raligito do Sonho, religião (da Mulhor, EE 0 quo é p Aíba Plenai| Um osctico fervoroso á muhor, sytm- volizada na Virgom Maria, n'aquolla uão divina o oxcepoional que já o povo cantou: 

“o véntre da Virgen Mãe Entarnou dicina gras roi ari por alia Come sobpela vitraça 
EM do facto a mesma Virgom Maria —u do Augusto Gil o aldo Povo, À mosma--sentida, amada, idoalisada + oolobrada por uma devoção idontica ticamonto oxaltada do Iyrismo, mpro mulher; gompro doo humans, noolhodora, —sofiredora € sonsoladora, Sempro, Para a cantar Augusto Gil não fez mais do quo dos: oorao fundo do coração o buscar n'ello o infinito carinho das palavrss amo onviu do labios | matornãos, s'aguelias palavras que todas as mãos portuguesas murmuram (o dizom mu suproma oxpausão do sou amor, Pa- lavras om que palpito ora o fulgor das ostrollas, ora à suavidado do luar ora a ohamina ardonto dgs moio-diss do julhe:—mas onteolaçando o depois confundindo todos esses elarõos na puroza diaphana do nosso co azaí, liso como um olhar sem pecondo, lresoo o transparente como a agua que mata a sôdow, Fitipidorhonesta, vordado olara, oxio- 

cão viva como à luz do sol unsosnte 
Não toi do cutro poota modorao 

jom que aex pressão do mystecismo sos! 

ja tab porfeita, sondo tão singela, No-| 
nhum eguala Angasto Gil, Cort 
treohos do Maotorlink—cortos tros 
ohos da sua prosa. pootica—talvor se 
approximom d; 
Alba Plena... Mas o proprio Masi 
lili páreco-nos artificial no lado do| 
nosso poeta. Na pleiade vastiosi 
dos lyricos portuguezes de hoje: 
quo hu nomos como os do Fausto 
Guedes Teixeira, Corroia do Olivoi-| 
'ra, Afonso Lopes Vioira 6 Teixoira| 
[do Paschoane— Augusto Gil tom tm 
!ogar á parto, Pelo gonio que rolulgo| 
om toda a sua obra o polo eentimon- 
to, pola emoção nacional que a anima 

iza continha a linhagem 
magnifica o portuguozissima que vai 
do D. Diniz e Camões o do Camõe 
Joio do Deus, Outros, agora, ounta| 
rão cantos mais dificeis ou mais vi- 
igorosos:—mas nonhum disso tão boy 
o com tã luminosa, holtora n ogedlta 
vibração póronno da sua raça o do 
sou povo, É ge mais alguns morecom 
a dovota admiração do nosso espirito, 
isto, querido o duloissino Angusto| 
Gil reclama do todos, nós o silencio- 
[so o submisso cultó, devido áquollos 
ano traduzem, num verbo claro 0] 
porfoito, a intinra o aooreta rovelação| 
(da naturoza o da vida, 

"JOAO DE BARROS 

Vêr noticiario 
diverso, 

na 3.ºe 4.º paginas 

O gesto cum Gmprezario 
RIO DE JANEIRO, 81.0 om 

proxario portuguor Toixoira Marques! 
rosolvou concodór, na somana cor- 
ronto, 26 “o dos luoros da oompa- 
nhia, om bonofioio da Sociodado , do 
Propaganda do Portugal-—(Amori 
caia). E LS 

Migalhas. 
O idiota] 

Cada terra da provincia diesto bom 
dito Portugal, ioheio de sol, do móligas, 
o do poeira, tem o sou idiota, O dr, 
Juiz está por vozes para a cidade, O 
administrador quast sempro std uú- 
sento; 9 idiota, esse nunca fala 4 ans. 
sa chegada: Apenas o tntomovoL trava 
O suspondo, vemolo apparçoer, à há 
oa 4 bunda, os olhos resmelgados, um 
enoeto ri” Mão citdajacd pr doada, 
Alguns accumulam o, além dô ididias, 
sho mucrocóphnlos, surdós-siudos eu 
anões. Ans domingos e dins. dp consor 
roncin surgem outros idiotas Qmadoros 
do tóra do gítio,- que o idiota encartrdo 
mira de sosluio, principalmente quanto 
é esteabico. São “concorrentes qué lhe 
veem estragar o negocio da pedincha, 
'de parceria com aqueles nleljados, que 

à bn 'do «cncho-col», 
Mas, Passada a infemeira do domin- 

go, O Jdiola vive tranquilo e faz a sua 
vida habilund, Apparcos do manha na 
prafa, á tando no. «denniss ou na ex. 
pianvida, 4 noitinha junto 6 paragem 
dos «tramvaysm, 6 noito 4 porta da ba. 
lota, A gonte da lerra ou os banhistns 
do assignatura tratam-no pela alcunt; 
o eJonquim-Zm, O. «Lauz Malixoom, O 
«Manual Quatorze», eló., q do-lhe uma 
esportula “semanal “ou um losião s pe 
plomentar, 60 a Lercelra duzia 9 oom- 
portou decentemento. 

E! um emprogo como qualquee ou 
tro atinal é 08 que o exerçam com con- 
viação pareceme quo pódom juntar ot-| 
ima cousa para a velhice, Talvez O 

governo Lívesso vantagem cm organisar 
a corporação. Acho que eompro devo 
aver umas vagas por essa provin, 
toda e anda tanto idiota ha boa “ida 
lem Lisboa, 

ANDRE BRUN, 

“Tomo do mem Cigarro, 
A segunda edição do esplendido| 

livro de Augusto de Castro 
Referimo-nos noutro logar ao 

exito que obleve o poema «Alha 
Plewam, de Augusto - Gil, cuja & 
gunda edição acaba do apparecer, 
semanas. Outro tanto aconteoeu 
com a colleeção de chronioas- uu- 
mo do meu cigarrom, de Augusto 
de Custro, um dos maiores, mais| 
justos e mais brilhantes successos 
de livraria dos ultimos tempos, 

“Tendo conquistado um nome il] 
lustre como escriptor de (hentro, 
Augusto de. Castro adquiriu, sem 
esforço, a breve trecho de appan 
cer ha, imprensa como chronistn| 
dos factos occorcentos, dos. mil e] 
um nadas que constituem a lrama, 
da vida, um numeroso publico que 
se habiluou a ler com incgualavol 
delicia q sua prosa encantadora, 
modelo do vivacidade, elegana, 
colorido e frescura. Augusto de 
Castro, porém, não é só um csty- 
lista - primoroso e pessontissimo, 
que resuscita entro nós um genes 
liMterario cujos cultores de ha mu 
lo desappareceram. Cada uma das| 
suas thronicas é a annotação d'um 
episodio ou dum aspecto da exis. 
tencia feita por quem possue ídéas] 
proprias, por quem descobre e fi.| 
xa aspectos novos, por quem, 80-| 
bre ser um requintado artista, va-| 
te tambem como um comentador] 
delicado,  conceituoso e amavol, 
cuja insinuante philosophia repre. 
senta um dos segredos do sen 
triumpho. 
Com  efteito, Augusto de Castro 

triumphou — verdadeiramente no 
«Fumo do meu cigarro, cuja se- 
gunda . edição, revista c' inserindo) 
algumas, chronicas novas, publica! 
das já depois do aparecimento da 
primeira, voe decerto cxgotar-se 
êm poucos dias, 

trazem. as pernas ú roda do pescoço bit 

exgotunido->o: a-primeira cit: poueas 

À ri UE 
E (17200 
beligerantos 

32 declarações do guorra 
A doolaração do guerra da Turquia 

4 Romaniaolovan,32 as csoloraçõs do 
gilerra: dosdo 28 do julho do 1914. 
His lista complota:. 

1 

dongosto-—A Allomanha & Pran- 
ça, 
“8 do agosto. — A Allomanha É Bol. 

gios. 
4 do agosto—A Inglatorra & Allo 

manha, ê 
Dido agosta A Austria-Hungeia é 

1 do agosto. —O Mbntónogro é AL. 
lomanh 

HH do ngosto=A Esança á Austria- 

nha, 
26 do ngosto, — A “Austria-Hungtrial 

no Japão, R 
26.do dgonto-—A. Ausiria-Hungeio| 

á Bolgioa, E Qdo novombro—A Russiá 4 Tor- 
qui, ; 
Bdo novombro;—A França é Tur-| 

uia, . 
6 de novembro, — A Tnglatorra á| 

Turquis 
7 do novombro,— A Bolgica é Tur. quis. 
7 do novombro—A. Sorvia 4 Tur- 

14 do!outubro, —A Bulgaria á Sor- 

(Í4 do outubro—A Sorvia á Bulga-| ria, 
16 do outubro— A Inglatorra 4 

Bolgari 
16 do outubrô—A França é Bul- 
' 
“A9do outabro —A Ttalia é Bulga- 

ria, 
(PO do outabro—A Russa é Dulga 

ria, 
9 do março do 1916.—A Alloma- nba. a Portugal, 
ET do agosto—A Thalia é Alon nho, 
27 do agosto —A Románia é Aus. teia, 
“80 do agosto-—A Turquia 4 Roma- nia, 

A campanha italo-aus-| 
triaca 

ROMA, S0.--Commando supromo 
om 8048, Contra as nocsns posições] 

go 0 o Bronta tiros ingio-|1 
tentos dag artilharias inimigas que 
lançaram tambem algumas granadas 
nos logares habitados do Ala, no vale) 
do Logarina o Arsivro, Volo, Dastioo 
o Sogho, no valo do Agrico, 

Na zona do Passa og n 
ampliaram a posso da 
do Cauriol migo ou-| 
tros 91 prisioneiros, um canhão gran- 
ão numero do ospingardas e um La 
“ça-bombas. A arpilhi imiga abriu 
fogo violonto sobro o Cauriol, mas foi 
norgicamonto contrabatida pol 
a uilivesia, Na tosta-do rio Felizon 

(Boite) os dostacachontos da infunta- 
ria alpinos, por mojo a'um brilhanto| 
jntaquo, tomaram de assalto 08 fortos| 
entrinchoiramontos fntafgos nas vor- 
tontos'a horoosio (do Punta dal Po 
mo o em Fondavallo; 0 adversario 
'sofrou serias perdas o doixou em nos-| 
so podor 117 prisioneiros, entro oa] 
'quaos 3 officinos, 

Ao longo do resto da linha asções! 
intornitontos. das artilharias; a arti-! 
Ihúria inimiga atirow'a intorvallos so- 
bro Goritia, Valiéulla o Olivors, No 
Carso, og nossas infantarias, avançan- 
do, rootificaram om alguns pontos a 
nossa fronto, 

O aviõos inifhigos lançaram bom- bas om Allogh o Lubuno Marano, fo- 
rindo algumas possoas 6 fazendo pro-| 
ljuizos “materinos do pouca importan- 
oia —(Havas), 
A lucta no theatro oe» 

cidental 
PARIS, S0 — (Retardado,) munioação offioial das 15 horas, No covjuncto das linhas houve o habitual canhoncio. Duranto a noito nada occorrou digoo de nota alóm de 

uma oporação paroial que obtove! 
bons resultados a lesto do Floury. Proximo do Presnes em Vooyro foi 
lubatido um avião allomão.—(Havas)| 

PARIS, 81—Communicação ofia 
oial das 16 horas: 
A oito docorron calma na maior parto da linha. Na Lorons; ao fim da, 

s alpinos 

Os altos commanãos 

gramroo. official do Boklim diz que 0 o 
aa funeções de eliofa dg astado-maior [gonotal, para as quacs homeou o mae roohal Hidenburg. O 
dorff foi momgada primoiro quartel mestre gonoral.i-(Hlavas), 
ly Mailo 
quem tomará o commando do oxuroi-| to gormano-austriaco . quo opara con. tra a Romania —(Havng- 

Doiran os alliados bombardouram as, otiganisaçõos inlmigas | a oosto do Vardor o realisaram alguns. progros- sos para og lados do Lymonios. A luota do artilharia. contiaiu violenta nos seotór 
Uma força bulguta'q 
to do lago Ostrovo, foi, sob prosso 
dos fogos das baterias servias, obri- 
gada a rotirar com [import 

rdas.- 

Eliectnaresosha “em 4 (do gotombro 

de gréve dos ferro-vlários fol da da para o dia 4: de setembro d uma maneira! definitiva, —(Favas) 

400:000 “maobini 

comboi 
do Now-York 
150:000 om 

tos a morror do foiné 

vorilo para a ovitar, 

[tom moib do impodir 

cito para o serviço dos 

gurar um sorviço regulai 

tido demooratico rouniram, om ses-| 
sossio do Cong 
rom a attitudo da maioria, 
sivol obtor-so uma 

tardo, os allomios tentaram roalisar umas manobras no bos. 
chogando” a ponotrar 

de Parroy, 
d'um olomonto| 

do trincheira donde foram immodia-| 
tomente - recliaçados pór moio do um, contra-ataque. (Favas) 

allemães 
COPENHAGUE, 30.—Um tolo. 
r rotirou ao gonoral Falouhaym| 

noral Ludon- 

LONDRES, 30-—segundo o «Dai 
Dee DO aa 

tor 

do Vodrinilk 'o Ostrovo. 
atacou é 

UMA BrEVE.MuNSTRO 

dorte=ameriçans 
As snas consequencias 

WASHINGTON, 30-A order 

foguiros, con- 

Trez dias após a suspenso dos] as rosorvas das vitualhas 
tarho oxgotadas o 08] O quo op. encontram aa frontoira do Moxico flosm oxpos- 

por isto iimaginar-se og gra- 
juenoias do somolhanto gró- 

mprogados polo go- 
O prosidento, no qui paroce, não| 

“a gróve, mas 
ligar 0 exor- 
omboios, Os] gróvitas, poróm, não po preocou- 

pam com esta solução, pois sabem, 
que no exercito não ha um namoro! do machinistas wufficionto para noso 

possuo o podor do mob) 

As linhas ferroy cl 

vermont 

que dosenvolve neção! 

05 anistrincos que, de mãos aberl braços ourvados para cima, exci vencidos e apavorados; 
dit» E! um gesto simullando, uma ex: A 

derrota, Depois, é a 
ras ao int 

ÁS VICTORIA S DOS ALLIADOS 

Palestra com um soldado 
do exercito italiano 

A bravura das tropas italianas 
na Austria 

—" Boidado do % de infantaria. exarcito latino. Portouo como um bravo nas operações contra 06 austria- cos, im Oslawa, ondo, duranta treze migos mezes, 99 balou... 
Olbamos com grando jeresop a 

sOu ou epreeentaçço iristioaha de ser feita ame: Ma ditquente sim) 
- E mi rapaz de pouco mais, de vinte. armos, alto e do hombros logos, o! astanhós escuros, expressivos, a fu gurárem ha polo te cdr mato que à. facterisa o lypo iletlano, Vesto um um. 
formo de” cotim cinzento, muito seme- lhante aos que usam no nosso exercita, e 0: «bonnelo do palo, do 10 esver ton: da, tt ostá à indiçar o 74 de infantaria. 

di 
SÁ“ falho No Totadea Aoptrio/O8 combates Hungria À Sorvio, " nOs: ag 
Tdo ogosto.—A Allomanha  Ros-| EXERÓITO DO ORIENTE -—Na| 

linha doStruma o na gião do Ingo! 

Bomo &p chama? 
='Aútonio. Chanininato--cespondo 

coriosto' portuguiz, 
=B, porqub Se encontra em Lisboa? | 
Estou aqui te passagem pará a. deina, ferra da nunha naturalidade, on- de, vou gostr geis meras do licença, Compratendamos e a nossa curióst. ndo “redednou na plena convicção já de que linhfmos na nossa presença uma testemunha dos primeiros choques san- 

rós do Grercilo Málidno, dinos tec 
interossánies pormenores acer. ca dos: combatas Irnvados em. Obter, 

Monte de'S, Miguel e Monte Santo, À pouco é pquco à sua, piveionamia na uralmonto. melanchalica animaso, cvos indo à iávuru. dos, seus camaradas, —Os “coimbatas que be haviam lo te 
rir do Ogláwa a Monte Santo, afigura. 
“am-so dêsdo principio ilifficulosos ars 
nlhos experientes dos nossos officinos, 
*. região. para all é nocidentado, em no montanhas, do dt ec. 

O dósnocordo que. existo desdo 16 | (3 Mirtânto,+ Galonlo-ca asim o deaba do junho entra os direotoros 0 09 on ho do 

conteo, tle combato para. combito. So ha oberaçõos que tevi da toras, até, muspondoriseba o gor-)hs tanta Vo do dor filas pisa, do aombaios am 86 inha o onde, fogo tom is que om oluindo as grand lo communi-) uma dirootriz ascendonto. oação do paz, —Mas então é sómente a infant 
? Nesta regido é apenas a infant 

65 acid 
opº 

ol. Sho sobrot 

abravi 50 
lumação 1 
im Árdumpho o 

um enthusiasmo 

CONGRESSO DA REPUBLICA 

gras quo Topresanta a goma. rubgão P Tinchiras raquel pags 

Ive imediatamente o bravo sold doa precisamente pory les da região não prio u tes de cavalaria. Não lho st desen. QU rebebem os soldados do todos cê var todo-o pibioresoo q lodo o enthu. Olfíoinos, seja qual fôr a gua home 
sinsmo d'esses violentos chóquos do Ch 
quasi hora à hora e em que ennis e mais Tas vnimigas que distam apenas Das [se aútirma é se asignals O heroismo do Cento e cinooenta meiros, exercito Itnltano. Não ha um desfnito. Mo fallar e cantar o inimigo co chor cimento, não ha um eminimo desan; Eim todos aquolios milhares do homeni 05 ilalianos, entoando 4 guas formas parece pulsar só um coração e vibrar Simas canções e exolumando phrasga 66 um corpo com navos de aço, de Com à inoxcodivol doçura da eua lx uma Eiomeza invenci 25 cars de baxonota, feridas corpo a 
corpo, que intimidam o fazem rocuar rocebido as tropas Italianas a notlolo 

tas e da declaração de guerra da Itedia à Al amam lomanha? 

na, &olamne, que marca por nós um inimigo comam 
mada do trinchet 

do contido da parte das forças victorioas.m mas lá vom sempre a nota isto, geims pre trisle, apesar do invariavol: area tirada dos mortas e dos feridos do cam po de combate, =B-0s serviços da Cri Verimélha foge pe organiendos enteo os fáti nos. + 
—Admiravolmento - organisndos. A senhoras que 0s estão proslendo eds ordinariamente estão ni altura da fem calra linha de fogo, st nossas Irmiy dodicatas “o carinhosas, tendo. cerneo, pas de um irataménio do enterra rapido o habit, uma potavia de tema e do comtorio!, vo Potavia de lermuto Sonlimos. uma igeira tud do nosso entrevistado, E ue esta palestra ao asiá protongamio Explica o motivo dese cangaço, Ok sendo: 
Posso lllaraho com verdado da-exe estincia dos serviços da Cruz” Vera th, Tive occusião de 8 oxperimenian de 08 avaliar com roconhoimento Acompanhando estas palavras helga de uma notre emoção, mostra-nos uia das perias que o eslilhago de uma gere mada. atravessou, 

ves 

da. 

na cor 

em 

Ma. 

: ' À roduando lho ungeia, grenlos que so detom entro a Austeis | ua Pa be 18 do agosto A Inglitorra é Aus-| À os ferro-Viarios oa lata, Reotundo farimento que o Iorça 4 -cgr tria-Hungeia, é Antônio Oomininato, tlho de paes fla. | —Fó por 4550, então, quo velus, 28 do agosto.—0 Japão & Alloma-) 0 ' tisnos, pelo que fôra chamado Wi (tl ara ; In Fol O governo ilaliano pagar as passagens até à torta da minho aa luralkiado, d'ando, depois de termina à llcenga, voltarei par a, guerra = a Té des tropas Italianas na ta. 
por final? 
—OhI Eº absoluta, posso-lhe gar tr. Paco curtoso quo é necessario pão esquecer : todos os dias esso enthugias MO, cs color, essa vibração que ave cechça da victoria decisiva, 6 renovada pela ehigada do rapazos quo, vindo -de !'pontas muto distantos, como dos; Eélar dos Unidos e do Brazil, teazem - comade 

o aquolie amor acendrado pala Pafein-a 
quo a nostalgia e a saudade Imprimem uia, rogados dos caminhos do forro am: | o valor-quo slimilica cem semehontas UMA nota lho intensa, quasi exagere [SL dolno rombros-8, Musino 6 ue lives arbaça tornarão afomá ds | ioumlanças e avanço sempre, pro | ARE entre alias to ha devanimo brio, [maiorós' catastrophos industrinos du, MESSI víclviloso das Lropas Ialia. DR AU , 96 do maio do 1916 =A Téalia d too, So avó so nO ich fre sor o ita. Coro Homen Foram do Portuga mos Mat, Auateiaoiongélino ec pr de cy Blito go Wilgom “o” Bpjtadio sfonole á es tv ' qdo qo dado Rd O gn A to ER q, Ned bg GO SO ah or pa | tia torno arca partido uns sessenta, sendo em numoro pe [Folativamento elevado os voluntaras, dos. Até me dissorum tambem ler gido O nam: Primolro a sahir o socretario da Jog Cho do Ialia cev. Loojucomo, O valente múlilar fula-nos ainda :da inlerassantes incidentes da guerra. Fa «ria 8/4 0 lnalamento dado pola Tladia “kg tropas que so estão batendo, o culdulo com que são preservadas das rigorasãs invernias, a camaradagem  affoohaa 

ara 

a 

St elevado posto, Ha trinchbde 

Ouve-gocenk 

o. 80.0 ler rasgos do galanteria para com 

do ENA. 
—Uma ultima porgunta: como teriam 

ida- —Crelo que com a mator entistação, Allomanha foi compre 
a declaração offtelalisa por 

sontimento do hostitid 
mat ca na alma de toda a falia! 

E discutida a pena de mort 
Modificam "Se, por proposta do sr. 
general Correia Barreto; algumas 

passage: 
Os doputados o senadoros do par- 

o absolutamonto soorots, antos da, 
so, a fim do defni- 

o: 

he intorrogarmos um ou outro deputa- 
do sobro ag resoluções tomadas, ape-| 
nas respondem phrasos soltas e indo- 
finidas 

« depois, na dossão. . no entanto, quo assentou ções muito importantes. 
Foltom dez minutos para as trou quando o sr. dr, or Teixoi 

o 

inicia a ohumada, Presido, como de! 
costume, o sr. genoral Corroia Bai 
reto, sondo o outro logar de seor: tsrio ocoapado pelo senador gr, Pass 
Abranohes, ) 

Uni deputado amigo, ermquanto se procedo á ohamado, falia-hos um pou- 
co ácerca da mysts a reunião dos, pariamentaros domooratidos, 
—O que so deliberou? Muito sim-| 

tomarâm-so resolo, tenden-) 
tos a ultimar hojo mesmo a votação| 
das propostas pesidentos, | como a-pe-| 

do 

mo 

na de morto o outras 

Moura 
do quo já ha dias 
baindo bilhotos do accosso para as tivomento votada. No entanto, galerias publicas, facto quo vorif- Congrosso proferir, cou o contra o qual vehomentomente pruço er-so dosdo já à intorprótugão protesta, entro os vivos aplausos 

ns da Constitu 
pane Va 

Paroco quo vue incidir 
ro ella nova votação. O dr, Affo 

ejo o dd Josta manifestou 

cje. tudo, 1 

dado, Ag 8 horas 6 um quarto veri- 
fica so a presença do 186 daputados 

E dada a paiavra ao sr, senado 
into, que diz ter-lho ouni 

log 8ou8 correligionarios. 
O gr. prosidonto do Congrosso 

motto mandar averiguar do caso o tar dar as providonoias quo ollo requer, das. 
Em soguida, 6 | 

'erminada a leitura, o sr. 

8. Sobro a moção jaquello daputado, Alexandro Braga, vêntilaram-so by-|duvida om pôl-a novamonto pothsso 

nons-| trou a oonvenioncia do se ultimar|da 
creio que não sorálconsi 

istri- 

ção 
declara que não tom 

votação so. nominal dosde que o Congrasso assi 
n80/0 entenda, 

O sr, dr. Alexondro Braga, usando 
lavro, ontonde que deva 566 
dora valida e constituciondl a |fotação anterior, mão para que Dfoide 

quem duvidas no espírito de ninguem 
concorda, em nome da maioria, qa moço. açja. novamente vota 

a Votada 
ão pres 

sentos a maioria a considorára dobat. 

acha quo pode 
8% paragrapho 1.9 do artigo S28a 
[Constituição. 

O sr. Antonio Pousoca doolara ege 
convencido que a camsra proforg, 

luções propostas pela proale 

pro- 

la a acta da ses:ão doncia e pelo gr. dr. Alexandro Brg anterior, o sobro olla pode dosds logo ga, que a moção seja novamento pog- a paluvra o sr, de, Alosandro Braga, ta É votação: Nosso caso requor, com prosidonto já luz n 
Foferiado-se á votação que na 
anterior recabiu sobr 

são antorior, quo a gosuão 
seia dividida em duas parte, sendo » a imucão de votada uma Dor Gada vem 

Proc 2 contamos 



WE SE O O e e men À CAPITAL JL-BI916 een O sr, Moura Pinto concorda eom o 
aquerimento do sr. dr, Antonio Fon- 

seca es nomo da União Republica- 
Nas 

var. di, Brito Camacho, dissertan-| 
do gobro a questão, o convencido de 
quo constitucionalmente à moção só 
peda considerar-so approvada desde 
quo a approvom 148 congressista 
dloclara-éo satisíoito com as dispo: 

« 48es úu mesa e do Congresso, que al 
todos honram, visto quo honestamen- 

56' reconsidorou, o qua represen- 
dim o rospeito o à tolerancia pelas 
piniões alheias. Faz votos por que 

fio mais so ropitom factos desta n 
tareza, com 08 quass não ganhar nem 
o Parlamonto;-nem os partides, nem 
» pai, Acbo, com ofloito, detestável 
Qua so viesse. a convorter om syat: 

gtu.o incidento tumultuoso da sossão| 
pihtórior. 
H8/D.em de, Alozandro Braga explica 
às motivos polos quaes a maiorio, na 
ultima sossão, não aprovou o reque 
simento apresentado por um depu- 
tado unionista para quo a sua moção, 
iosso dividida eim duas partos, o faz] 
sobre esto assumpto diverias consi- 
dorações, 
Em seguida tom a palavra o gr. dr, 

Costa Junior, que começa por su 
tentar à 603 antorior opinião vom o] 
ataompto que o discuto. Entendo 
ifda nesta oceasião que a revisão 
donstituoional só podorá sor votada 
Por dois terços dos membros do Con- 
gresso am exoroício, o declara acuei- 
Rae o alvitra da prosidoncia, por achar 
que, om caso do duvida ontro as in- 
torprotações a dar á constituição de- 
“vam escolher-so as mais simple 

S6 então começa a leitura do expa- 
diionto-—uma hora dopois do ter sido 

aorta 8 sessão. O Congrosso pro- 
nuncia-so ontão sobro a moção Álo-| 
xandre Braga, apurando-so quo dos 

novamente votada, À primoir 
parto é efioctivamento approvada por 
unanimidade, ficando agsim votado a 
fevisão constitucional. 

Antes do procedor-so & votação da 
sógunda parte, o gr. Josó Barbosa le-| 
vaata uma questão próvia, pergan- 
tando em quo artigo da Constituição 

basoia o Parlamento para iniciar, 
em sessão conjuncta, a discussão do 
propostas. o projoctos do lei. N'esso 
gentido envia para a moza o seguinte 
requerimento: 

«Requeiro que para iniciar a 
eussão das materias a quo so rofero a 
fegunda parte da moção, o Congresso 
da Republica'reuna om Camaras se- 

O gr. dr, Alexandro Braga suston- 
ts quea Camara não pódo pronun-| 
ojar-se sobr a questão prévia que o] 
fr Jasó Barbosa volta a defendor 
zom- grando copia do considorações, 
'atotascontando quo n'ontras condi- 
$8e3 nonhuma das matarios do que 
Nratá'a segunda parto da moção eerá. 
àpfiovada com o voto da União Re- 
pablicana. 
À sogurida parto da moção Ale-| 

xandro Praga 6 no omtanto votada 
pôr maioria, retirando nºesta altura 
alguns congressistas, O requerimen- 
to do sr, Josó Barbosa 6, pois, rejei- 
indo, Dos unionistas ficam apenas na 
'êsla* 05 gre, Jorgo Nanos, Mondes 
Custioçadas é José Barbos 

dr. general corráia Barreto, do- 
Poiá do ser sabstituido na mesa pelo 
ar, dr, Manuel Montoiro, toma a-pa- 
deves ex meio do um grando eilon- 
tio, Mal ge ouve o sugureo da gua voz. 
Toformam-nos quo so trata de propôr 
bs dastigos para os orimes mili 
“da questão das condecorações para| 
leitos raalisados om campanha. 

izom-nos que é proposta om prin- 
eipio, a pona do morte para os cri. 
“mes militares, apenas em osso de 
guerra com nação: estrangeira o 6ó- 
monto applicada no theatro da guer-| 
to, devendo esolarocer-se nºum de-| 
jatoto do sr. ministro da guorra quo 
desa pona só sorá applicada om casos 
do traição o espionagem. D'ahi a ins- 
tantos, à proposia é lida na mes, E? 

or goguinte: 

“Artigo 1.º-0 n.º 5.º do artigo 3.º aa] 
Constituição Politica da Pe lica Por] tuguiea Bea substíbido pelo seguinte “SA Republica Boringuea não admit ts imivilógio de nascimento mem fóros| 
de nobreza e extingue os titulos 2obi-| 
Múvchicos e de conselho. DS OS eis E 05 acos magos m er os com erdens ho. Toriicas, «sndesirações “ou diplomas especies. 488 “05 condocorações forem estran. 
geiras, a sua úoceitação depende do] Sonsenitimento. do  govórmo pá Artigo Ee-=0 mo E do attigo 

ulção & eliminoo,| 
tigo AP 
tíluição serí 

Artigo SEATA pera de mente e às as corporaes as Ou do >. ilimitada, dão” poderão ser 102º las cm coso algum, nem aínda quando for declarado. 6 estado do «io Som suspensão lolai ou parcial das gre zanhias Constibucionnos, Parágragho unico. Exosptam-se, quanto “á pena .do morte, sómente 6] Taso de gúecra. com nação! cstrangeiva, êm dano quanto à aplicação dat) a “seja, Indispensavel” e apenas: no outro da guerra. Artigo 4e-A Constituição será nova. ante publicado, com as modificações senslanhos do arigos famirioros 
ão e contrario, cEtda a legis 

10 er. Correia Barroto pedo para 4 discussão da sua proposta urgencia] «6,disponsa de regimento, o que é a) 
aprovado. ê 
“50 sr, ministro da guorra toma en- tão'a palavra para declarar em somo 
o governo que ooncorda planamente com o gr, Correia Bartoto, Considera 
Acpena do morte uma medida indis- “pensasel 

oxorcito nos campos da batalh 16/gentido da proposta apresenta ias considerações que provocam ca- “orosos applausos apoiados da Oa- 

Oz O artigo. 59 da| 
inserlo o séguinte ar 

pra. 
+. Nesta altura, encontram-se já dan. | ro da esta quasi todos os parlamon- 
tares unionistaz, 
(O sr. de, Alexandro Braga, subio-| -do Á tribuna, começa, em nome da maioria, a justificar a proposta do sr, Aorreia Barreto. Uum só ospião 6 am «Bá traidor, diz ollo, poderiam inutili- Azz 98 osforços do todos os heroes. À 

pio da, pona do morto fique assento 
contra 6 traidor e contra o ospião. 
Do outra fóina, a honra da Patfia R- 
caria &,mercô do uma abjooção. Dia 
não acreditar quo haja ningustn” ca- 
paz de defender o cântrario, o que 
seria a glorificação do uma perúdia, 
'Tomámos para com as naçõs allia- 
dus o compromisso do nos batormos 
a seu lado, déxomos por tndas as for- 
mas honrar es:0 compromisso. À não) 
votação da proposta que so. discute) 
quivoloria a dizermos á Inglaterra | 

á Erança o impóssibilidado do hon- 
rarmos o compromisso quo a allian- 
ga nos impoz. Sobro a eloaca da se- 
pultura d'esto paiznão uctuaria mais 
tacdo a bandeira das quinas, mas ape- 
nos a fralda sordida dos poltrãos. O 
mundo cuspisia sobro nós o ou des- 
prto com a palavra historios do 
Oambronne. 

Não uoredita, porá, que n'esta| 
hora decisiva tal facto so dê, A dar- 
se, por uma icremediavel o incom- 
prebensivol desgraça, 0 dilomma so- 
ria atroz: ou dispeusarem-nos o n 
so auxilio, ou submettormos os  nos- 
sos soldados à uma jurisdição estran- 
Igeira, porquo do outra fórma  trans- 
lormar-nos-hiamos om inimigos dos 
nossos alliados porque seriamos ver- 
sdeiramento os alliados dos, nossos 
inimigos, 

Sabo quo ha algumas: alúnas canti- 
das, alguns espiritos simplos o gono-| 

desnecosgidade, 
na Constituição o| 

princípio da'pona: do more, visto el- 
a podor ser aplicada. bm campanha 
em julgamento previo, Mas esta 
ontrina protendo afins eobrepor 
um arbitrio, sompro perigoso, és jos- 
tas disposições dos codigos; seria 
Convertor gm assassinos os nossos 
officiaos, o que o orador condomna| 
onorgicamente, porque não ha situa 
(ção alguma quo auotoriso osta missão 
summaria do juizes. do uma sentença, 
[sem apeilação mem aggravo. E* pro-| 
oiso que a leí goranta a todos, até ao 
proprio traidor, o dlteito sagrado do 
defeso, A discuta 
consigna os 
Salionta o! orador que a pena do 

norte não podorá nonca ser applicá- 
da om virtudo do quacaquer agita 
[çõos no paiz, pois nem mesmo aº) 

Podorá applicar aos traidores o os- 
piões do caga, mas são somente no 
campo de batalha o ém faco do inimi 
go. 

O discurso do sr, dr. Alexandro, 
Braga transforma-so agora nuno 
vordadoira torcento da eloquencia de 

6 impossivel dar ideia n'um r: 
pído extraoto. A?s cinco húias o que 
renta minutos a orador está a term 
nar, evocando, em palavros Gommoí 
vidissimas- a attitudo do soa pas 
ando combateu a pena de morte. 
Jeolara que não ha incohorencia com 

a suo attitudo do agora, porque está 
osrto de que, neste momento o nás| 
ciroomsianoias oxospoionaos em que| 
nos encontramos seu pao tória proce- 
dido coma elle orador está procedon- 
ão. ; 

Forçados & guorrá, é forçoso que, 
tenhamos o diroito do maiar confor- 
mo temos o devor do morrer: - 

O. mogistedl discovio db emibou- 
to orador termina polá segilinto too 
ção quo manda pará & mosa. * «O Congresso da Republica, con- 
findo no governo para a -deféza da| 
honra e intorosaes- do pais o para a| 
loxocação das determinações quo. essa, 
dotoza reclamar, passa á ordem do) 
ldiao | 

sr. Ribeira Brava requer a pro- 
Frogação da sessão até ser votada a| 
preposta, 

O sr. prosidonto do ministeri 
ntumo curta mas oloquonto oração 

a solidariodado do todos| 
os congressistas no gravo momento| 
quo atravossamos, o lembra que 0] 
Congresso funcolonará todos 08 me- 

s para apreciação dos graves pro- 
5 que aflociam a vida portago 

za em consequencia da guerra nocual,| 

E approvada a proposta O 

Gonsigna a pena de marte 

Fala depois o sr. Antonio Mai 
cieira, que defende a proposta do 
sr. Correia Barreto e termii man- 
dando para a mesa uma moção 
considerando como necessaria. a 
redacção do. n.º 22 do artigo 3.º da, 
Constituição. 

O-sr. Costa Junior pronuncia-se 
contra a proposta, especinlmente| 
contra a volação da pena de morte, 
O sr, Alfredo Magalhães comb: 

te tambem, a proposta. apresentada! 
pelo 6r. Corteia Barreto, fazendo! 
fargas considerações sobre a acção 
politica do governo, com a qual não 
concorda. 
O sr. João de Menezes ocoupa-s» mais 

detalhadamente da. elleração. constita- 
cional que se destina á concessão de 
medalhas militares, recordando o qua 
[se passou a tal propósito na assem- 
dieia Constituinte, 
+ Procade-se por fim & votação das mo 
ções Alexandre Braga e Antonio Ma 
cieira, que são capprovadas. Seguida- 
mento votase; a proposta do sr. Cor. 
rea Barreto, que é tambem approvads, 
na gêncralidado o na especialidade. 
O sr. presidente do ministerio usa 

então da palivra para agradecer ao 
[Congresso a prova de Sanfiança que 
acabava do dar ao governo, volando a 
[moção do sr, dr. Alexandre Braga. 
Attirma que os bomens que se sentam. 
nas cadeiras do poder saberão cumprir 
honradamente o dover que sobre elles 
incumbe, 

“Termina por erguer um visa é Pa 
E Jtria, que todos os congressistas e assis- 

entes das galorias repetem calorost.| 
mente, ouvindo-se então antiusisstioas 
snudações ao governo, & Palria e à 
Repubiiza. 
O sr. ministro dos negocios es- trangeiros usou ainda da palevra, para se, congratular, em nome do| governo. portuguer,” pela, entrada ja Romania na gúcira, a6 lado dos aliados. As! sos. palavros são apoindua calorosamente. O sr. presidente encerra a ses. 

“dalosa dó martye do patriqta dó bôde gor elias dasão quê 0. priiao 
são, Ouvindo-o-. novas. saudações das galerias à Patria 6 à Repu-] 
cos, l 

Fra dh patumento 
Tumultos, ferimentos 

e prisões - 
Dosdo as 11 horas da noite de hon-| 

tem que a polícia do todas as seoçã 
principiou a movimontar-se. 

Ao mesmo tempo quo so realisa- 
vam conferencias, que dursram até| 
bastante tarde, entes o sr. governa- 
dor civil o as directores o adjuncto 
investigação oriminal, ontras reuniõos| 

ofleciuavam dos chofos da judicia- 
ria 6 do segurança, comparocêndo os- 
tes no gabinete do coramando poraá- 
to os respectivos officiaos. 

Pela meia noito já muitos guardas| 
já paisana percorriam diversos poi 
tos da-cidado em procora do indiv 
(duos do olomento oporario consido-| 
jrados como agitadores. 

Taes diligenícias domoraram até do 
imanhã, sendo feitas algumas prisõos. 

Hoje, "nas snas aggromiaçõos e om| 
outros losaos previnmonto designa-, 
dos, rounitam gropos politicos para. 
trocarem impressões doeroa da atti 
tudo parlamentar. 
Um numeroso grupo dê cocialistss! 

'aguardoa a chegada do deputado sr. 
(Costa Junior -na estação do Rocio, '6 
mais tardo  acompanhou:o dosdo o 
[seu consultorio atá ás prozimidades| 
(do. parlamento. O gr. dr. Costa Jos 
[niór trazia oculos gzuos, 

Momentos antes haviam reunido, 
na redacção d'4 Lucta os parlsmen- 
tares do partido onionista, encami-| 
inhando-se d'abi para o Parlamonto o 
êr. dr, Brito Camacho, quo era acom-| 
[panhado polos srs, José Barbosa, co- 
ronel Alborto da Silvcira, Aresta| 
(Branco, Carlos Parento a outros 
unionistas. O sr. dr. Brito Camacho) 
lorava um -grosso livro debaixo do 
braço, 
Pouco depois comparacia em fron- 

to do Parlamento uma nova commis- 
do 4 frente 

os srs. Theodoro Ribeiro. Oliveira, 
Pombo e Antonio Maria Abrantes, 

do partiio socialisto. Como pela por- 
ta principal só podem entrar os de- 
[putados o senadores, a cominissão| 

câminha-so para as trazeiras do] 
(edificio, por onde entra. 
Um osquaário do cavallaria da 

guarda republic snirou no quartel! 
aos bombeiros, onde ficou aguardan-| 
[do drdens. Minutos dopois, pela A ve-| 
|nida das ôrteg avançou em direcção 
o Parlamento uma grande cotamis- 

[são do -mereoeiros, acompanhada de| 
operarios da constracção civil. Era 
[portador do uma roprosontação em 
[que so podia a abolição da tabelia dos 
preços”; dos generos o so solicitava, 
assaoar, o sr. David da Silva. 
O major Amaral, que dirige o ser- 

viço do policia, auxiliado pelo chefs, 
Lopes, encaminha-so para o grupo e| 
pede. quo uma commissão nomenda| 
fentre às. Meroooirgs so dirija. 20 por. 
lamento aficx do entrogar a represan- 
tação. O pedido não foi attondido, ca- 
(gufndo todos"para o deh O povo le-| 
fvarita vigas 4 palioia, Uma força do 
[cavaliária. avança  para.o largo o ahi 
faz árias. evoluções para o varrer. 
Ha ecorreriás, quedas. Um policia é| 
agredido com uma pedrada numa, 
porna.. Dois soldados eahom dos ca-| 
vallos, No chão veem-se cbapeus que 
[os seus donos apanham de debeixo| 
das. patas dos cavallos. Sôs am tiro 
(para, os lados da rampa que vas tér| 
(ão Mercado “de 8. Bento. Ponco de- 
pois, meis tiros A multidão fogo em, 
todas as direcções. As escadinhas da, 
Arrochella, Ávonida das Côrtes, 
Poyaes- do S. Bento, calçada da Ee-| 
ireilo, estão coslhadas do gente. Nos 
jjanollas, muitas pessoas, O esquadrão| 
toma as embocaduras das ross que) 
(vão tor ao parlamento. A gritaria 6] 
imedonha e redobra quando choga| 
juma componhis do infantaria de| 
[guarda ropublidans. Mais tordo àppe- 
froce um novo esquadrão de cavalla-| 
[ria do alforos ar, Fornandes Gosta, 
[Grita-se «Abaixo-a pena de morte» o) 
Tovantam-so vivas és nações aliiadas,| 
A? esquina da calçada da Estrolia, o 
[cavaleiro touromachico Eduardo de| 
Macedo e um sou amigo são apupa-| 
idos de formigas brancas, Trocam-so| 
soccos e bengaladas de parto a parte. 

Os estabelocimentos encerram as) 
portas. À cavallaria volta a fazer no- 
vas evoluções, fazendo retirar para| 
imiis longe o povo, que continas gri- 
tando. A's 17 horas 6 largo frongeiro| 
o parlamento estava complotanmento| 

limpo. Em volta do edifício viam-se) 
varios oivicos o patrolhas de cavalla-| 
riao infantaria da guarda ropablicans, 
tendo estado a conferenciar com os 
officiass o tenente er. Quaresmo, 
ajudante do general .er, Correia Bar-| 
Foto, 

Pelas 18 horas, como o povo se ma- 
nifestasse ruídosamente, a guarda re-| 

[Sar os grupos. Foi recebida é podrado,| 
[noto que houve alguns fáros, ficando| 
algumas pessoas feridas, entre ellas, o 
[regedor da freguezia do Gampo Gran 
de, sr. Pires, 

Pelas 1845, o er. Brito Camacho, 
acompanhado 'dos sens csrveligionarios, 
ahiu do parlamento descendo a avent| 
da dos Côrtes, a fim de no largo da. 
Esperança tomar um electrico. Ahi, q 
multidão, que ern compacta, fez-iho 
uma manifestação do sympathio o ao 
seu partido. Como um popolar ss lem- 
brasse de soltar am viva á pena de 
morte, a multidão cahiubo em cimms,| 
dando-lhe uma enormo taraia, 
Ho varias prisões. 

Paço d'. árcos 

Crrande Casino da Praia 
Concerto — Variedades: 

Bailes 

Estreias todas.as-noites. 

publicana interveiu, querendo disper. | 

joudo esto portador do-uma moção 

j 

blagulos 
Cartaz de ámanhã 

REPUBLICA — A 2145 — 
Castoilos no ar, COLYSEU “DOS RECREIOS 
RSA A doqueza do «Bailo 

ABS npoantos e. 
Fo ide SRS ham. 

(RA ga e ts mom 
A chronica do roubo 
ju E TR, rea a RE E 

E de eia ao ca omtaloiára, convolta com” des Jnfivinuos] 
(que 6 Puraram, apanhandoine um an. 
nei ouro com brilhantes é um relogio, do aço, no valor de 73800. objectos que! espiiaram “no” mesmo Estabeiecimento Dela quantia de 10869. 
Queixou-se Raphael d'Almeida, hospe. asda no primeiro andar do predio. 169] [da Toa do Diario de Notícias, do que lhe, furtaram do quarto que ocupa várias, roupas no Valor da A corista "go “Ncatro! Lishonensa, da| tetra CdovAgodo, Rosh Eus, quelxonte do qho ino fuseantram do camarim à qua tia” de” sooo. 

“Politeama 
A Empreza d'este cinoma, tondo rece. bido hontom nua carta do comedianto| 

de Noticias &hoje, oleracendo-sé. pera lesesatar 09 aos irubalhos ou concorrer cia com à exibição Se «file» do Mr Cia psi (Chata e do qualquer ontro Init xd meicno genero, resolveu aceitar o oferecimento do esiebrs artista df Gar ão «as Chariot, pondo & asa disposição o Poritoana Da moita do amanhs, conta) 

Por cansa da guerra 
A guerra, sempro a gusrra a manites- tagse por todos os lados, Não ha facto nonham da vida om q50 a guerra não faça sentir as aos gartas E es Pois até oe thcatros, os artista, astrem coma guerra. fia eowplos enueeços em quo a guer. ra contraria emprecas do (hestros, Erti faço até reto ftoparacelio, e 

DS Incas senhores, o donsura em indo etto 6 varie. es S acres exemplos do que afirma: 
e Salão Contral di vao o primeiro: 

dapia dar “xa passada sogenda feiras] 
exibição do usa. ciiss Íntaroam aços Poia por causa-da sensara o portanto gansa da guerra só bojo as podo oxhibir. 
[Nada peru é público Cosa demora, mas à oxprosa É quo não ficou contento 
por ter que pôr; ágltioa hore, um cog- sa annendio, mas hojo é corta exito 
gão da gm dos aílues que so denomina, Cam ierofribeno & alas ha mais catos. senão ognaos, pare etica 
Hontem por exemplo devia efiactuar-o 'no Salão Foz a oqtreia do tejo Noá exee ricos de merecimento. Poia foi 

[guerra quo não Gonsentia essa estreia que, 86 amanhe o becrsará om recita da 
Os espostecalos nã deixaram de ter o sea cúnho do intorossante porque osino [com o sou. Carlitos são dois ortistas valor; La Belia Lopes 6 o seu exoentrico, [sjo gymnastos cos vaior, Eotrolino ainda 
Rojo do fez oncie nos sous fados o à bai riza Conchita Réná, que bontoca so es. iteiou, vê-se Com agrado. AR apeide do 10d it « empreza não o que queria faser. E tu o Por Capa da guerra. — Udo POR 

T Moreira do 0a Gt 
Commissõos Exportação 

Conservas alintentíciae do sardinhas e 
8 am azeite o tomate: 

Sardinhas em salmonra e prensadas 
Vinhos do Ato Douro q 

Figos, Ameadoas, Chocolates; etc. 
Esporindores para Ara, estrangeiro 

. 
76,2.º, Rua Augusta-Lisboa 
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BOLSA DE LISBOA 
A. da Costa Ivo 

Corretor official 
Transacções emu fandos publicos, ES 

Rua Aúgusta, 24. 
Tejegh, 78 — End tel. orretoriy-, 

À HORA ULT 
À rd guerra 
Evacuando a Tran- 

sylvania 
PARIS, 3). — O estado maior 

austriaco declara ser necessario, 
evacuar imediatamente uma 
parte da Transylvania—(Amcri- 
cana), 

A Turquia contra 
a Romania 

AMSTERDAM, 30--Dizem de, 
Constantinopla que a Turquia de- 
[larou gnerra à Romania —(Ha- 
vas); 

truido 
LONDRES, 31. — O «Daily Ex- 

press» publica um telogramua da 
Haya noticisado que um superzop-| 
pelin que andava voanda sobro Ter- 
monde, na Belgica, foi arrebatado 
por uma tompestado osbindo da alta- 
ra do 700 metros n'om bosque proxi- 
mo oildo estão fúmegando és destrr- 
ços que envolvom os corpos carboni- 
sados dos aviadores.—(Havas) 
A missão parlamentar 

belga no Rio 
RIO DE JANEIRO, 31.—Chogo 

a missão parlimentar belga, que vem, 
saudar o parlamento brasileiro. Quan- 
do o paqueto htracau no caes Maná, 
o povo fez nmia grandiosa manifosta- 
(ção à Belgica, Comparsceram á re- 
[copção numerbsos representantes do 
mundo official, as dolegações da Li- 
'ga - Bratileirá a favor dos alliados o 
(da Grando Commissão Portuguesa 
[Pró Patria. —(Amoricans). 
O escandalo do Lyceu, 

Littorario Portu- 
'guez 

RIO DE JÂNEIRO, SL. —Em vir- 
ltude das solititações de Pereira Soa- 
res, secrotarid da direcção do Lyceu 
Litterario Portugues, será aberto um 
inquorito para 6 esclarocimento do 
incidente das baudsiras monarchioa 
e ollomã, arvoradas na fachada do 
edificio no dia do 48.º aniversario 
da sua fundação. (Americans). 

As manifestações al- 
liadophilas em hon- 

ra da Romania 
RIO DE JANEIRO, 31.-As co-) 

tonias alliadas dos diversos Estados 
'do Brazil fizotam grandes maniiesta-| 
ções em honra da Romania, No Esta-| 
do de Santa Catharina a polícia vi- 
giá os manifestantes pgra evitar con-| 
fictos com os allemãos— (Ameri- 
cana, 
Os italianos 

de S. Paulo 
SAO PAULO, 81.—-A imprensa 

da colonia italiana elogia a obra pa- 
riotica do seu governo, destacando &. 
figura do ministro Boselli, que, com. 
a deolaração fla guerra à Allomanh, 
trouxe aos alliados o valicso concar- 
so da Romania —(American: 
Os primeiros prisio- 
neiros dos romenos 
BUCAREST, 31. Chegaram a es. 

ta capital trezentos prisionei 
entre elles. | quarenta allemães.—| 
(Americana): 
&. provavel interven- 

ção da Grecia 
ATHENAS) 810 circulos ve. 

nizelistas declaram que a interven-| 
(ção da Romania terá como conse. 
'quencia a entrada da Grecia na 
guerra. A saude do rei é mais sa-| 
tisfatoria.—( Americana), 

A falta de soldados na 
Alemanha 

BERNE, 31.A Altemanha man-| 
da alistar no exercito 0s funcciona.. 
rios até o | presente: considerados] 
cómo indispensaveis.—[Americana). 
As tropas de Macken- 

sen 

dfrcserta 9 vemro « defiimonto na reprise i Jouro O Coração. Ko Jegatu da moria estavam “uma grande (aci vc co zinha, uma thêscura é um pe sho. ER: 

Prestamisia! E 
Baptista & C.º 

Dinheiro sobre penhore: 
Juro desde 1010 

Ra o Jardim do Pegeior, (8, 1º 
Fogão Carneiro de Sousa 

E Elmeida 
O seu fallecimento e nm Sad e, gd, air a O dade span, jean da Ge dpois E dass geo a a a de pa Eis DER E ago de Ria epa cá RR RATES POR AI AEE dg A é 

Um superzeppelin des-|" 

» fornavam onerosas, 

t- 
tah N À deita do assneas 

Far-se-ha amanhã distribuição de 
mais de 40 toneladas 

sr. Antonio M 
tratar d 

veres a ftetalho. estava 30 Ioje halal 
tada a distrilnir pelas varias meteoro 
rias de Lisbor quantlads do assucir 

Perior à 500 lilo 
miantidado poder-se-hia| 

ribuição de miis 400 sace 
n 30,0) ilus, 5 05 ctt 

belocimentos ao. fiveszan . encesado 
as suas porlas às 13 horas, rosno Sigual 
[e Prieto, pia fórena oo a questo tem sido, oetent 

O & del, em, resultado 
uia, poder dis 

+ mais de 494 
Alêm do assucar que já se encontra 

à rolmar, deve chegar dianiá am jo, um carmegamenta do 450 longludas 
de assucar insutano Já refinado e que 
erd 4endido a labelo. distribuição d = a portir di 

disanha, far-se njo 
ções das juntas de parochia, cm con 
sequencia da reuniho realisada Nontem no governo civil, Em presença do todos estes factas, a situação 
lisura e para à sua normalidade 360%. 
E deve cantrimrir 9 publico, não se dot Xando invadir pojo parto, nem fazen- do oxigencios superiores às sãos te cessidades 
A Associação Commercial & Industrial de Vizeu 2 à Junta de paroenta de So-| drat de Mont'Agraço soleitoriun prosi- 

dencias no semido de aquellos Frost 

as ada 

dades sorem abastecidas da aesucar. A firma Pinto nscca & irmão, | do Porto, offersoeu no govurno 15 am] lonetadas de carvão grosso, de C? dif, a partir do correto mpe, até veréiro do 1917. 

Uma carta 
de À, Batalha Reis: 
Chamamos a attenção, não só do tei- tor mas das estações governativas, 13 ra a carta do se. Anhonio. Batalha Reis que em seguída publicamos. Fubecio- 

Nario illusite, amologo dstincissima, mestre e publiísta consagrado na eu 
espocialidada, puzeram-no de lado quan. «o alle apenis merecia, testemunhos d> reconhecimento e dono. Embora q arreda-sem do exoncísio de funeções of. fíciaes, contineou, no enfanto, à dre3 tar dhoros Sêrvicos a quem se lhe dirá, (eo Ido em carão pstado, Antonio Ro falha Ross Esciareeo a" sinagão o hão aproveitamos » enseja para chamar” nê enções da quem Emis para a mma nitesta imjustlça o prolonda?imprat aque Tópresenta. o. piocnlimenhae havião com lho poe parte do Esiado, xa e tai & QUI Sejam prompla o con Jenientément» rejasadas Sopas & “ar todo Antonio Estao” Raios 
Sr.—Durante . muitos annos exer. cio logar de direcior geral das] missões Gnotechnicas, e n'essa col- locação tinha a meu cargo O res. ponder gratuitamente a todas as joonsultas que me eram dirigidas sobre fMitico, conservação é cura| fãs vinhos. E por esse trabalho ré cebia uma gratificação do minis. 

terio do fomento, 
- Ha quatro annios, porém, foi ex. tincia essa repartição e eu fiquei 

na disponibilidade. No emtanto, co. mo muitos ignoravam o succedido, continuei a ser consultado e a res- pander sem a menor retribuição às. consultas que mo eram feitas, Mas esse serviço: representa não) 
só tempo perdido, mas ainda o gas. 
to de selios e papel e portento dif. 
ficil de satisfazer sem uma, com- pensação qualquer. 

Nestes cireumstancias, suspender as respostas 'que pela 
multiplicação das consultas se me 
E para que so não confunda um jacto sensato com uma má ereação 

peso a v. a publicidade desta car. 
fa “para assim tornar conhecida a 
minha resolução —De v. et 
tonio Batalha Reis, 

anglo-franceza estiveram hoja no go 
verno civil a apresentar os seus cum 
primentos do chefa do districto, 

SPORT 
Ciclismo 

Na serearia do Mhencu Commercial 1 eapon, esta patente à inc cipeho pá, fr Dedação Fe uma crspro de 
Taça 

1 

resolvi 

HOTAS DIVERSAS|: 
Os membros da missão militar)” 

esmo ECHOS * 44 
Esssssse & NOTICIAS 
INFORMAÇÕES — COMMUNICADOS 

+ CANCIONEIRO 
Hlusão 

Se a colcrs que espomo, a dor que móra. Salmo, o dovtzos tada, lendo quo nasct [Tudo o que pano, todo o quo dovora O Coração, no sesta so estampas 
a se podesto o ospirito quo chora = 
êr atravez da mascara da Tuca, 

[Quonta gento, talvez, quo invajá agora 
Nos aausa, ontão pigdade nos causa-86. 
Quanta gente que ri, talvez, come [Gsarua tu mirvz, resondito fulioigo, Gonio invisivol chaga canverosa 
(Quanta gento talvez, no mundo existo Coja vantara unica oonsisto 
Em parocer aos outros ventarosa! 

Tasmundo Correia, 

DIPLOMATAS 
Tartia Rojo para Haya 0 ar, Antonfo Bandeira, nosso ministro na Hotiauda. 

ANNIVERSARIOS 
Pazoos dusonhã anus as gr.ºm 
D. Hielena ds Abradi 

os a” Siva do Caminho 
[coucw, D. Mncia Braamcamp Mancollos 
Dluscatovias, D. Eliza do Sonsa o Barros Cabra! Saceidura. D. Folicidado Pereiro tio Carvalho, D. Amselía Plior Torres No- 
jvarro Correia Rebello, D. Maria Bonedi- 

e qdo, Albuguergua Yoz Nepolos 003 
Francisco do Pauta da Brito Lobo d 
la, Fernando Montenogro Ch 

cão Luis Maria Berguó do Pari 
Jusó Leito Saidanha do Castro. 

casamentos 
Na cereja de S. José reallsou-so hon- em o “eitaco matrimonial da sra D. 

Stela Nelmarco.  gentllssina tha do se. Manuel "de Jesus, Boimarço, opulente Famitalista e” negocianto em 8. Paulo caril) e da sra D. Maria Lolia Navafe role” Andrade Beimarço, fa falecida, [com 6 sr. Casimivo Costa" gantos, tenen” te Mo engenharia, Ilho do er. Barnardl. 
[no Julio “dos Sarhtos o da srá D Maria a “Poriticação “Costa Santos, Testeimo 
nharam O déto, por parto da nova, su nas 6 a sra D Maria do Carmo Darios da Carvalho 6, por parto do Golvo sê nte e seu Irão O dr João Cubário Com 
E um entaco deveras auspletoso, pais 

ja mova alia aos sous dotes 06 forho. sura” via alma aiamantina e “o noivo 8 um “dos “mais Glsinetas  ofticiaes. do osso, estreito, do" om “primoroso Espe 
O femiplo “estava profusa o artistica [mento “ ornamentado, "Sendo, q. decoração feita (neta casa. Lopes, Limitada, da fus 
Alguns fornaes teem utimamento ab udído, has Suas. secções mundanas, um Ceacamento “quo “dentro de” pod dias ce reslicara, Do um. ministro do ui tumo “Eabineio da monarchta “com uma Senhora da “nossa “primeira tociedade, viuva, natorel da Guardas Podanos acerescentar Que assa al 

PARTIDAS E-CDRGADAS 
Partiu das Padcas Saiçadas para a Fi. 

da Foz, cos sua esposa, o sr. de 
ço. 

Para Entre-os-Rios as ur.m condes 
do Lavradio, D. Hersilia Curdeiro do Se- 
lquaira Pachuco « ana Elha D. Maria José, —eogressaram dás Podras Salgadas as ra odio do Idha-a Nopã —Com Sua esposa o conBiaiê partia 
(pora o Monte Estoril o ér.Qr, Fernando ão Almeida. to vesvou do Vizolia o ar, João Pirca Sanguinetti. 

— om ses filho está om Liude 
do em broveu Vianuu do Castollo, a 

Libaoio Augusto À: 
sr. Eduardo Brazto, sua esposa a &- 

no, regressaraos a Lisboo, vindos das Pa- 
dras Saigadas. 
—E caperada na Ericgira a sr, D. Thos rota da Vosta o Silva (Over). Regressou a Lisboa o distideto olinico àe, Balbino do Rego. E esperado por estes dias va Foz do Douro o ar, Josô IPoles jda Silva Cunha, 

o Menozes, (Paronea) Quo alí vao busca 
E D. Angela Carvajal (JL 

) o filhas, quo teom esto. 
a do Bus tla d.6r* Condosso 

ão Ponha Longa, —Hospedo do sr: Antonlo Pereira da [Canha o do sua ésposa ancontra-so arm Níajodo. do Minho a er, D. Pheroza Paes | 
do Sando o Castro. 

hoje para Vidago o er, de, Car- Parto 
os Machado son esposa o suo filha 2D, Brauca Maria do Piva Macha- Vidogo seguem no próximo mea ana casa em Chaves, —Esteva am Esso rograssando hou- tom à soa quista em Álemquar, om sua áiha a ar D, Maria do Caruio Figueisedo ão Almoida. “Hospedo do sr. José Bessa o Monoges, 

onconteara-so ota Barcellos à posso collot 
ga do imprensa er. Joaquim Pacheco sua 

Forma 
do Brito (Ermida). 

Corrida vs 30 Kilomeiros 
A corrida de 

promove, é à] 
dic |como homenagem ao Sru- po. Despartito Cinireneo renlisa-so no dia 10 > não no dia 3 como se tinha, 

anauncíao, condo 9 Itinerario já conhe: cido. Conlinhia a inserinção palente na 
secretaria da U. V. 1º e na run do Ar 
co do Cego, 18, 3º Acltamso já inseri frios alguis corredores, entre os qui nies de Antonio José Qlris- 

de Sousa, pelo S. C. P., 

- Do Gorez regrassou a sua casa da Pa. 
ade ecarto sr, Jos! Loit: 

end nd o gra 
as ds 14 sevendo |] Lais do Pense) o dc e e od a GR sia da Tom om net ve ciento d epa 

nandino da Fonseca, 
Retiros de Entró-os-Rioa para. 

(casa em Coimbra, o ar. dr. João 
Loureiro, em Liste, ondo viasam adam mio Então GO Grego aa de Jato do ertos à Jonb do Abtuo Ge. escoa ao Geres, comple do pe E FetDÊRaS Gero, hogpodada o for sido Pano fia Rep da o alas : oe para, Vichy, acompanho. 
ao de gua esposa, o distincto advogado e de So E Rim 

dem e cear melhor? 
1.2.1 Dezoinheo, 75 

“ROTICIAS 
durma queixa dimanada nbstrativão à jndlciaçia. es 

+ Em istodo, 'da policia agr 
tá investigando o que Baverá de verda. de ácêrca duma participação Apresêni (da Dor uma rima commercial relati mengo” à “farsificação de: Denzomatht Dizte que à falsificação é importante. tal de 8 Joo6 

Almada, que aii foi coliido por um agtormovol, Aceudo muito contato no corpo, 6" Antoni 
E individuo do meemo nome q do Luiza [Domingos moradotos um D 

ali foi colhido pelo rvdado de na car. pesa, cando Gom o peras asguord tdo arado, 

or do Liannos José |Eº 

ella, “que. 

: Luroosa 
RIO DE JANEIRO, 3! Fajteçou Syp. nto Deueado, oxgerinto da Compantia ão novegação Licyd Lrasileiro = lemerio sua Ed 

Goro 
“Afietimado pela taberoaloss, a baapiaf do ago gas Car or, o 48 danos, avtigo ejudanto da maróteiro do tbestro, Apollo 6 director do sexsnario «Bandacilhas do Fogos; er reto dmanhá da 17 hora 

do ra 0, coimiterio do Lumlor, & 
acoiopanhamnto à pó. - 

Simões Bayão . 

one PR 
- TEKEPIIONE a078 

FARGO DE S, PAULO, 19:19 

(laureado peta Escola 



0 Mesa LS QUIO E 

vs Togom, em treino 

a ei pç Grande Casino — 
Internacional 

Mont Estoril 

A GRFITAU 

"MEDALHA DE HONBA 
NA 

* Exposição Pan ama Pacífico 
mais importante fabrica d 

CHOCOLATE, CACAUS, BOMBONS, DROPS, AMENDOAS E CAFES 

RN Co, 
Prefiram esta marca 

MEDALHA DE OURO 

Sociedade de Geographia de Lisboa 
o genero em Portuga! 

SPORT & EDUCAÇÃO PAS 
À pre ração plgsica da mocidade fraucera 

a opinião de homens de cathegoria social 
e politica 

—— eee 
«À proposito da comi 
mititarisação precoco da mocidud 

Quero. mo reter 
pare] Portugal do “slavun-bennisa tinterm-lo- 

a em extremo e sem uttldads pa-|naes) que so resíisam, so hão estou cm 
aos campso 

ra os palzes que precisam Jefendor-sa, Jérmo, desdo 1900, 
garantidos pela resistencia' physiva dos 
seus homens,-cilamos a vjúniito da vn= | pascado-em q 
vios francezes, quo o mundo intellectual |pecsavel, o melhôs 
“conheco é quo exteriorisam a sua pre-[ campeonatos elf 
feroncia polos usports». o recanhesem |e à que tenho, 
como má a rapida 
ta de vigor corporco, 
velho municipal de Paris: 

bondição physica excepcional e 
pasmsa resistencia. das nos 
Jovens olassos se davem, prin 

da alguns anos. 
Um dos grandes problemas da 

educação é o de fazer comprenen. os campeonatos de Portugal de «lnwn- 
dar 4 mocidado que não. poda teuniss, são rpovas sportivas das mais 
oinpregar alént do quo à dovido à importantes, que és realisam no nosso 
mais do que póde, à sua natural pai. Eu que sou jogador e mo desejo 

que deve uliligar essa preparar para concorrer, - desconheço. 
artergia cm emprego aproveliavel. quando são os dalas proy 

Tormações quo eu reputo seguras, 
sente, a esta dupla exigencia e zem-me que na terceira semana de se 
Seja pólos meios que Impedey se» lembro, Ora Isto é quo não pódo scr 
ja pelos bencíícios que produz, de modo algum. Estamos a menos, de 
imereco que entro na nossa peda--um mez é ninda nada está feito, Eu) 
gogia nacional, n'um logar de como não estou em Cascaes e não sou 

socio do Sporting talvez, se isto assim 
Mas de que servo slogiar nma continuar, só terei conhecimento dos] 

«campeonatos depois d'elles se reais 

energia, 
O usporto correspondo, mognii 

primeira importancia, 
causa ha muito: tempo ganh; 
As proezas da nossa mocidade nem, 
Sportiva. durante n presanto quer | 
lingungens. Será, universalmar 
te, entendida, 

Alnedo Capus, O famoso Illera: 

y anisação, Diz ME Mlhonara, presidente do con [por exoeienciar 
O quo Já voe, 1á vao, Não tenho. a 

“Estou convoncido de que ajmenor má vontade ou desejo de que 
a entidade soberana que. promovo os 
[campeonatos seja, já que assim é deste 
tonga data, o Sporting Club de Cas 

Palmente, 4 praliza de “sportsa!caes, amas o que so torna, nocpssaci 
fe, eira nos nossos costumes & quo o Sporing Club de Cascaes 

as coisas como deve ser, 
E" preciso cliegarmos ao acordo que |, Sé q: Jel&ar que lego é ul e 

Nos ultimos danos, excoptummdo 9] 
a organização foi im- 

mesmo da todos <s] 
tuados em Portugal 
istido, annos tem ha-| 

militarização da |vido em que im jdesinixo. absoluto tcm 
quem não pódo sor um militar por fa)- [dado como resuilado uma pessima cr-|condieções 

ropria da prova classica, 

Pelo menos com um amez do ante 
va fulam a mais eloquente dus dencia terão de ser annunciados, dan- 

do tsmpo a que todos no paiz e fúra [e dispênham as” áuas Coisas para Sa polorem encontrar à data na malha 
francez, q membro da Academin, ex- fórma. 
EEsssonico, mos “equinos mas eivcsda 

S Larmos, em resposta q um 
“Já tudo so disse nesta qui 

outubro, 1 
Deste modo parece-me que só para 

ou 2.º semana o Sporlng! 
aerito que lhe fizeram: + ldows mêrcar as suas datas, pois no ea. cer 

so contrario muitos jogadores deixarão |ahomo do cadernetas, tão, que não tem duas opiniãs de concorrer. 
differontes, A pratica dos «sporisa 
vanguarda da educação francez; 

Creio bem que a direcção do Club 
esid, para. sempre, olasciicada na otganisador que, sempro está disposta 

à fazer tudo pelo melhor olhará para, 
O fumoso Honrl Robert respondeu o assumpto com a importanci 

«Adoro 08 usports» quo dão no 
homem ogilidado, força é alegria 
do viver. 

E! graças no «sports quo cs 
nossos-golfados rivalisam om co 

vois, Por in 

vo tambem. ao, mesmo Inquerito e TALO mensco o que em breve se veja UMA 
com 6 smguinia enthusiasmo : ltoa orimtação presidindo 4 organizi- 

são dos  campsonal 
Pedindo à v. que não deixo do tratar [trt 

do caso na sus mito considerada 

atos de (40, 

ponto, 

os indivi 

[juntos do 

jpaaner 

|! pereuxma =. 
acreto do 24 do mai 

ãos decretos militares, exol 
[so bem me record: e 

de orientação, 
Em vista porem dum avi 
elo distrioto do recrat 

tido jostencção ore em toda 
[mento do paiz. 

im falta de 

irosonhecido f do uliscreverico, 
Silea, RESPOSTA O decreto n.º 2406 do 2á- IO datar que re MOS de dk 

dividuos, ia 

Os individoo: 

pas 
presa 

Pergunto agora: Dapols dos ni eratos ainda Sontinno aa mesa tenção DS po ou doromo neta E) [E ana o Firiaia, 
| iisrosta-» uma praça gu tsopas|""«Qual a minha. altoação perento as rrtaines o segundo, do frabhabilia: joia ita 

mil Questões militares 
esa Consultas, respostas, alviíres 

— Como v. sabe, jP. O. M. necessita ter o corso completo, 
Rudo enúmers osidce licous, 

ha-do ser presente às) 

a o decreto das re! 
toia tinha resalva 9 marcaram 19 do corraote para a reinspecção. Devi 
“um caso do força maior não compareci e| 

'consta-mo que fai or - Sera isto verdade? No caso aMemativo o| dem 

nov. distinotamonto dirige, Fespostas a consultas referem. 
&s indíviduos no caso so liões dressa. secção do tricto de Pessoas tom aorvido por onde 

m 

estão laciaiãos, por não terem 
3º, ceriamento saçeo-| lotos do rocrata.| 

Orientado diferentemente aESnto, cos passo desporcebido esso pento. o incorra 6482 a'acie cidado beu Dent É So este rapaz precisar do vir a Portagal 
“com bima licença deferias, qual seria a, 

aitmação imitar porasto cs Bitimos 
las fixadas 

decretos 
oo f i em 1912, tando pago 758000; em 

efício geral da 
tomando 
7 elo] 

ie 
Ubesdad mais ae Roc 

ção, q! 

oviaÃo edmente oe vogalies io. 
gevogado, 
(00.40. 

quo so refero não 

[como volentari indo ento loonça pa 

tiva cader | miniado Fam -ID0 QUO GU CAVA 4 porton. 

a mioha 

prosentar aovamento da 
Loanda, a 

| RESPOSTA = Deve apresentar.so no] 
elles, praso de 90 dias contados do dia em 

maio, picado Ena da Ra 
io jo onto etesadingais da sodio ido apreetáras À Junta de Hora. 

jestá no Broziiha 4 ânãos, tondo actn: 
possa acontecer que a mento 23 annos de edade, foi nomeado, 

apos geiro no abri ão verviço mil ac o aco soCATREES Sionto do Eslgração da Lá que no debe 
e todos os que des recenceados a por fevogado. N 

vonão foram inspecoiosa- (o (o oba ao abrigo doq ento, poi à le que 5 revogon nto trazia, 
ttingidos pelas disposições, do referido disposições transitorias, 

territoriass 6 000 tal to: prnsafanio (o Tese mas O tado de revistas aanaaos por pias olieisos coiso pastiesiares obter 

peeções aprese 

derado apurado 

jasenidas o m: 
teiro é estação. 

E 
apresentado à Junta, no Dis- 
rotamento da rosidéncia ou, 

foi roconsoadi 
a0b, pone, 

[Um rapos anel 

r junto do consal portu- 
eira. | 

] 

idades da taxa militar o 
do elio vira fer do Jr 4 lnspoc-| 
o é quo so realisam as fospec. fes os que Estão ausentes! "Constante 

RESPOSTA--Este rapaz ôstã no estran.| 
do disposto mo Regula. 

Nasa o. sabe positivamente, ação. gra quo, cam oe] clio regular 

a 
ao de oa ão Fed 

150300 an pe 
Edo crer quo essa decisão fbsso com- 

80 respectivo Disteicto do ro. 
mas o facto é que, 

tos como Teniva, nad conseguindo até 
rém eim. 

a, fanquo pelo Encontio-mo actanim 
sl (2 0m decviço é do Pad in do seguinte: 

ros. cecoútomento publicadas?» 
sigo, or oonel 

menos ei 

to o proscripto em tempo. 
ão do gérviço. militar 

(encontra, reguerpado ao respect 
orador pera eprclli inspeceionado. 

Venda de terrenos 
NA AMADORA 

o Bairro da fino, dot já do anpias| 
nfficas canalizações, fon, 
jo caminho do ferro, Ten 

[agua abundante da 
“Para informações o 

di Lopes, oa 
ns Amadora, 
doa, ras dos 

ao mogrtiico casir 
vigenct"s de noite para noite, pois úl 

3º passam umas horas deliciosas. 
“SIMÕES FERREI. 

Director do Diap 

cardia-yascular 
CLINICA GERAL 

cce Telephone 3391 

Pre 
Tendo.so extraviado! 

(de John W. Nolte, 
Vioira, Rey 

para não descontarem este papyl. 

Gynecologia—Partos 

Freitas Esmeraldo 
Doenças.das creançãs 
Travessa do Oarmochh*: > 

só ni 

em restston- 

E é assim que a França protesta con. 
fr o “oiimo. projeto. de lei Chevon 
Betenger quo militarisava a mociade 
“em primeiro cuidar do à robuatec'r, 
Mas 08 depoimantos seguem-so o cala 
ves melhor: 

Lor amanhã nº“A Capital, 
minis alguns depoimentos preci| 
sos» documentadores do qua o 

Sport é um elemento' de querra 
segundo, as auclorisadas opiniõss| dept a soda 

Motas do dia 9º 
A proposito dos campeonatos 

de «tennis» 
Lishoa, 29 do agosto de 1916.--Sr. dr, 

Josá Pontes—Por considerar o assum- 
Plo do grando importancia para um 
Testio do «sporte que muito so tem des- 
envolvido entre nós dino q v. esta care 

A 
dueitistas Cenami Vizzan, 
Matinées aos domingos e q 

tas feiras. 

Epoca de verão 
Todas as noites concertos pelo! 

notavel sextetto dtrigião patio: 
'tincto maestro Conrado 

resentação dos 

to, para quo com 9 seu costumado cri- a a io tomo no devida consideração "0 yousr-Agoncia Psvecipadora How Gar. 
ao posso a cxpór. rot 00,6. Ldabom. 

Cabide-manequim| 
1413, Rua Augista, 15—Teiephone 942 

Tila 848 

b 

Atvenda em todo o paiz 

— opa seposito-— — 
3, A. Angusto, 16 

-E maveq 
mando a medi. 

cena modidaso- 
"É rá a do cabido 
“= desejado, 

quim to. 

Para fato completo 

Cabido-mane 
quim nº 4 

cabide-maneguim- xésata:| 
escala pará todas as médid: 
Serve para lomêns é Seúihóras: “| 

Cabide-manequim nº 4 appi- MANEQUINS 
cado na colunina. 

COMPLETO: Esc. 2.50 150.0: E» 

le! Cam- 

celebres 

quin- 

Investigações secretus 

feada ao D) 
pão roslisa. 

ido commoni- 
trieto do Roscutamento que 0] 

iho dovis ter dádo a 

H] 

9 HISTORIA DA GRANDD GUERRA 
eum 
ou oponentes amigaveis, engana- 
1am-so redondamente, 
Como em Le Cateau e na segun- 

ja batalha de Ypres, os Inniskil. 
Jíngs e Os Fuzileiros de o 
“varam aos allemães que os celtas) 
das ilhag britannicas eram tão bel.| 
Jor combatentes como. os descen- 
«dentes dos arglos, saxões, dina-) 

» trormandos. 
des darame 

«gu 0 lado do sul do sa- 
uaviam sido destruidas 

Abi o iní.i 
 pe- 

ros de 
in. 

nieio das vedações é 
tando-se e fugitivos al 
seram quê o ataque havia, falhado. 
O assalto no angulo da face nor. 

te do saliente toi momentaneamen- 
te coroado de exito. Os allemães 
penetraram mr 
ficaram ahi apenas durante minu 
tos, porque os Iuniskillings que es- 
tavam de Teserva precipitaram-se 
contra o inimigo e á ponta da bayo- 
neta repelliram-o, 
Quando os allemães fugiam, à 

metralhadors, colocada Ta gni 
mente, abriu largas fileiras entre 
os fugitivos, escapando poucos pa. 
xa irem dizer aos seus camara 
que, nos criticos dias de julho e) 
fgosto de 1914, 08, conselheiros do 
kalser se haviam enganado redon- 
damente quando. suppuzeram 
as soldados irlandezes estavam at 
elogos por abandonar 4 causa bri.) 
tanúica, E E 
Os ultimos dias de abril foram 

do, granda notividade em ambos os 
lados. No dia 28, os inglezes tize- 
zam um uraido nús trincheiras al 
jeniãs do primeira linha e logo na 
manha! seguinte ,apoz um violento, 
Donhliardedimento "e a coberto dos) 

nas trincheiras, mas) 

VOL, xi 

metros e numa profundidade de 
cêrea de 3.000. Os allimães tive- 
ram grande numero de perdas, 
vido à esse facto e ao fogo da ai 
tilharia ingleza, porque muitos d'el. 
les haviam recuado por entre as 
granadas inglezas do impedimento. 

Ao mesmo tempo, ap allemães 
lançaram gazes ao norte da estrada 
Messines-Wulverghem na cxtre 

farpado] dade cul do saliente de Ypres. As 
nuvens de gaz eram seguidas pela 
infantaria, que foi repelida pelo fo. 
go (ãa ariihario jo Pelas granadas 

[de mão e Bayonctas inglezás, 
No entretanto, desde Arras às 

margens norte do Somme, coisa al. 
guma occorria que indicasse que 

's alliados se propunham, como 
depois se viu, atacar seriamen- 
tea linha allema maquella região, 
A 27 de fevereiro, um pequeno ata- 
ue allemão a sudeste do Albert 

foi repellido. 
No dia 29, ao norte do Somme, 

a infantaria e as metralhadoras 
glezas dispersavam uma força ini 
miga que tentava avançar das suas 
trincheiras a coberto de um bom- 
bardeamento. 

'A 23 de março, novo «raid nas 
teincheiras inimigas , proximo, de 
Gommecourt. Quatro dias depois, o 
inimigo, apoz um intenso bombar- 
deamento, tentou tomar a posição 
dos allinãos entre o Some e o. 
Avre nas cercanias de Maucourt. 
Segundo o relatorio allemão, pe 

qué Jo mesmo tempo elgana fracos des. 
tacamentos inglezes tomaram a of 
fensiva proximo de La Boisselle, 
que, à nordeste de Albert, ja em 
breve ser lheatro d'uma lucia vio- 
tentissima, 
A 7 de abril, apoz um violento 

bombardeamento,  «raiders» alles 
mães tomaram uma trincheira. ie 
alem qo norte de Angre, mas foi 
Fam d'ahi expulsos rapidamente. 

obimantes, 0 inimigo den/ Talvez porque adivinhassem 
is intens imglezes n'esse poni 

do bttnos - atóques em Trento 25 de abr ani, 

pelo ver 
ani CNnadO de COPE da ONO) =7E asno, orscedido de gruda 

spalhadospmento atacaram perto de La Bois. 
O esteno, airda. da Io) sele, fazendo 20 peisiondiros e toi 

mando vma metralhadora, sendo o 

voL zm 

Perfeição! 

Elegancia! 
Arte! 

Sorlimento! 

Calçado ; 

fornecedora do pessoal da Co) 
anhia dos Cominhos de 
Portuguezes e da Cooperativ: 
Eredito e Consumo do pessoal di 
estabelecimentos fabris, da, 

Pros. Imibdisimos 

Sirmece o mais ele; 
c 
sistente calçads para 
Senhoras e Creanças. 
€xperimentem para sec 

cor na 

tal 

A 

ústerio da Guerra e que por 

Prego Po 
lc, o mais commodo, o.mais 

Nom: 

UISTORIA DA GRANDE QURRAA E 

tinuou durante a segunda quinzena das columnas levou algumas horás 
de abril. No dia 19, apoz uma 
lenta preparação de artilharia, a| 
infantaria do inimigo tomou duas chegar ás tri 
excavações e no mesmo dia deu 
um assalto ao «Bluff» e és posi-jdo abril. 
ções inglezas ao norte de Ypres em 
AWiellão o na estrada Ypres-Lan 
gemarck. Diziam ter tomado 700 
metros da linha ingleza na estra- 
da e ter aprisionado durante o dia 
um official, 108 homens e duas me- 
tralhadoras. 

A Infantaria Ligeira Real de) 
Shropshins recebeu ordem para rá 
tomar a posição perdido, que o in 
migo estava consolidando com 
pressa febril. Novas trincheiras de 

nicação haviam sido abertas 
9 Cr app 

gado de nuvens e uma hora depois, 
do por do sol a chuva cahiu torren- 
cialmente,  inúndando trincheiras, 
transformando as excavações em, 
chareos e o lerreno em um pan- 
tano. 
Não conseguem consolidar es. 
trincheira?-—perguntou um of 

cial a um dos seus homensy. 
«Consolidar o que?... Esta la.) 

ma?-foi a resposta. 
O lodo dava pelos joelhos, nºal- 

guns sitios chegava mesmo à co-| 
xa; à agua nas excavações era, 
tanta que cobria a propria eleva- 
ção. Não so podia avançar a não 
Ser levando à arma estendida na 
frente ou levantada acima da ca 
beça. 
Na densa escuridão, encharcados 

pela incessante chuva, os Shrop- 
Shires avançavam vagarosamente. 
Um estrebuchar e um grito abafa- 
do revelavam que algum soldado 
tinha cahido numa excavação o se 
estava afogando. A explosão das 
granadas crguia ondas de lama so- 
hro-os homens. Os feridos tinham 
do, ser, vagarosamente retirados do 
logaçal. Um homen que não fóra 
ferido caiu no Jódo e ficou ahi 

m soccorro « sem ser descoberto 
alé à manhã de 25 de abril. 
O ataque foi dado em tres co- 

lumnas e podem avaliar-se as di 
culdadee vencidas que utia 

lduas horas no dia sega! 

oa avançar 200 metros. 
A cojumna da direita só poudo 

heiras do inimigosh 
uma hora e meia da manhã à 2% Apoderot-se dela, apes 
sar de violento fogo do fuzilatias, 
granadas de mão e metralhadoras. 

uco depois, seclamações se Glie 
viam 4 esquerda, A colunina da 
centro alcançra 6 seu objectivo, - 

Àºs 5 horas da manha, 0 inimigo 
concentrou-se proximo do um «cof 
tage» arruinado para um cóni 
ataque. Foi repellido. A esse ford 
po, a columna da esquerda tinha 
errado o caminho. Um oulro cons 
tra-ataque falhou o a linha ingieza 
foi completamente restabelecida. 

Durante a aeção, a artilharia 
franceza 4 esquerda bombardeoix 
vigorosamente o sector leste da es- 
trada Ypres-Pilkem. De feitos indi. 
viduaos de bravura oguns podepy 
contar-se, 

Um cabo gastou 6 frorok é maéide 
Jesde us 4 horas ás 10 é 

manha, “a transportar" 
uma distancia de 600 h 

oi 
Povo va pitcigio do cola, fis toi ferido num hombro: débeis: apa 
rastono. é impeliuo. ho Olo, “Sd 
tando, depois” do nascer do. dia; sempre debaixo de violento fogo 6 
juando conseguiu. pól-o em, 16 
a “salvamento. estava. num está de Completa extaustão, Um voluntario. depois do ser fê 

rido n'um joelho, consegui arzábe 
ar-se alleind 
recusou a eai dah, porque pa 
inelezes linhom força insbfliciente, 
colo pensava, pará a oechparoms Ficou Ni, ajudando a repolho 
contra-sluques, durante 96 hofasy feno depois de ser levado em nte 
ca. Um “outro voluntario auil 
com exito uma obra de sapá Cônira: um contra-ataque só com una Gs 
mãos. º 
Um oificial dirígiu uia: dlaquê com” un braço epéica: SER EGR 

um boccado. Um egrgento 
Hed do Odo “oa um “ferido. do, Iodo o, romper 

lia, sendo O constante doa 
bre elle, 

s 465 5 

jenção | 

E 

oapalalia Rego: 

o 

isurio da, Asafe id Dipmpção do Ain 
Doenças dos pulmões e do apyarolho 

na/iotra, saque. 
docóito Qde 

, Sequeira & Santos Ltd. do 
Lisboa, do esc, 2459501, vonsivo) óm 10 
do setor bro do 1916, provinom-so-por 
esta stodo todas as casas bancarias, ate, 

E. SANGUINETNTI 

Das 14 4515 horas 

Das 16 às i8 horas 

E à 



- 

leom do-xomparceor tidas 
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Sm frio, Mo q 28 a arroio de Junno az € Nislã 
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<eão, o Innlo ts 
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= Da todo dl CSrpotação, tua du É 
va, BL e 8, 
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“as popularos qu» nqui 
toxina domingo 
ata afCapilalo ja f 
“du a adia cuior o intoresse não da parto dos Lombeirys, volunharios, 

Je as promova, mas do combrrvis 
'OD6I, qui -cspora n'oses dias enorme 
comagcim de Frastoiras, 
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simulacro do lr 

fazem parte nl 
meuolos 6 morte 

sum proverbial 

Hlmenachs para Biz - 
Sdições ta Parceria Antoúio Ma. 
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(Pelo correio ucrasco o porto o 
“Satistazem-se na volta do correio todas “as encomendas acompanhadas da res: pectiva importancia em Notas «co, Ordens ou Vales Postaes 

os aos cambistas » 
* José Dias & Dias 
Peáid. 

Secessores de 

CAMPIÃO «& O. 
46, Boa do Amparo, i8-LISBOA 

00 MISTORIÁ DA GRANDE GUERRA 

muito conquistada. 
jodas as 
das, & 0: 

Colyseu 305 Recreios, 

pe “rss. | quélla casa de espectaculos do lindissi a opartitos de Legoca «Noi noção as passa om Portugal em peincipios o seculo. 

Daio mistados|maia bam confiada, pois a disteibaição é 

le een elrdosrdo Pari D. 
o, fio, Montes, Gueifo Bortóchi 

ir ras os-dlontes Mario O ne: , croouia, 8 

nesta estação cul 

fennda 
Totta 
grapho» 

Sosiod ade Enonyma de Responsabill-/ 

Capital 300:000$00 

ra! extraordinaria o 
por falta do namero dos ars, accionist: 

in va receber Ebficionto represantação do cap) 
vamonto os Bra. Acionistas a rouni 
Jem segunda sossão uxtraordin 
formo proceltua 
tuto, no di 

osta Astombleia constitue-so com qual 
quer numoro do accionistas presontes o 
Soja qualquer capital reprosogtado. 

CRANDE LOTE PATRIOTIGA 

Bruzada das Mulheres Portuguzs 

“Os lnicros liquidos 00800 rever- [8 Citrgião dos bosjt tonvexclusivamente para hospitalisa. | No «ão de portuguezes feridos e conva- 

fo com trilho: a ropulição de ba 
AS edições, 

“da considotada casa Edi 
2 slmanhcis profusai 

lustrados | 

loco “onshsntos: of Ga esicla as 
o dio 

VIII, na provincia do “Traz. 
osa partitura não ponde sor] 

eguint 
Di Hermoso Pisrates do Culabazas, ar. 

D. Bráseiro do Trai-os. 
Bigoe), Roq 

ordomo, Antonio do Robeis; D. Gom 

rio é dizer que o Colysos é nes pr 
malhor casa du espectaculos do 1 

” 

dado Limitada 

Não ao tendo rounido a 
Goi 

sinha. 
lo do E.e» Sr, Prosidonto convii 

ria, cone go n.º 21.º dos osta-. 
á do sotombro proximo às! 

aj 
Em conformídado da leí o dos Eatatutos| 

Linho do 1916. 

Z | AaSts DE - BhITO 
Médico dos hospitaes 
o da Misericordia 

Lisboa 
| Medicinagera!| 

1916 lina 

Rega 
tuog 

Loca 
A raoj 

Aran 
ásiBhoras— |jorf 

d| Telephone: 2930 
bg B.do Mundo,84,1. registo) 

ão 
do Ban- Er 

TahaoariaMalafaia 
Tábacos nacionase 

eestrangeiros 

'R.da Boa Rocorda- 
pão, 43 045 

Figueira da For 

ot. XE 

"Bm voluntario do corpo medico. 4ug «os sprimeiros enralivos entro 30 
40 Meridos no proprio forreno, 
do ferido na cabeça quando os- 

tava procedendo a esses cnfativos, Contituou no seu trabulho « depois trganisou O servico d: retirar um 
fugido que ficára abudonado no 
“loio, 
* ltomos ori a dos—diz o relato. 
rio “dificil altera -a evacuar as 
Avinoleiras que recentemente hi 
syiamos “conqui 
Langemarcik-Ypres, por causa das 
“sandes inundações, que tornavam 
a sum consolidação impossivel. 

E? provavel que as granadas do 
mão Inglezas, às cepingardas e às 
Deyenetas tambem contribuissem, 
em não pequena escala, para esse 
movimento de reco. 

“Na. froute desde St. Eloi até Ar- 
»as«nãô ieesauram a lueta e-0 bom. 
Mantemnento. No seclor do Loos- 
Mhzras houve violentos combates du. 
rauíto q ul numa de feverei. 
mo. No dia “22. os alltmnães, que na 
noite camtorior lia impido a] 

«primeira linha 
ouque de Givenchy, foram d'ellas, 

doailojadtos, 
*0s “sete Dnlulhes inimigos Live. «ram igrandes perdas cuusadas polo! 

tem, de fogo «de cortina ou de Jar 

+ As 545º da manha, cinco minas, 
que haviam sido collocadas pelos 
inglezes dobaixo das (rincheiras al- 
lemãs na linha do fronto, explodi. 
ram, A explosão foi medonha. Por 
cos minutos depois, as tropas 
landezas âbriam caminho por en- 
tre os destroços para ocuparem aé 
exoavações formadas e para arre- 
nessarem bombas contra Os alles 

mães que «e havism refugiado nas 
trincheiras de comunicação. As 

lado na estrada de CxCAvAÇÕES foram. oceupadas com 
;à perda apenas: de 60 homens, 

Os, irlandozes "não foram por 
muito lempo deixados em paz. Um 
diluvio de granadas de todos os 
calibres o especies cahiu sobre 
so estreilo local, arrojado pelos 
nhões allemães. A infantaria al 
mi, reunida e, reforçada, precipi 
tau-so das trincheiras de communi- 
cação para recuperar o terreno per- 
dido. Granadas arremessadas 
mão ou disparadas por cspingar- 
dus explodiram entre os irlandezes. 

Os atiradores especines alicmães 
estavam . occupados em fazer fogo ) 

de trincheiras nolsobré qualquer homem cujo corpo 
era visivel, tras ú granada de mái. 
e  bayoneta os valentes soldados 
mantiveram a sua posição. 
Durante os dias seguintes o ini- 

migo contra-alacou, constantemente 
Nofo fez todos os esforços por meio 

a sudesteido 
explodir |t ram impolentes, praticaram-so 

da excavação ragem. A 18 de março, Os nilemies 

minas parx expulsar os assal. 
ntes. No decurso dos combates 

grandes actos de co. 
X de explo- “Por eu furo, os aliados, no. se de tres dia 20, fizorum explodir minas emidas excavações do redueto «Hohen- dus “gúlorios na ça deizollemo. 

iv 8 4 lesto da estrada de Neu- No dia 23, os inglezes fizeram Vunet à La Fole; à 2 do'um  uraids cgroado de exito. con- 4 uma outro tra uma trincheira próximo da os- debuixo duma antiga exeavação trada BélhuneLa Basse, e O :que q inimigo oceupava o a nova migo fazia explodir minas ão norte Oxcuvação assim formada foi oe- 
eupadi pelos aliados. 

No mesiny 
mo que 
insuper: 

da esquerda ingloz. 
“Yoos, foi novamente e durante os 

titha “sido um 
diu, o reducto «lo. 

do canal de La Basséc e outras a 
nordeste de Neuve Chapelle, no 
mesmo tempo que dava um ataque 

ruclitero 4 -grahada de inão ao 
el ao avança norte de Arras. 
na batalha dei No dia seguinte, houve grand 

actividade d'ambos os ludos no se- dias soguintos fheutro de mna”lu-ictor entre o canal de La Bassto a cla -sanguiripienta, Jarras. No dia 26, proximo do res 

lodo em empelas 

empregar. Dopósito Pharmécia Azovedo, Filhosy Rocior Bi, Lisboa. 
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Tinturaria Cambournac|ã 

Bacadura Falcão 

Doenças de bocea e dentes 

Maitre d'Hofe 
offoreco-so, DA refe 
onto jornata A, 

filhinho Fornando, Antonio Maris, do 

o e ema molhar Mario 

(Conto, Maris José Conto 6 Pisto sou E a todas 

ES E S 

Contraroubo e contra inoendio 
Grande economia--Seguro de mobiliario 

Por $20 por cada 100500 de valor isto é pelo que se pagaca sf, pelo disco de fogo A 
MURDIAL edpara vaio 18 apolice cs ráeas de INCENDIO é ROUBO, E tão nessa 
“oo seguro de ROUBO cono o da FOCO, gi 

A RVESRDIAL., 
COMPANHIA DE SEGUROS 

Capifal: 500.000$000 
Reserva em 1915: 102,0078H7,1 

Casa dos Espare 
o tilhos 
Santos Mattos & C* 

ua do Ouro, 133 

dos Antunes 
Medico dos hosnitas 
Docnças do ostoma 

Feotoscop 
Esophagoscop 

ceu» = Sociedade anonyma Derse 
ponsabilidada limitada - 

SEDE EM LISBOA DELEGAÇÃO NO PORTO CAPITAL: E. 600:000800 

5, Ena, rad es Pinio da Fonseca & Irmão & SEDE-RUA DO COMMERCIO, 991." 
Telegrapho. MUNDIAL ENDEREÇO TELEGRAPHICO: Probldade,—Lisboa 

NUMERO TELEPHONICO: 1995 

USA-SE O COD, TELEG: RIBEIRO 

Fundos de reserva Esc, 105.000$00 
Frejuizos terrostros e maritimos pagos atá 31 “do 

dezembro da 1914; 
Esc. 790:696$42 

Edectnnseguros torrostro, contra fogo casual ou pra- 
esdido do raio, sobro predios; ostabslooimentogo mobis 
lise, q maritimos cuntra avaria grossa o partidulas, 

Agoncias em todas as cidades é 
nas principaes villas o povoações 
do continente, ilhas e ultramar. 

Praça da Liberiade, 138 

NOVA COMPANHIA NACIONAL DE NOJGEM 
Socibiade emonym? de responsabilidade 

gem de trigo, descasi 
mentícias, bolachas o biscoitos om Lisboa, Ooitnbra,| 
vos de Santa Íria. Tapreiro o Saixai. - 5 
Farinha especial para exportsção, om barrioas, caixas Ou saccos-—Fa=| 

[ 

obtor a tintara do iodo 1 
parada pola possoa qua ter 

ja, direito 
rica geral 

(ao do aros, massas li 
drogas, Sacavoa, Po- 

ITOS OU DEMANCIADOS soda 

unciada, 10. 1! e 12 
CONSULTAS: Consultorio: Das 14 ás 16-Rna Gorrelt, ANTONIO AURELIO E 

Massas do, 2.º o 3.º qualidad o b lachas espsciass 
para exportação-—Corones e legumes | 

Preços sem competencia 
Telegrapho: FARINHAS-—Tolozhones: Administração 4224; Expedionto 4222; 

Themouraria 422 i 
Codigos A. B.C, 4. e 5.º edições e Ribeiro 

ESORIPTORIO 
— Eua do Jardim do Tabaco, 82 — LISBOA 

Telephone 56? ICentrah 

MEDICO ESPECIALISTA 

DBwY RARA TE | 
Explosivos da Fabrica da Trafaria 

PYNAMITES Diversas, caixa do 3 kilos, 
CAPSULAS Diversas, caixas do 100, 
RASTILHOS 

façor & Ca, roa da Prata, 50, drigues Pioto 6 Pinho, ros do Alma 

Dentes artificiaes 
ROCIO, 4. 2.6-TEI 2105 

ocendo bom 
o do mesa e fa go do co- 

do varias linguas, 
as, Dirigir carta à 

Prolucto chimico para to:nar' mvompivel e: impermaavel 

A sela do calçado 

E o molhor pr 

Enduroco o impersitabilioa a oia. 

1! TI E Qui, pratico, Eipenido 

Dálho a tortaiees o a consiatencia do fdero 
Não perde a Sexivilida Pas duguoonta 

às galoel 
Latinha para preparar 2 pares de calçado 350 réis — Pefo correio 

mais 60 réis para porte e registo 
Vende-se em todos os estabelecimentos e vo deposito geral 

CONTRA 
SIPHILIS: 

Depuratol! 
(REGISTADO EI (4 PAJZES) 

O purifissdor do sangue por exsolleacia 6 o depurativo 
meis one-gico 6 inofensivo! 

Sem dlot: nam resguardo! dão exige o auxilio de ontros 
tratementos gecundarios! 

O depurato! encontra-se à venda nas boas pharmacias 
edrogarias, Cada tubo (uma semana de tratamento), ré 

Evita melas solas e 
Não projali 

DESGONTO AOS REVENDEDORES 
vJeronymo Martins & Filho 

Chiado, 1S & 19 --Lisboa | 
15050; 6 tudos (tratamento regular), 55300 reis. Pelo ci 

i te tis para tosa a parte. 
dO eigro ds Instra-ções em todos os depositos: De- 
posito geral para Portugal e Colon as: 

PHARMACIA J. NOBRE 
Fraça de D. Pedro (Rocio), 109, MO 

LISBOA 
* (Por baixo do Franciort Hotel) 

rociá: Pana o Silva do A: 
o o eua mlher,olísiConto 
ut filhos Sobastlão Maria do Aras 

Tioodora da Sil o do Anjo, Adto. João Joné do Aran. 

Companhia de Seguros À NACIONAL 
Séie na sua propdedade: áveniza du Liberdado, 14 — LISBOA 

e am, resp. lim, Ê FUNDADA 
ein 7. 4.15 

e Mario da Glor ) ; os, Paloogra Le CAPITAL 

Juliota Ola 
faria do Arai 

RESERVAS = = 
ulmira Loal Poos, Elysa Amo. : É a Em Tt j 

too | 
GOARMON & O* - “escudos 

i 2, do Corpo Sinto, 7, 19 € 21—Telephone n.º 1244—Lisboa 
Seguros sobre a vida humana, ia E ip 

o contra aoidontos no trabalho, Inoondias 6 avaviss mr 

"o aliociavanto do 

Tão officazes coma as me ho 
res aguas mineraes hebidas 

na origem 
Basta dissolver tram Hiro de agua 

um paceto 4a Litbinés do dr. Gustin 
pará obter (netantanoamonto nº 

da, 
vor, xi VISTORIA DA ORANDU GuEkEA o 
Pia PA ir a 
dueto «tohenzolleran, houve lucta Jerara compostas de compatriotas de 
numa excavação, ficando os inglo- | Caseruent, 7 
zes vicloriosos; em frente do Hul- pe 
luci, os alicmáos fizeram eSplodir|tido com 
minas, mas os iNglores ocuparam | fios. feria. informado mo fra a a e 
as excavações por cilas produzi- e outros neulrmes de que 05 das, havendo tambem violentos rc- qo, 
contos aq cul de Neuvillo Sl cor 
iVaast, 

No conieço do abril, ambos os 
“os fizeram explodir minas no re- pi 
ducto «Hoheuzolermm c proxino 
das pedreiras de Hulluch. I 

Egua rólucral alcalioa o 
ge tô gazos, delicio 
habor, mesmo pura. com todas es babi 
imeuto Com vinho, né 
sabor agradabiliseiuio, 

Lithinés do dr. Gustin 
RC ra CERA ETA 

s doenças dos 

so não livessem 
toca, à telegraphia com 

Contra todas 2: 
-Rins, Bexiga, figado, Estoma- 

Articulações 
1 ta; agua mi- 

“ 'A noroesle- do Leas, no-dia.13 de tado bambsrdoando 1 aa qna-ans = 42 vasotes ES SDO de ag a mi 
tbril, uma pequena força invadiu Os infleres haviam est: = neral por 5DO =, 
as trincheiras allemãs da fronte e à batalha de Loos. As frinch Arogarias, merosarias boas 
matou alguns dos que us occupá- do reducio ulohenzollerm for oyo Mattias & Fuiho, rum 
Nam. O estado imuior allemão, tres atacadas. E o reducio e H jacto d' Azevedo, rua do Santa 
dias depois, dizia que bos luch explodiu na mina. Outras 
os lados do" canal de La Basute era imúmus explodiram a nordéste 
grande a actividade da artilharia e Vermeltes, 
a lucta de minas augmentava def 
Violenciaw é que vrta região de Ver-| A manhã de 27 compeu diara e 
moles, uma posição ingleza fôra prava- uma fresca briza da 
destruida n'uma extensão de mais nordeste. Do subilo, ús 5,10 
de 60 metros pelas explosões de lemães atac: 
minas, Iguzes 

Este desogradavel incidente pare. para o sa 
se ter occorrido nm 
medreiras de Hulluch. 

phyxntes, 
ente, & ] 

cercanias das cai fogo ae impedimento fórmado 
e granadas Ierimogantas, cahia No dia seguinte, domingo, 16, as cobro as linltis de sfoio o Ide tropas | inglezgs * penctraraim "nas serva pura impedir | que reterço trincheiras. inimigas ao sul da €8-'fôscem “ enviados em Muxillo des frada de Bóthune-La Bas No tropas que guarmeciam o sáliente. Sia 19, houve lucta 4 granada del Os iriandezes afivelaram [imnie- mão em roda das “laiatimente os se lo o rd ipi giatamente os <ens copacetas com. 

de sapa ahi e «o sul do Givenchy- nzes o no meio dos fuvens po vira destes, que vagarosamente (se es. 
- Nos dias 26 é 97, novo «raid» in-/Pallavum por cima e entro elles 
ez “nas. trincheiras Inimigas ao CSPOraFam « avanço dos allemães, 

Sai do canal de La Bassão c houve Estes, que se julgum habeis pey 
um recontro com ullemhes ao sul Sologos, demoraram o diaque, Do Sereno Ra du paéride full Talvez suppuressem quê os! is 
viuin elles dado quatro alaques in.|dezes, conio celtas que erara, não 
Iruelitêros entre o canal de La Das. esperassem a demora com q" mes- sêo e o salieuto de Ypres proximo|ino sangue frio dos inglezes e cs. 
de Armentiêres, cocezes, - «Coincidindo com « rebelião de] 7 horas q meia, um) nova Dublin, os allemãos, na manhã de|descarga de nuvens de gêz é O som 27, lançaram. gazes asphyxiantes tente foi bombardcádo: com! tanta contra os Fuzileiros Inniskilings elfuria que o parapeilo, tia CSguina, Os de Dublin que defendiam o sa-oi dorcuido por completo nalguns Tente ao sul.de Huliuch. Esse pon. (sitios, Poucos minulos depois, des- to foi sem duvida escolhido pelo encudeava-se o ataque da infanta. principe real da Baviera porque asfriá. Se 05 alemães contavam enc tropas que gusrmeciam o salientaloontrar homens cheios de pânico 

Fabrico manual só nos Grandes Armazens de Calçado, KR da Palma, 290 a 290.8, ?. do Bomlormosg, 4 a 18 (om fronto do Coliseu do Lis! 
doa)—Botas para homem a 854X! Sapatos para sonhora a L$400!! 
Um co.0ssul soriimento em todos os $2ngros 

para homem senhora e creançã 
Telephone: No te 11:9-— . A, Cantleias 


