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Um grave momento
financeiro

A opinião do Sr. Jansen
Müller sobre o augmento

da quota-ouro
Não tem sido somente O eco das grandes

manifestações collcctivas sobre n ballnirlia
dos iiuguicnlos du impostos, suggeríilos como
solução no cspiinlalliJ Jo "dclicit" orça-
liicntarlo, (|iiu u p.ilicn o pinico vae ílrni.m-
Uo uma corrente de opinião acatada e justa
pelos seus respectivos meios de defesa; opí-
nines isoladas, na imprensa, têm, oiitrosim,
eivado situação idêntica, quiçá impressio-
iinnte.

A NOITE tem acolhido mesmo em suas co-
lumuas expansões autorisndns, de pessoas
perfeitamente aptas cm discutir tão delica-
do assumpto; vindo, por isso, aluda hoje,
divulgar a opinião do Sr. Jansen .Müller,
fünccionario dn Fazenda, que, no nosso muu-
do coiiimcrci.il, é recoiibccidamentc uma au-
toridado para dizer sobre os pretendidos au-
gmenlos du impostos aduaneiros, inclusive
o da quoln-quro do -10 para 05 ü|°.

Da palestra (pie mantivemos com aquelle
fünccionario concluímos quo S. S., mnulcii-
do uma opinião pessoal, c absolutamente
contrario no an;;m.-iiIo dc quaesquer impôs-
tos, por isso quo recursos existem ainda em
qiianliilndc pnra resolver n situação e, mais
aluda, pnra attender a crises futuras.

— O uuginento da quota-ouro — disse-nos
o Sr. Jansen Müller — no envís dc mclbo--•nr as nossas rendas aduaneiras, vem pre-
judlcal-ns cxtraordinariaineiite como um
entrave ã iinportnção c, num livro quc vc-
nlio de editar nn Inglaterra, intitulado "Am-
da sobre a tarifa das Alfândegas", acecn-
tuei (pie "o entravo ã importação 6 barrei-
ia á immigração espontânea c redunda em
entrave ã exportação".

Quando eu discuti sobre tnl llicorema vic-
ram á baila varias fórmulas justificativas, c
no mesmo livro fiz referencia ao pensa-
mento do enlão futuro presidente da Ilepii-
blica, o Exmo. Sr. ür. Wencesláo tira.:, di-
zemlo:"Condeninada, por anti-cconomica, poi
prejudicial ao povo, a alta taxação dos ob-
jectos importados — o tal entrave á ira-
port.ição, as duas fórmulas, quer a da Mnr-
tinlio, quer a da balança commercial, tem
cm commum a hypotheso do augmeuto da
exportação, (íue tanto favorece o cambio co-
mo a mesma balança commercial.

Pelo (íue se le em sua plataforma o na
palestra que o "Jornal do Commercio" pu-
blicou em abril c o "Diário do Cougresso"
reproduziu cm 'i'i de maio, o Sr. Dr. Wen-
ceslão liruz nno incluiu em seu programnia
o entraue à importação; não vem augmentar
a miséria, a penúria, a fome do povo, em
proveito do cndinlicirado prOtécclonismo e
dos assalariados deste, que foimani diversas
categorias; ao contrario: vem desenvolver,
pelos meios mais convenientes, a nossa ex-
port.ição; vem cortar despesas inúteis; vem
levantar as forças do paiz; vem augmentar
às rendas aduaneiras; vem eqinl!brar os or-
çamentos; vem pôr termo á penúria do 'Die-
souro; vem restaurar o credito da Nação,
como fizera o governo Campos Sallcs-Mur-
tinbo."

Ora, considero, oulrosim, o augmento da
quota-ouro como entrave ú importação, cau-
sando sérios prejuízos .í renda aduaneira.

Outros meios tem o governo para evitar
ainda decréscimo de renda aduaneira e, dc
um delles, sinceramente me externei no meu
livro sob o titulo "O ingresse geral da Na-
ção sacrificado a interesses particulares",
dizendo:"A alta taxação de mercadoria*, que tem
similares nacionaes produz o effeilo de des-
viar do Tliesouro grande somma de direitos
e canalisal-n para os cofres dos fabricantes,
O que ó o mesmo que dizer quc o povo
paga impostos, não exclusivamente ao fisco,
á Nação, para as necessidade* desta; mas a
particulares, em prejuízo da colleclividade.

Tudo isso querendo fazer referencia As
nossas tarifas, envoltas pelo malfadado "pro-
teccionismo", causa de muitos males do mo-
mento.

Num estudo que fiz demonstrei cm como
Brasil era o paiz mais "proteccionista" do
mundo, estudo que fiz sobre a base dos te-
cidos, chegando á seguinte couclusão de per-
centagens de direitos:

Tecidos crus:
Republica Argentina .............
França 
Allemanba 
Urasil 

Tecidos brancos:
Republica Argentina ••
França
Allemanba 
Brasil

Tecidos tintos:
Republica Argentina ys....... -»*r.
França
Allemanba 
Brasil «¦ • •

Tecidos estampados:
Republica Argentina -..
França
Allemanba .., •
Brasil

Está ahi o que merece estudo na Alfan-
dega: as suas tarifas,

Qualquer iniciativa real sobre o assumpto
«l.irá um complemento que servirá de solução
ao mal financeiro sem ser preciso que se
façam nugmcntos descabidos, que prejudl-
c.im, não só a collectividndo — povo e com-
mercio —, como ao próprio Thesouro.

Eis o que penso sobre tão pretendido au-
gmento.  m»»>

SHRAPNEL
Samuel Smiles diz, em um de seus livros,

que as amabilidades, as boas palavras não
custam nada. O Smiles, com certeza, nunca
poz no fim de um telegramma: "amigo affc-
cluoso e muito grato", ele.

O
As repelidas reformas do ensino anarehi-

saram a instrucção de modo completo. O
mínimo admissível a um habitante de paiz
livre é que aprenda a ler, escrever e contar.
Mas nem sempre isso se consegue. Conheço,
por exemplo, um jornalista qua sabe escre-
ver, mas não aprendeu ainda a ler... 0 que
escreve.

O
Os excedentes exércitos inglezes eslão pro-

vando no Somme i sabedoria de lord Kit-
vhener. A principio ella fez apresentar no
Parlamenta o projecto chamando ás fileiras
os homens solteiros e excluindo os casados.
Emquanto se discutia o assumpto, centenas
de milhares de jovens em cdade militar pre-
cipilaram sens consórcios. Era uma ratoei-
ra. Depois de feitos os casamentos, o Par-
lamento approvou a lei chamando ás armas
os casados. A taclica britannica foi de fa-
zer os rapazes se casarem, na esperança de
evitar o serviço militar, e depois os mandar
para a guerra. A conseqüência eslamos ven-
do no ímpeto da offensiva ingleza. Um exer-
cito de casados è muito melhor do que um
de solteiros. Os casados estão mais acostu-
mudos a brigar.:
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As grandes innovações
do Código Civil

E os fios não se i

poderão casar com
as sobrinhas?

Os eslabulos garantidos por
iíiSt.. «-^» im n"

uma sentença judiciaria

25 %
35 %
29 %

15-1 %

25 fo
29 %
21 %

172 %

25 <7o
31 %
27 %
98 %

21 %
20 %
20 "/o

127 fo

O estudo comparado do Código Civil, que
entrará cm vigor no pruxinio anno, com o
nosso direito vigente, ú um trabalho penoso,
de investigação c paciência, quc só alguém,
muito fnmiiinrisudo com esses iissumptos,
poderá lenliir, sem risco do ver Innovações
onde haja apenas repruducção de nutigos tex-
toa pouco divulgados. Ii' possivel, culrclan-
to, salientar us principaes conquistas do di-
reilo moderno, escolhendo, dentre cilas, us
(pie possam interessar uo grande publico, á
collccllvldudo cm geral, deixando aos advo-
gados c juizes a tarefa, (pie a elles mais in-
teressn, de respignr, para O estudo dns que-
stões oceorrentes, os detalhes. Eslão nessa
categoria alguns dos pontos que A NOITE
abordou hontem, entre outros que, sob nova
redacção, consubstanciam regras do direito
aclual' *

De um modo geral c seguro o que se pódc
affirmar é quc o Código fixou — apenas fi-
xou — principos c regras que andavam es-
parsos na doutrina o no direilo estrangeiro,
subsidiário do nosso. A jurisprudência já os
havia acolhido, na grando maioria dos ca-
sos, rcalisnndo a sua fuucção do precursora
das novas conquistas do pensamento juridj-
co. Dentro dn jurisprudência, o velho direi-
to evoluiu, podendo reger relações do uma
sociedade cm pleno sceulo XX, liberlando-a
graças a isso (e abi está o grande argumento
inglez contrario aos códigos) da applicação
rigorosa, que seria intolerável e absurda, das
Ordenações do século VIII.

A evolução do direito contra o texto da lei,
que inspirou a .J. Cruct o seu celebro livro,
registrou entre nós o phenomeno conhecido
de um grando desenvolvimento da institui-
ção do seguro de vida, cm reacção manifesta
contra o Código Commercial do 1850, quc
expressamente prohibe quo a vida humana
seja objecto de seguro 1

As iiidcmnisnçõcs por perdas o damnos só
agora, pelo Código Civil, vão ser reguladas
por lei. No entanto, os tribunaes nunca dei-
xaram de mandar indemnisar o damno, ap-
plicando para isso a theoria da culpa do Di-
rcito Romano. Muitos outros institutos, já
conhecidos entro nós, familiares á jurispru-
dencia, incorporados, em summa, ao nosso
direito, só agora apparecem sob forma legal.
Eslá neste caso, entro muitos outros, o pacto
de perempção ou preferencia que, diga-se dc
passagem, o Código torna exclusivo da com-
pra e venda, vedando assim que cila so cs-
tenda a outra espécie do contratos, o que tor-
nará de discutível alcanço Jurídico a clausu-
Ia de opção, tão freqüente nos contratos de
adjudicação do serviços com o poder pu-
blico.

No tocante ao domicilio, ha uma innova-
ção ou, antes, a fixação de um principio,
que foi objecto dc grande discussão por oc-
casião de ser lançada a candidatura do ma-
rechal Hermes: o domicilio do militar. En-
tendeu-se e assim prevaleceu que esso domi-
cilio é o paiz inteiro. O art. 38 do Código
dispõe: "O domicilio do militar cm serviço
activo ó o logar onde servir".

Mas, de todas as innovações a que bem
merece esso nome i a que se refere á invés-
tigação da paternidade illegitima, prohibida
pelo direito aclual. O Código consagrou o
principio, embora reduzindo os casos em que
elle terá applicação. E' essa, sem duvida, a
conquista culminante.

Nesse capitulo, referente aos direitos da
família, as alterações foram pequenas, per-
nianccendo nas suas linhas geraes o decre-
lo n. 181 de 1890.

Impõe-se aqui, a_ propósito, o exame do
ponto conccrncnlo á prohibição do casnmcn-
to entre collateraes. O decreto de 1800 só lc-
vava a prohibição até ao 2o gráo, inclusive,
isto é, os irmãos. O projecto Clovis mante-
vc-o e o projecto revisto não alterou nessa
parte o projecto. No entanto, o Código pro-
hibe os casamentos entre os collateraes até o
3- gráo, inclusive. E' de crer que tenha ba-
vido uni equivoco na redacção definitiva ou,
o que è mais provável, um mero erro typo-
graphico. Na discussão ninguém cogitou dc
alterar nesse ponto o direito vigente.

Si uma lei não rectificar, aló ao fira do
corrente anno, esse equivoco do Código, não
haverá juiz, no anno vindouro, que possa
julgar habilitados, para se casarem, um tio
com uma sobrinha ou um sobrinho com
uma tia. E' um ponto que convém ser escia-
recido; porque toca ás raias do absurdo qucuma das mais importantes innovações que fi-
guram no Código Civil seja obra, não do le-
gislador, mas do copista ou do typograpbo.
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Ocrack das agencias
dos Correios

A illegitimidade do Conselho Municipal
mais uma vez allegada
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Os abysmos

O hospital veterinário, para tratamento das vaccas leiteiras, que, apezar da
ordem dc mudança dos eslabulos, está sendo construído na Quinta da

Boa Vista

Quo haveria por ahi faltando para prati-
camcnlo ficar por completo provada a inuli-
lidafle tia assembléa do largo da Mão do
Bispo ?

Apenas quc os proprietários de eslabulos,
quo o prefeito intimou recuassem da zona
urbana c da suburbana povoada para a ru-
ral, recorressem ao judiciário. E os homens
recorreram o venceram na questão I

Como se sabe, e foi mesmo assumpto am-
piamente debatido por largo tempo, o pre-feito, baseado cm uma lei de dezembro de
1912, do Conselho Municipal, ordenou que
os referidos proprietários transferissem seus
cstabulos situados na zona urbana o subur-
bana povoada para a rural ou subúrbio não
povoado.

O praso para esta mudança era Ai cinco
a 10 dias, e aos quu não obedecessem seria
imposta multa de 200$ a 500$000.

A solução para o caso foi fácil. Foram
ao juiz federal da 1* Vara 145 proprietários
do estnbulos e requereram mandado de ma-
nutenção de posse, que o juiz concedeu im-
mediatamente, baseando-se em que a lei queserviu de haso para a resolução do prefeito
d nulla, por isso qu» foi decretada p-» um

Conselho illegitimo o também porque fere
a Constituição da Republica nos poctos em
que garante a liberdade profissional c o di-
reilo de propriedade...

Agora ó só requerer todo aquelle quc ti-
ver de soffrer conseqüências das leis do tul
Conselho idêntica medida .indiciai.

E os Srs. edis continuarão a exercer com
calma a sua funeção decorativa, coiialituin-
do-se um tremendo vórtice dos diuliciros
públicos...

A Muuicpalidade, todavia, determinou a
construcção de um hospital veterim.riu na
üuinta da Iloa Vista, em terrenos do horto
ali installado, afim de para elle serem remo-
vidas ns vaccas tuberculosas ou contamina-
das de moléstias infecciosas.

O hospital, de que damos uma photogra-
phja, quasi se acha concluído, "elle existem
cerca du cem niangedouras.

A' hora em quc lá estivemos, apenas uns
sçis operários procediam á cimentação de
uma sargcla.

O quc se concilie, á vista desse hospital, é
quo a Municipalidade é incohcrente. Si auto-
riiou a remoção dos eslabulos para a zona
rural, como constróo cm logradouro tão con-
corrido um hospital para vaccas tuberculo-
sáv 1 E*, no rtreuos, estravngante.

I Bllii tt alliados

Descobrem-se mais
íalques

des-

A commissão de funecionarios postaes in-
cumbida de dar balanço nas agencias dos
Correios do Districto Federal, proseguiu nas
suas diligencias, inspeccionando as agencias
de Riachuelo, Mangueira e Conde do Bom-
fim. Nestas tres foram descobertos dcsfal-
quês, alguus bem avultados.

Na agencia do Riachuelo a constatação foi
positiva. Ha uma differença de cerca de
quatro contos de réis. A agente nega ter
dado desfalque, pois o dinheiro cila enlrc-
gou ao official Arlindo Emilio Rodrigues.

Na agencia de -Mangueira a commissão
encontrou uma differença de 1:500$000.

Onde se encontrou o maior desfalque, po-rem, foi na agencia da rua Conde de Bom-
fim. Eoi notada ali uma differença de cercade 17:0005. A agente defende-se, dizendo
haver naturalmente algum engano nas con-
tas. Isso ó que a commissão está apurando,
visto tratar-se dc uma pessoa conceituada,
com 12 annos de serviço.

Todavia, mesmo assim, foi cila notificada
dc quo deve entrar com a differença no praso
dc 48 lioras. Idêntica notificação foi feita
á agente de S. João Baptista.

O Sr. dircctor dos Correios suspendeu pre-
vontivameiite das suas funcçòcs o agente
embarcado Moacyr Simoneltc.

Nos Correios informaram-nos bojo quo
nenhum fünccionario daquclla repartição
deu busca cm casa do 1" official João Lo-
pes. Também não é verdade, accrcsecntaram-
nos no gabinete do Dr. Camillo Soares, quc
aquelle fünccionario ali tenha ido em ou-
tro caracter que não fosse o de informante.
O director mandou chnmnl-0 para saber si
conhecia alguma cousa sobro os desfalques,
visto tr.itar-so de pessoa muito intima da
agente D. Francisco Heclc.

Quem procurou o Sr. João Lopes cm sna
residência foi a policia, que and* i cala da
agente relapsa.)

A sessão do Senado em
resumo

Sessão presidida pelo Sr. Urbano Santos.
A neta foi lida e npprovada sem observa-
ções.. O expediento lido constou do propo-
sições da Câmara o pareceres da commissão
do justiça e legislação. O Sr. Alfredo Ellis
cominunica á mesa qeU a commissão no-
meada para receber o Sr. Rodrigues Alves
cumpriu o seu dever. Ora o Sr. João Luiz
Alves, cujo discurso damos, em resumo, nou-
trn parte. A ordem do dia constava do traba-
lhos do commissões.-
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A BEIRA 00 ABYSMO!

'--Pára evilar desastres.;

Os cortes
na Agricultura

O ministro propõe lambem
augmentar a receita

Até agora, sobre o que foi proposto ao Sr.
presidento da Republica pelos seus secreta-
rios na rccenlo reunião do Cattete, couvo-
cada especialmcute para tratar de assumptos
econômicos e financeiros, só se tem pallida
idéa pelas lacônicas informações officiaes
prestadas á reportagem pela secretaria da
presidência. Hoje podemos adeantar quo in-
teressantes propostas foram levadas ao chefe
da Nação, que, nno só reduzem _ despesas,
como tratam do augmentar a receita.

No Ministério da Agricultura, por exemplo.
O Sr. Dr. José Bezerra, sob a sua ante-

rior proposta de orçamento, ora em mãos do
-Congresso, apresentou cortes num total de
cerca dc 700:000$, isto é, uma diminuição dc

•5 °i° sobre aquella. Só na verba de addidos
o Sr. ministro da Agricultura conseguiu uma

• economia de cerca de 400:000!?, sem fazer
Cortes no pessoal, mas porque aproveitou
aquellcs funecionarios noutros cargos. Pou-
co mais de 200:000? de economia obteve,
também, o titular da Agricultura na verba
material de vários serviços que foram sup-
primidos. Dentre esses está o Posto Zoote-
chnico de Ribeirão Preto, cujo material e
edifício foram entregues á Municipalidade
dessa cidade.

Sobre a receita, o Sr. ministro da Agn-
cultura apresentou lambem sua proposta.
Actüalmente os processos de registos de mar-
cas, patentes de invenção, garantias provi-
sorins e funecionamentos de companhias,
que exigem material e pessoal dispendiosos,
pagam, respectivamente, dc sellos as impor-
tancias de 13$, 25$, 5? o 100$, emquanto que,
é sabido, os intermediários quo tratam dcs-
ses papeis no ministério recebem ás vezes
500$ de commissão pelo seu trabalho, em-
bora não haja necessidade desse dispendio,
attendéndo-só ás ordens rigorosas do Sr.
ministro da Agricultura para que taes pro-
cessos: .tenham o andamento expedito que
requerem, sem intervenção de solicitadores.

As taxas- de sellos desses processos, pela
proposta do titular da Agricultura, serão
d'orfi avanle:.licenças para funecionamentos
dc empresas na Republica, 200$; patentes dc
invenção, 150$; garantia provisória, 50?, c
registo de marcas, ÍJ0$000.

da fortuna publica
As secretarias que msúa

dinheiro consomem
As Informações quo demos, hontem, A pu-bllcidado «obre ns secretarias ilns duas cosasdo Congresso Nacional, niostriiui quanlo vaode profundamente* escandaloso no malhara-lamento de nussos dinbciros publico*.. E' avorngem...
Não completamos hoje aqucllns informa-

çoes, mas nccrcsccntniiios-llics iinias notaselucidativas, deveras interessantes. E* onsiui
que, na proposta de lei orçamentaria apre-sentada pelo governo ao Congresso, ns duassecretarias figuram: a do Senado, com ivis711:100:8110, u n da Câmara, com I)8il:ül5í;il8.
Ii essas verbas, ao cuvfis de serem reduzidas
pelas duas casas do legislativo, são au (meu-tndas, ainda, para oceorrer aos pagamentosde addicionaes "et coctern",.,

A despesa da secretaria da Câmara é demuilo mais de um terço do subsidio de 2I'2deputados o maior 213:1459^18 do que o
subsidio do todo o Senado, quo orça nor77-l:900í00O.

Accresce notar que os subsídios do semi-dores o deputados, pelas vagas oceorrentes
durnnto n sessão legisintivn, são susceptíveisde diininuiçãu em seu total, ao passo que asverbas das secretarias tendem a augmentarsempre...

As verbas consignadas em orçamento paraas secretarias das duas casas do Congressose elevam a mais dc metade da verba parao subsidio de todo o Congresso. São estesos respectivos algarismos: 1.099:1008118 e3.382:500*000...
E' quc nas secretarias das duas casas do

Congresso ha funecionarios de vencimentos
maiores de i:500~i por mez. No Senado haum de mais dc 1:5005, dous dc 1:001$ a
1:500$, tres dc 801$ u 1:000$, oito dc 0111$
a 800$, 11 de 401$ n 000$ o 15 de venci-mentos inferiores a 400$. Na Câmara o nu-
mero do funecionarios da secretaria assimse distribuo, por vencimentos: 'il, até 400$;'il, de 401$ a 000$; oito, dc 01)1$ a 8011$;
15, de 801$ a 1:000$; oito, de 1:001$ a
1:500$; um de mais de 1:500$. Totaes: 39funecionarios para o Senado o 83 para a Ca-
mara...

Quem quizer saber para que a Nação gastatodo este dinheiro, veja na "Estatística de
Administração", trabalho official, da Dirc-
ctoria Geral do Estatística, o que fazem du-
rante um anuo do trabalhos essas duas se-
cretarius;

Secretaria do Senado — 403 officios, 58
requerimentos o 55 telegrammas, entrados ;
90 mensagens, 371 officios da mesa, 35 das
commissões e 31 da secretaria, saidos... To-
tal — 1.052.

Secretaria da- Câmara — 105 mensagens,
23 officios', 204 requerimentos o tres tele-
grammas, entrados; 12 mensagens o 304 of-
fidos, saídos,.. Total — 651.

Totaes — 1.703.
Nesse anno, a que se reporta o trabalho de

estatistica official, as duas secretarias ab-
sorveram 1.052:4835300 para o pessoal e
700:Ü02$23G para material...

Abi está a eloqüência apavorante do» nu-
meros:

O Ministério do Interior, entretanto, gasta
apenas 096 contos com a sua secretria, de
90 funecionarios, que expediram, em um
anno, 17.773 e receberam 19.400 papeis de
expediente; á secretaria do Exterior são con-
siguados 084 contos, para 70 funecionarios,
quc fizeram, no mesmo anno, uni serviço de
expediente de 15.714 expedições v 10.257 re-
cebimentos; a da Viação, 043 contos, para
quasi cem funecionarios, 13.080 o total do
expediente de remessa, em um anno, c 21,400
de recebimento; a di Agricultura, 043 contos
para, cgualmenlc, cerca dc cem funceioii.i-
rios, que, em uni anno. renielteram 21.534
e receberam 27.841 papeis de expedicaíc.

As secretarias das duas casas do Congresso
gastam quasi o dobro de todo o poder judi-
ciario — cuja despesa foi, em 1903, de 809
contos, e, em 1904, de 1.108.

Dos algarismos comparados resultam os
commcntarios.
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NOS r.ALKANS

Parece quc começou a olfcii-

.. i"

siv.-i i...s aluados nu fron-

teira du Maccdonia
LONDREH, '.'.) (A NOITE)—Oa Jornaes conw

montam u nuticln, do caracter officloNo, pro*
cedentu de íánloniçn, .1.- que us trupns allindua
estão em cuntacto, di de liontem, pela manhã,
com ns Icuto-biilgnrii-i uu luui*o de toda i fren-
te ila ftliicedoiiin.

Acredita-se quo essa decluruçüo sii-nlNca
que «a nllilldos tomaram a offensiva, ou pela
menos Iniciaram a preparação dc anilharia
quu antecede a., nc.çòcd Uu Infantaria.

Os nlllniln.i' for.tm felizes nesses primeiros
encontrou, porque uecupuram, cm ponto.- quo
ainda se i. ¦ nn, cinco ulddau que estavam
cm poder do inimigo.

Um critico inlliliu sullenta que a nrcupnção
de flor!na pelos teutu íiui^urtia ó uma umea-
ça ao IIiiiki) i.ir.iio finucez. Accrcscenta, po«
i'i'in,(|iie a sltiu -o não apresenta nenhum pe*
rico, porque a.*. Irnpnst (íue os alliados têm cm
Salonica suo ninltt que siilTicicntes para ua
operações naquélla fi "le.

As opcraçtn.-. ao i.nij-o da

frente da Maccdonia toma-

». I. . ii i

OS IMPOSTOS
projectados

A attitude da ban-
cada bahiana

O Sr. J. J, Seabra, depois de trocar idéas
com os membros da bancada bahia* ,i, que se-
guem o caminho político trilhado por S. Ex.
resolveu apoiar o imposto sobro alugueis, :.l-
vitrado pelo Sr. Vicente Pira^, ' -•, bem c»,nio
um abatimento nos impostos cobrados so-
bre os vencimentos do funccionnlisino publi-
co. Como se vê, parece que a bancada bahia-
na apoiará as emendas do Sr. Pirogibe a res-
peito desses dous impostos, mas não em sua
plenitude: é pela creação do imposto sobre
alugueis somente em 5 °|° e pela reducção f >
imposto sobre vencimentos também em 5 °|°.

Ficou ainda combinado que os nlludidôs
membros da bancada bahiana combaterão o
imposto de 10 "\° sobre o frete, imposto quc
S, Paulo e Minas combaterão sem reservas,
apezar do cunho official com quo foi lem-
brado.

AüBUM DA GUEf^A
K':tJ^ Photoqraplíias findas de Berlim ^^-^
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Da esquerda para a direita : O abastecimeitto de viveres a um navio de
guerra allemão — Vista de uma aldeia de Flandre tirada por um aviador

Çer/nariico— Depósitos de água armazenada para o abastecimento do exercito austríaco, uo porto de Scutari — A
forre de manobra* de um submarina allemão no momento dos preparativos pata a subinersão

rum grande im-mrlancia

PAUIS, 21 (A NDIII-i - As noticias nqul
recebidas de Salonica dizem que no longo
de Ioda n frente du Maccdonia recomeçaram
as operações com grande intensidade.

Nos dous extremos da frente nllindo, íí
liste, no direcção di Kavaln, e a oésle, ao sul
de Monastir, os búlgaros demonstram grau--
do actividade e tentaram avançar cm diver-

0 nondsfir tv riajaàxli&f- fJkKtfàdir

'fea;,,«-^c~^4
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A re<iiõo do Maccdonia grega, entre o
Yardur e o sul de Monastir, onde as ope-

rações tomaram maior incremento
sos ponlo-.. uiicr sobre aquelle porto, quer
para o sul de 1-loiina U sector de Kavala
está a cargo das foi ças franeczas. O sector
de Floriua esta n cargo dos sérvios. Os bul-
garos fazem grande pressão sobro Banica,
quc está defendida pelos sérvios.

O sector central, na intersecção dns froil-
teira-, sérvio-greco-bulgaras, região do lago de
Doiran, o.-, búlgaros limitaram-se a inlcnsi-*
ficar o bombardeio, com artilharia de grosso)
calibre, das linhas alliadas. Mas, devido a.
uma rápida manobra da cavallaria ingleza,
os búlgaros abandonaram precipitadamenta
cinco aldeia-, no vaile do Vurdar, deixando!
ali numerosos mortos t" feridos e muito ina-*
terial bellico.

Liga--,e ntiiii grande importância ás opera-
ções na frente biilkaniea, principalmente
agora que na Albânia a situação se torna
verdadeiramente critica para os austríacos*
devido á sublevação dos bandos de albanezes»

Os gregiis não resíslem aor.

búlgaros
LONDItl-S, 21 (A, A.) — Está inteira-

mente confirmada a noticia de hontem, quo
dizia lerem os gregos evacuado, sem um tira,
as aldeias da fronteiras greco-bulgara.

PAUIS, 21 (Havas) - As tentativas de con-
tr.i-offensiva germano-bulgara nos flancos da
linha alliada na Maccdonia, com o fim de in»
utilis.ir os planos do general Snrrail, ue-*
nhiim effeito tiveram sobre a execução destes.

No combate de Moglcn os búlgaros perde-i
ram quatrocentos mortos, seiscentos fcrido'Sf
e 43 prisioneiros.

A GUERRA NO AR

O pezar causado em Paris pela

morte de Brindjonc des

Moulínais
PAUIS, 21 (A NOITE) — Causou aqui

grande pezar a noticia do fallccimenlo du
»¦" , ...'. -....... .-,, •- ".... .„,„...... ,...,.,,....,.,

¦^ 'Jl %,< jt

Os aviadores francezes Brindjonc des
Moulinais, morlo, e Carpenlier, o antigo
campeão de box, /107c piloto audaz dos

ares
aviador Brindjonc des Moulinais, incorpora-»
do .10 Exercito desde o inicio da guerra ef
(pie agora encontrou a morte numa queda,do apparelho que tripulava quando regres»
sava ãs linhas de frente de um "raid" mU
litar.

Brindjonc des Moulinais, que era conside»
rndo uni dos mais arrojados pilotos france-
zes, pertencia ao grupo audacioso dos pri-
meiros aviadores e fez ba annos, com o maior"
exilo, o "raid" Paris-Pctrogrndo, que, ao
tempo, constituiu um "record" de rapidez!
e duração dc vôo.

Todos os jornaes fazem os maiores .clo.-i
gios a Brindjonc.

As façanhas cie Carpenlier

PAUIS, 21 (A NOITE- — Foi mais uma
vez citado em ordem do dia o alfercs-avia-
dor Carpenlier, o conhecido jogador de box,
campeão de pesos leves da Europa duranW
alguns annos.

Os jornaes foram antorisados a narrar di-
versas façanhas ultimamente realisadas por

, Carpenlier, ao qual elogiam calorosamente*

- ~*J!
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Ecos e novidades
• o prnlecto Mello Frnnco leve timn "l.mi

Imiirenin" nindn inellim' ilo quo «o poüerin
MiittrartTodoi oi orgAos ile oplnlflo, em umn
í.ntiiilmlilitili' rnrus vosoi observada em nHlim-

litoi pollllcoi», encnram.tfo como .wgjj-"*:
tio snlutnr o opporlunliilmo á •llunçfio «o

ilIMrlelo, estragado e omovhIJm to por «l« ¦

mus dexennH ile nniios .le «onlMlMlm • I

tiragem, os Jornnei nflo flicrnm Mu outra

coZ .m. rofleetir " wnltmonlo «ro do.no-

puInçBo ri.ri...'n, poro nHonv « PW"£* Vn»«
neln mnKiiinca esperança •» me rc» Im».

Jl" ... iiovn oro, óm nuc ...... st. ouçam mnU
os iiome» <I.'sm's cnviilheirns nue COIIJ Huem
«i... domlnanlo no Dlçtrteto, o fiapo Io
do orenmonlo munlelpnl. Nodn mnU natural
«me esses cavalheiros esperneiem c prutes-
tom outra n modldn, quo valera peln su»
«.(...d noçfio A morloi mm mesmo oomoi
protestos resnlin n henemeronein iln projo-
cio, pornuo ludo quanto degrada op conlra-
rh. os nolItlquotroB dominante», ipso rn-
cio", consulta nos verdadeiros Interesses cio
""s" 

o projeclo moreco alterações ou omen-
,1„s __ e ,'. nnlurnl quo as nioroçn — nuc se

façam essns alterações, sen. que. porem, o
modifiquem dc qualquer inodo nas suas li-
j.l.iis gernos, ou nn ma Inlonçao <io ncouni
co... essa ousa Immoralissima n que se cos»
1uii.ii dar o nomo do "elolçoos munlclpacs^.
€uq os novos Intendentes solam üaqui ou
„,h, que suiiin. nomeados pelo proslücnio
<la flepiibllcn polo iiresidenlo do Supremo
Tribunal, pelo prefeito <lo Districto, por sim
ímlnencln o Sr. cardeal, ou seja In por quem
for. n populnçfiò os iieollierA com symnaUUalor, n popii.;.'."'" "* m.iiii. ¦•> »¦• .._...,..-- -,
norque, por pcores quo sejam, sen... alnüa
Jiiflnitúmenlc melhores que os "clellos" nas

Façn-sc tudo, voln-"'eleições inunicipncs
se tudo. nllere-se o projecto Mello rranço eo-
mo queiram, comlnnlo que uno hnja ciei-
ções munlclpaes", comlnnlo quc os ruluroa
intendentes não sejn.u "ele tos , eomo os
ncluaes, por esse "eleitorado" o por essas
«'mesas" de que têm saldo os nlliinos Con-
Krlhos...

Os éiéu fl. mm .*•
má nt i.» da I

RÉ.lei

A NOITE poz honlem n nú o escandaloso
esbanjamento que n Camnro faz com o sim

faz o Senado.
vo imitam, assim.

secretaria; e n mesma eousa que a ÇamOMAmbas ns casas do legislai!-
nquclln espécie de cisnes

cm que o marido ou a mulher, não podendo
impedir que um c oulro esbanjem os bens
coinmuns, procura cada qua .gastar o ma is

fiossivcl, pnm não ser prejudicado. I. assim
tom acontecido: mal n (•..'.mara Inventa mais
olgump sinecura pare algum protegido. da

„,es;, ou de algum paredro, o Senado para
«no ficar nlrás, para não ser prejn hç < o,

descobre '"l!" umo nova fonlc dc despesa,
uni oddido, um emprego novo, uma grati -

clc. para qualquer dos seus protegi-
ullado dessa lula, desse .^eçnlo-

chase" ahi cslíi nos MILHARES DE CONTOS
mio custam aos cofre publlcos ns duas se»
crelnrinsl Como sc gastam esses milhares dc

te Jornal contou hontem em poucas', 
revelações excedera á peor ex-

caçno,
dos. O r

contos, cs
linhas, cilj
P°E 

mais esquisito c cstrnnlinvcl É ainda o

fa' o Ia commissão de finanças da Cama»
,, sempre lão alarmada com ns . cspe^as

miblicas. sempre tão prompta em cortar uns

{,.iiras repartições e nos vencimentos
funceionarios, não ver o que se passa
tão ncrlo na sun cosa, c concorra ainda mais,

cila propHn, para n esbanjamento, -dando

cratifieneões indevidas nos seus anxllioro..
g?como mais nmo vez se confirma o r.fno

;u, nuc _ é mais fácil ver uma Irovo no

olho do visinho do que um urgueiro no

próprio.

O combate a opilação
O Consulado fieral americano foi pnrll»

oulnrmonle Informado do que n Commlsifio
Inlornoelonnl ile Saúde dn Fundação Hocli-
feller dispensou carinhosa consideração no
rotatório do Dr. John A, Porrell, que, ha
alguns me/es passados, acompanhado do Sr.
eo.is.il geral americano netdn capital, vf«
i..i. nessonlmenlo o Dr. Nilo Pcçouh», presi-
dente do Rslndo do Rio de Janeiro, Como re-
sullado dn conforenola que sc rentlsou nn oe»
cnsÍí!o, foi acolhida favoravelmente pelo Dr.
Nilo Pcçnrihn a proposta do Dr. Porrell parn
que a Commlsslio Hockfeller fuudnsso even-
lualmento no listado do Itio eMnções expe-
rtmbntaos parn o estudo do cortas enferml-
dades Bllb-iroplcnos "in sllu", c particular-
monto do cnnliecldá pdo nome de ankllos-
lomlaso ou opilação.

Esta enfermidade tropical, quo tem sloo
bombnllda com slicccsso pelas autoridades
do saúde publica dos Estados Unidos na
ilha de Porlo Mico, í verdadeiramente Irai-
çoelra, posto que não seja (lireetamente fa-
lal. Foi peln primeira vez estudada nos Ei-
tados do sul dos Estados 1'nldos. A sun
cura c conseguida peln oxtorminaçílo rclntl-
vãmente faeit do gernien no organismo hu-
mano e tem acabado com muitos dos chn-
mados casos de anemia e concorrido pnrn o
rejuvenescimento de populações rurues lu-
loiras.

A NOITE — Scguruln-fcfra! 21 de Agosro

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Novas noticias da guerra
loiiraí»11*
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l»ORTUGAL NA GUCRUA V NA FRENTE OCCIDENTAl,
-»•••*»-

A nilssi-i) militar iiifih-za che>;.i

Imjc n Lisboa
L18D0A, 21 (liava.) — Os Jornncs illzcm

quo 6 esperada l.i.Je nesta cnpltnl n niUsfio
mlllt.tr i..i{l.'/ii que vem combinar com o es-
tndi.-ii.nl.o iniri.ir.ie/ n maneira por quo Por»
tintai deverá cooperar com os ulliadox nus
campos de batalha da Europa,

Os allcmãcs atacaram um com-

bolo c foram rechassados )

dos
nli

DROGAS - por atacado c a varejo
a preços cxccpcionacs.
Drogaria Carlos Cru/. í» Comp., rua
Sele ile Setembro St. Em frente ao
Cinema Odcon.

HM1HBII 1
• I

Os deputados bahianos
congratulam-se com o

Sr. Seabra
A representação bnlilana nn Câmara dos Ocpu-

lados enviou lioje, no Dr. J. J. Seabra o se-
p.inle telCftramma:"Dr. Seabra — Acceile eminente amljto, pre-
zedo chefe, os testemunhos de nossa carinho-
sa estima com os mais slncejjs votos de feli-
cidade que lhe enviamos nesta auspiciosa data.
— Arlindo Leoni. — Eugênio Tourlnho. —
Octavio MniiRaboiro. — Alfredo Ruy. — Pai-
,„;,. — José Maria. — ltodi'i.*nes Lima. —
Pereira Teixeira. — Mario Hermes. — "'•• 

.oídio
Üe Mesquita. — I-cão Velloso."

Estes denotados offcreccrnm valioso mimo
ao Dr. Seabra.

LONDRES, 21 (A. A.) — Um Iclejtríimmn
de Lourenço Marques para esta capital, nu»
mincia que os nllemf.es ntncaram um comboio
portuguez entre Noehininnmes c Mnmolo,
sendo recl.assados com p.raniles perdas,

A altitude do Dr. Brito Ca-

macho

LISBOA, 21 (A.- A.")' — Nos círculos poli»
ticos desta capital volta-se a tratar di. n.otli-
ficaçãn ministerial, sendo multo discutida a
altitude que cm face da mesma assumirá o
Sr. Ilrito Cnmneho.

Este chefe declarou estar promplo pnra
entrar cm combinação pela oriianisação de
um ci.l.iueie nacional.

^i ^»S* itf
A BATALHA NO MAR DQ NORTE

Os francezes fazem progres-

sos no Sommc

PARIS, 21 (H.ovm) — Communlcado offl-

''""Ao 
norte «Io Boihmo capturímos, entre

f.ulllcmonl c MaurcpnH, um bosque forlomon-
U organlndò o tirando quantidade do mate-
flAs 

nossas baterias, no frente do Somme,
Ifm estado acllvlssimns.

O Inimigo bomliardeou violcnlnnicnte
Fleury."
Os inglezcs rechassam os con-

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Larao ci.n Carioca S, sobrado.

Nesta época em que lém vind^rt furo tantos

oposlemas da nossa administração, corvem

rebentar mais um. O Minisleno do '¦-.' 0';

tão fértil em cousns escabrosas, tem o habito

flo distribuir propinas illcsacs nos amigos c

reciísnr as contribuições legnes nos que, nao

sao ,nuito dos santos do casa. Ha uma dispo-

SfcfioTSaVqo-ó manda dai' de dons » res 
ja ;

Ios de njudn dc custo aos diplomatas que rc

fcrcs»am no ]>aiz. cm disponibilidade.
Pois b»m: o ministério faz npena_ esla ma-

Jnndragem - dá-a integral ao. amifios e rc-

c sk cn, parle on totalmente, nos que...
So o são. Neste nosso regimen. dc todos

egnaes perante n lei, parece qi- não ciwwn -o

Í5„ crave dando-se o que ella nao PCrm.lte,
como recusando o que ella delenmna. Mosino

tiorque tem explicação em sobras destas vei-

bas não cnlregi.es a quem de direito, firntiti-
caçoes e mensalidades a cavalheiros felizes ou
outras despesas, "sem verba, '.nas ; .;•". , cia
nos^a "hancellaria...

O que cila foi — Perda dc

dous navios inglezcs — A

nova fuga dos navios ai-

Icmães

tra-ataques dos allcmãcs

LONDI.ES, 21 (Havas) (Official) — O Ini-
mlcou atacou violentamente a nossa nova II-
nbn a oeste dc llnut-ltoio, o ottlnglu certos

pontos, do onde, nllás, foi .«imediatamente
expulso, OulroB ntnniics tentados cm vários
loKarcH tiveram o mesmo fracasso.

Conquistámos no norte do Uazentln-Ic-Pc»
tit novas trincheiras.

O InlmlRO bombardeou com particular vio-
Icncln Haut-Rols, Hnmcl c Ovllly.

Os nossos acroplanos, a despeito da bruma,
fizeram utels explorações. Num dos "rniils

um dos nossos aviadores fez descer o nppo-
rell.o até multo próximo do solo o metrolhou
o infunlurln nllcmü nas próprias trincheiras.

NOS BALKANS

Chegaram a Salonica tropas

80 lil l Sil

Elixir dc Nogueira — Milhares de nUeslados
•*sia£3—' ————

A sessão da Câmara
presidência, Vespuclo de Abreu; secreta-

rios, Cosia Uibeiro c Juvenal avanrtinc.
A acla foi approvada sem debates. Lido o

expediente, falaram os Srs. Pires de Çarva-
lho, sobre docas e porto da Bahia, e »icanor
Nascimento, sebre concessões da ^-ignt a
Prefeitura desta capital.

A ordem do dia foi a mesma, toda appro-
vnda. lilln constava dc projcclos: cm 2 dis-
cussfio, aulorisando o governo a entrar cm
accordo com o Estado de Pernambuco para a
permuta de terrenos em Recife; considerar.-
do dc utilidade publica as sociedades de
aviação; determinando que as companhias
dc. seguros não possam gastar mais de me-
tade ila sua renda arrecadada; de crcdtos
para pagamentos a D. Conslança Alves Bran-
co de Mello Barreto, a .João 'ires Branco, a
Pedro Rodrigues de Carvalho o para aposen-
lados; em 3" discussão, dc créditos pnra tun-
ccionarios addidos; para despes.. da Fncul-
ílade do Medicina da Bahia; e para pagamen-
io a Manoel Ignacio da Silva Tcixei. • e Hu-
go de Moraes. •

Entrando om discussão o projecto cie Jei
orçamentaria, falou o Sr. Evaristo do Ama-

Para que servem os addidos
coiíirnerciaes?

O Sr. deputado Cosia Rego apresentou o
seguinte requerimento á mesa dn Câmara:

"Roqueiro do Sr. ministro das Relações
Exteriores, por intermédio da mesa, as sc-
guinles informações:

a) quaes as inslrucçõcs dirigidas aos nddi-
dos commerciaes no estrangeiro, cm virtude
da ultima circular aos cônsules;

b) quaes os relatórios daqucljes funecio-
narios até hoje rcmcltidos á secretaria do
Exterior." i —aoc» ¦

Dr. Dario Pinto
ito Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consilll, Carioca ^4. bas 3 ás E> horas.

mmWmmSamVmmmm

A venda de lenha para as
vias férreas

JUIZ DE FO'RA, 21 (A NOITE) •— A im-
prensa local applaude a iniciativa do Congres-
so Mineiro taxando fortemente .-. ..'lida de
lenha para as estradas de ferro, afim de evi-
lar a devastação das floresta .

Elixir de Nonncira — Cura rheumalismo.

LONDBES, 21 (A NOITE) — São ainda in-
completos ob detalhes da batalha naval tra-
vaila no saitbado dc tarde 110 mar do Norte
entre in.p»rlantes'forças allemãs de alto mar
c os navios patrull.eiroa inglezcs, auxiliados
por alguns cruzadores rápidos.

Como sempre, os allemães fantasiam, npro-
veitando-se dn ausência dos communicados
officiaes inglezcs c dizem que os seus subma-
rinns metteram a pique um cruzador o um
"deslroyer" o avariaram seriamente um con-
ruçado c um cruzador. ., . .<

No Almirantado, porém, informa-se quo os
dous navios mettidos a pique pelos submarl-
nos allcmãcs foram os esclarecedores
(scouts) "Nottingl.am", dc 5.110 toneladas, c
"Falmouth", dc 5.200 toneladas, o primeiro
construído em 11)13 e o segundo em 1911. Es-
ses dous navios, entretanto, puderam ser soe-
corridos a tempo de Be poder salvar todos
os homens da sua tripulação, com excepção dc
dezoito marinheiros quc se suppõc terem
morrido afogados.

Em compensação, 03 navios inglezcs des-
truiram, a liroo, um submarino c avariaram,
pela investida dc um "deslroyer", outro', tão
gravemente, que elle por certo não se salvou.

E' inteiramente falsa a declaração pul.li-
cada cm Berlim de que tivessem ficado ava»
riados uni couraçado c um cruzador.

Os jornaes, baseados cm informações offi-
ciosas, salientam o faclo dc, mais unia vez, a
esquadra allemã dc alto mar ter fugido & ap-
proximação da esquadra de couraçados inglc-
zes do almirante Jcllicoe., Com. effeito, n pre-
sença dos navios allcmãcs 110 mar do Norte
foi notada pelos putrulhciros, que immediala-
mente foram ao seu encontro, avisando disso
o almirante Jellicoe. Foi no intervallo que
mediou entre o inicio da batalha com os na-
vios ligeiros e a chegada dos couraçados in-
glczes que aquelles dous esclarecedores fo-
ram mel tidos a pique. Mas, quando os na-
vios inglezcs sc iipproximnrnm, os allcmãen,
aproveitando-se da forte neblina e depois do
escuro da noite, fugiram a toda velocidade
para as suas bases de operações. ' r

O que diz o governo brilan-

italianas
1 11 *mm±m

LONDRES, 21 (Havas) — Começou o des-
embarque dc tropas italianas em Salonica.
Os novos contingentes atravessaram os acani-
pamentos procedidos dc bandas dc musica
dos olliados, c foram alvo de eiilhusiaslkftS
manifestações por parte da população.

A SITUAÇÃO NA ÁUSTRIA

A Áustria impressiona-se com

razão porque os horizontes

estão carregados
de

que
ROMA, 21 (Ilavas) ^- Tclegrammas

Zurich para o "Ciiornalc dMtalia" dizem
as noticias referentes á altitude da Rumnnia
têm despertado na Austria-IIungria uma au-
ciedade verdadeiramente febril.

A imprensa salieuta a importância da ncção
dos i.lliados na frente de Salonica. O "Cor-

riere dUtnlia" cré que se trata de prelimiaa-
res de grandes operações próximos.

A "Idca Nazionale" noticia cm telegramma
de Berna que vários bandos hostis aos nus-
tro-bulgaros percorrem a Albânia septentrio-
nal cortando as vias férreas de abastecimen-
to. Os círculos militares de Vienna, necre-
scenla o mesmo jornal, mostram-se muito
prcoecupados com todos estes acontecimentos.

LONDRES, 21 (A..A.) — E' cada v;z mais
grave a situação da Albânia. 0 rommandantc
das forças austríacas quc ali se encontram,
pediu rcJTorços,. ,.-' < '

NOTICIAS OFFICIAES

A semana na frente ingleza
1

do Somme e na África

A defesa do Sr. prefeito
<:..in um nr superior do quom so sente ncl-

uni do pequenas mlscrln» liumniiiis, oJ>r.

prefeito Inlerlno escreveu hoje «ma onlro-
vista drfeniU-iiilo-so dns nffiriiiacf.es que te-
mos fello com relaçfio no caso dn Unha no
Santa Cruz. Muilu desejaríamos pôr do par-
te certas alienações que osifl ciUrevls IMJ
corra mas uno podemos deixar dc roMltOT
u Iminensii «rnçn do Sr. Dr. Ar.cvedo Sodré,
quniido nppellu pnrn 08 opiniões de vario*
oulros cuilegns, em conlrustc com ns,nossos,
nesse escandaloso caso. A nopulncao eslrt
forln de saber que, em mnls de ninn questno
om que os interesses dn I.lglil estilo cm con-
fileto com os Interesses públicos, 6 esto o
único jornal que discute tnes assumptos, que
protesta contra os planos dessa companhia,
que pede no governo u attenção que tacs
questões merecem. A I.ighl, que não culpa-
mos, porque elln tratn de aiigmenlnr os seus
lucros o mais que lhe permltlc n boa vouta-
dc dn administração, tem feito tudo quanto
tem querido, com o silencio umas vezes c
outras com o applauso desses nossos estima-
vol» confrades. De sorte que não ô nenhuma
novidade estarmos cm unidade, solas, totns
et untis, n grilar contra o quc nos continua
n parecer uma escandalosa illcgalllado, mes-
nio sem a menor esperauçn dc conseguir a re-
vognção desse acto.

O Sr. Dr. Azevedo Sodré novamente nffir-
ma que concedeu uma "simples licença A
Companhia Ecrro-Cnrril de Jacarépagua pn-
ra estender suas linhas além do Cnnipinho,
dc accordo com o disposto em uma dns cli.u-
aulas do seu contrato". Pois ignora S. Ex.
que esse contrato da Jacarépagua hão existe
desde que cila foi incorporada A Companhia
Villa Isabel V Não sabe que n-i relações da
Jaearépagufl pari. com a Prefeitura, desde a
nssignnlurn do termo do incorporação, passa-
ram, por força da ultima cláusula do conlrn-
to, a ser reguladas polo contraio de ti dc no-
vembro de 1!H)7, das companhias São Chris-
loviío, Ci.rris Urbanos c Villa I.iabel V

Não sabe que, de accordo com a cláusula
XIII, a licença só poderia ser concedida si
a Light tivesse, 110 momento da Incorpora-
ção, uma dns suas linhas passando pelo lar-
gO do Campinlio '!

Quanto á supprcssíío do numero das via-
gens, continuamos n nffirmnr que n Light
obteve do Sr. prefeito outorisaefo para sup-
priniir, nas divcrsns linhas de São Christo-
vão, nada menos de 120, c isto para compen-
snr o nugmcnto, n que fôrn forçada pelo liui-
do arbitrai, cm outras linhas da mesma com-
panbia. Um cotejo nos horários, facilmente
demonstrará quem está fantasiando, si nós
ou o Sr. Sodré.

Na sua entrevista dc Iio.ie o Sr. prefeito
fez referencias á "nillltlllação do contrato ce-
lebrado, em tempos, pela Light com a Pre-
feitura, para o fornecimento de luz c força
no matadouro de Santa Cruz, por preços um
tanto elevados; desistência, por parte dn
Light, de qualquer direito á indeninisnção
pela uno observância desse contrato pelo
meu antecessor".

Essa historia não foi bem contada. Traia-
sc do seguinte: O Sr. Uenlo Ribeiro, qunn-
do prefeito, firmou um contrato com a Light
para o fornecimento dc luz c força ao mata-
douro, mediante a importância de G:00()3000
mensaes, 011 72:000?000 annuaes, com deter-
minadas condições. No anno passado, lendo
a companhia, por meio de um requerimento,
provocado modificações cm varias cláusulas
desse contrato, o Sr. Rivadavia Corrêa, de-
pois dc ouvir o 2" procurador, Dr. Valvorde,
e os engenheiros da Prefeitura, ijue opina-
ram pela caducidade, declarou-o caduco. Não
consta que desse despacho a Light lenha re-
corrido até boje, signal de que concordou
com a declaração de caducidade. Foi jusla-
mente depois delia declarada, que se inicia-
ram 110 matadouro as inslallações dos molo-
res e mais maebinismos para a obtenção dc
energia electrica. F.sla é quc é a verdade.

¦—>-^»e*—• _______

Os moveis de nosso fabrico satisfazem
os mais exigentes, pelo esmerado

O Sr. Joi1o Luiz responde
no Sr. Mendes Ue Almeida
0 Sr. Joilo I.11U Alves oneolOU lioje nn Sa.

nnili. n resposta noa discursos oppoilclonli.
Ias tia Sr. Fernando Mendes, portnut-j, <j0
dofoifl no flovorno da Itejnililien.

Jlelembrn, ao começar, us nuflos por lm
reptnii o scimdur polo Maranhão pi.ru .pn,
precisasse ns nccusaçOos que vagnnionle fi/e«
rn no presidente dn llcpublica. i> •« pu,a.
bens por ter assim procedido, porque o ur.
llculailo pelo seu collegn foi apenas uma rc
producçíto de nrllgos du joriines c dc i.ta.piei
du Câmara dos Deputados, A Imprensa as
V0I01 ataca sem riuãn c n estes ataques de»
vem-su oppôr ns informações dn Imprensa ho»
nostajos utoques feitos 11.11.ki Câmara nãode-
vem vir para outra, como praxe parlamentar
do longos annos. O Sr. Mendes fcü occosa.
ções de ordom geral. A primeira foi mio ter
0 governo intervindo no Congresso para e,\l«
illr dos seus amigos ii.aiorus economias Uns
orçamentos. Ora, esta necusação nflo nrore.
ile, porque o governo uno deve intervir no
Congresso, t, além disso, nestes de/enovij
Iiiozos de governo grandes economias tém si.
do folias. O governo actual Já sol vou com-
promissos do govorno pnssndo, nn Importnu-
cia de mais dc cento e ciueoeiita mil contos;
diminuiu dc quatrocentos mil o orçamento da
Fazenda; dc mnls dc diizonlos no da Ma»
rinha, e assim por deante.

O Sr, Fernando atacou o governo por ler
feito parar obras encetadas. Mas isso foi
obra do Congresso, que, cm lei ta talha, isso
determinou. Adennlo, no seu discurso, o Sr,
Mendes de Almeida necusou o presidente da
Republica por mandar concluir 011' as obras,,,

Não so entende bem o que quer o Sr. Fer-
ni.i.do. Estas obras são ns de contratos, que
não podem ser sustadas. Outra necusação de
ordem geral é dos cortes no funcionalismo.
Mas isto nunca foi nltribulçflo do presidente
da Republica e a necusação deve caber in-
loira 110 Congresso, Outra necusação é a dc
lerem os ministros enchido ns seus gabinetes
do officii.es afilhados. E' falso. Nflo ha um
ministro quo não lenha diminuido o numero
dc funceionarios do seu gabinete.

Passa ns aceusações de ordem particular..
A primeira loi contra o ministro do lute-
rior, por não ler mandado ns informações
pedidas sobre a Casa ile Correceão. 0 orador
ostá autoris.i.lo a declarar ao Senado, pelo
ministro do Interior, que, dous dias depois
dn npprovnçno do requerimento do Sr. Men-
des. aqueile titular recebeu a visita do Sr.
Fernando Mendes, que lhe foi dizer que dis»
pensava as informações e que as tinha pedi-
do por pedir...

O credito de trcsenlos e clncoei.tn contos
para a Faculdade de Medicina da Bahia, que
incidiu nn necusação do senador ínaranhci.-
se, foi i>ara pagar despesas feitas nn ndmi-
nistração pnssndn e aulorisndo pelo Congres-
so. Os dous palácios prcsldciicines, não pc-
sam nos orçamentos: a verba é uniu c única:
cem contos. Com elle o presidente pódc ler
dous, tres ou mais palácios.

A intervenção nos Estados é outra acensa-
ção de ordem particular. Si intervenção ô
o conselho amistoso, si é a recommendiiçno
da escolha de homens dignos c honestos pa-
ra dirigr os Estados, o Sr. Wencesl .0 illtcr-.
vciu. O caso do Espirito Santo merece uma
menção especial do orador, quc explica o pn-
p.el do presidente da Republica nesse caso.
O governo mandou para o Espirito Santo
uma força, que ali mereceu a confiança de
gregos c troynnos, pelo seu procedimento
exemplar c corrcclo.

Elogia largamente o Sr. WenccslAo Braz,
mostrando quc o seu governo tem sido ho-
neslo c proveitoso no paiz, suspendendo o seu
discurso por sc ter esgotado a hora do ex-
pediente. O Sr. João Luiz continua com a
palavra para amanhã.
— —II— ¦ ..—¦¦,-¦ t—H}{>8»»-." ,.— ¦¦! .1 .---.

Elixir dc Nogueira— típico que cura sypliiüs.

As Goncessèss ia Pre-
leitura á MüM

defesa do prefeito
Sr Nicanor

peio

ral
—«0at*>—'*~

0 Gabinete de identificação
Exercito

Em companhia do general Barbcdo, chefe do
Departamento da Guerra, o general Caetano
de Faria visitou hoje, o Gabinete de ldcntifi-
cação do Exercito,

Este gabinete entrará a funccionnr dentro
em breve, prestando valioso serviço ás pra-
ças.

O seu funccionamenlo soffrcu certo at.aso
devido á falta de materiaes de quc sc roseutia
sem que o ministério pudesse fornecel-os,

in . .. .-» *es&&* 9 .... .11 ¦-———.,-

cura as inflammações doj
olhos

MOURA BRASIL Rua Uruguayana, 37
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© isicenâlo ta pl&arma-

Terça-feira, 29 — As Aventuras de
PierloquinlíO.
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T-elephpnes e telegráphòs
—«—

S cafess ^a eslsíife3,'-aeE,,fes52í9:' na

O Sr. Evaristo do Amaral enviou hoje, á
tmesa da Gamara dos Deputados, o seguinte
Requerimento:"J)e informações do Sr. ministro da Viação
tonsta que "só" eslava cm vigor .até 20 de
julho próximo findo, a "permissão" dada pelo
decreto n. 7.500, de 12 de agosto de 1909, a
Eduardo Dwight Trowbridgc para lánçaj rim
cabo submarino entre esta cidade e a capital
tio Rio de Janeiro, destinado a ligar a rode te-
lephonicn dc Niclheroy á Capital Federal, per-
íiiissão essa que foi transferida h Inter-nrbnn
ÍTeleplione Company, pelo decreto n. 8.120, de
2!) de.junho de 1910 e vantagens especificadas
Jlic decreto de "permissão".

Donde, — roqueiro que, por intermédio do
Er. ministro da Viação, o governo informe:

a) a quanto montou o capital empreg ido na
Requisição e lançamento do referido cabo sob-
jtnarino;

b) qual a data em quc esse cabo entrou em
exploração mercantil;

c) qual ri renda bruta nnmial que tem sido
íipurnda no serviço telephonico entre Rio c
Jtíicthcroy;

d) qual o fiscal ou a espeeie dc fiscallsação
determinada pelo poder publico de acordo
com a cláusula IV do decreto 7.500, dc 12 dc
''agosto dc 1900;

e) si a empresa tem pontualmente recolhido
íio Tliesouro a quota de fiscalisaçãc-, nos ler-
mos da clansnla VI do referido decreto, isto
ié. ã razão de 1:800i?, por semestre ndeantado;

f) no caso nffirmativo, qual a applicação que
essa verba tem tido, c, no negativo, quaes as'providencias tomadas para tornar effcctiva a

jarrecadação;
g) das empresas quc exploram o serviço te-

Sephonico interestadual, embora cm situação
não legalmente regularisada, quaes as qui qnebontribuem para o Tliesouro üa Republica,
com quanlo cada uma conlribuc e a quo ti-
íulo;

b) si lia fisenlisaçãn federal, de quc modo
fexercida e quaes os netos officiaes que a sul
Plítulram.'* —- -'"'¦' — —

O delegado do 17° districto nomeou peri-
tos para proceder a exame nos escombros dc
parte do prédio n. 817, da rua Conde de Bom-
fim, incendiada esta madrugada, os Drs. Ama-
ro da Cunha e Mario Gordilho.

O exame leve inicio ás 10 1|2 horas.

nico
LONDRES, 21 (Ifavas) ¦—' O Almirantado

communica:"No sabbado passado, 19, a esquadra allemã
dc alto mar saiu da sua base, mas sabendo
que grandes forças navaes inglezas estavam
próximas, fugiu para o porto. Emquanto pro-
cravámos a esquadra inimiga, perdemos, por
alaqucs de submarinos allemães, os cruzado-
res ligeiros "Noftingbam" c "Falmouth",
cujos officiaes e tripolantes foram salvos, á
excepção de ">6 homens do primeiro.• Um submarino inimigo foi destruído e ou-
tro foi certamente ao fundo, porque um dos
nossos navios investiu contra cRe c 'abai-

roou-o.
O communicado allemãn, que dava como

perdido um "deslroyer" inglcz e como ava-
rindo um couraçado, é absolutamente desti-
ftildo de fundamento." 

'

A versão allemã
NOVA YORK, 21 (A. A!) :— Dc Berna *e

gani tclegrammas confirmando ns perdas nl-
iemãs, no combate do mar do Norte, que fo-
ram de dous submarinos, sendo as perdas dos
inglezcs de dons couraçados, torpedeados ,por
submarinos allemães.

A OFFENSIVA RUSSA

As despesas com o Con-* 
testado custaram

2.999:8491745 ;

Informa o Tribunal de Contas
Informando A Câmara dos Deputados sobre

os despesas militares no Contestado, cm vir-
lude do requerimento do Sr. Mauricio de La-
cerda, declarou o Sr. Didimo Agapito da Vei-
ga, presidente do Tribunal de Contn.s, l.ivc-
rem sido, para aquelles fins, abertos dous cre-
ditos de 1.500:000$, cada um, sendo o primei-
ro por decreto de 23 de setembro de 1914, e
o segundo pelo de 28 de abril do anno sc-
guinle."A' conta desses dons créditos. informa
S. Ex., foram registadas despesas totaes dc
2.999:849$745 e impugnadas despesas no valor
de 7:7075770."

SQuerels 
apreciar bom e puro café?

Só o PAPAGA30

A batalha do Stokhod reco-

meçou e o kaiser em Kovel

combina medidas
LONDRES. 21 (A NOITE) — Na rcgtüo" do

Stokhod, segundo informam de Petrogrado
para o "Daily Mail", a lula tomou novamen-
te grande incremento, quer por ter melhora-
do o tempo, quer por terem os austro-alle-
mães recebido reforços e estarem a contra-
atacar os russos cm diversos pontos.

Diz-se que o Icaiscr está em Kovel e que
reuniu ali os generaes austro-allemães, in-
cluindo von ITindenburg, com os quaes com-
binou as medidas necessárias para impedir o
avanço dos russos na Volhynia e na Galieia.
Foram, ao que se diz, tomadas cm considera-
ção as queixas do governo de Vienna contra
a falta de auxilio da Ailemanha para impedir
a Invasão da Hungria pelos russos.

Os rnssos, entretanto, continuam a reebas-
sar os austro-allemães nos Carpathos. A re-
«istencia de von Bohm-Ermolli na região dc
Tartaroff e depois na dc Kirlibaba foi com-
plctamente vencida e as avançadas russas cs-
tão a meia dúzia de kilometros desse desfila-
deiro, tomado o qual poderão invadir, por
mais esse ponto, as planícies húngaras.

No sector de Riga nada houve de extraor-
dinarío. t~
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NO ORIENTE

A tuberculose ataca as
tripolações da esquadra

argentina
BUENOS AIRES, 21 <A. A.) e» O Dr. Joüo

Caslillo, medico-operador e sub-inspectjr do
Serviço de Snnde da Armada, cm informação
levada no conhecimento das autoridades siipc-
rlores da Marinha, chama n attenção das mes-
mas sobre as proporções alarmantes qu» cslã
tomando n tuberculose nas tripolações da C3-
quadra. Segundo a estatística organisada pelo
mesmo sub-inspector, c numero dc Indivíduos
atacados pela terrível doença, c dc 12 por

1 1.000.

Um fttrco tentou assassinar von

Sonders
LONDRES, 21 '(A'. A'.1)' — Telcgrnmmás de

Constantinopla trazem n noticia de ter um
soldado turco tentado assassinar o general
allemão von Sandcrs.-

Os suecessos dos russos HO'

Caucaso

O seguinte communicado 6 um summario
dos principaes acontecimentos militares da
semana, organisndo pelo Sr. John Buchan c
distribuído pelo' Press Burcnu:

LONDRES, 19 — Na frente britamiica —
A semana no oeste foi oecupada principal-
mente cm consolidar as nossas linhas. De Po-
ziéres para leste conseguimos realisar Iodos
os nossos objeclivos. Contra-ataques sueces-
sivos foram repellidos com grandes perdas
para o inimigo. Estes foram mais severos
nas visinhanças de Poziéres, onde ainda assim
estendemos consideravelmente a nossa frente
para o noroeste. Na noite dc domingo, 13 de
agosto, o inimigo retomou nlgub terreno em
Poziéres, mas este foi reconquistado na ter-
ça-feira, 15. Nesta noite, invadimos as trin-
cheiras allemãs na herdade de Mouquet, uma
milha a noroeste de Poziéres e á mesma dis-
tancia a leste de Thicpval.

Na tarde de quarta-feira, 1G de agosto, em-
quanto os francezes avançavam sobre Mau-
repas, avançámos a nossa linha a oeste e
sul de Guillcmont, tomando 300 jardas dc
terreno a um ponto oeste da floresta. Na
quinta-feira, 17 de agosto, o inimigo conlra-
atacou com violência cm Poziéres, empre-
gando seis linhas de infantaria, mas sem ai-

1 cançar suecesso.
O facto é que entre cada um dos pontos

fortes na terceira linha allemã, Thicpval-Mar-
linpuich-Guillemont e Maurcpas, foram des-
tuidas as saliências, dc forma que aquelles
pontos estão sujeitos ao fogo de tres lados.
Nós estamos dentro dc 2.000 jardas de Thie-
pval, tendo Courcelelte á esquerda, den-
tro de 1.500 jardas de Gilincby e nas pro-
ximidades de Guillcmont.

A captura de Poziéres c o terreno elevado
ao norte do mesmo, foi uma das mais diffi-
ceis operações da batalha. E' uma posição vi-
tal para os allcmãcs, que a julgavam inex-
pugnavel. „

A situação do lado allemao pode ser colh-
gida por uma carta capturada, escripta por
um official do exercito do 9" corpo. "As dif-
ficuldades na substituição das forças, lion-
tem, foram inacreditáveis. De Courcelelte
substituímos forças cm campo aberto. A nos-
sa posição era muito diversa da que nos ha-
via sido dito. A nossa companhia sosinha
substituiu um batalhão inteiro, embora nós
tivéssemos sido mandados substituir uma
companhia de 50 homens enfraquecidos pelas
baixas. Aquelles a quem substituímos não
tinham idéa alguma onde o inimigo estava
nem a que distancia ou mesmo sabia si ai-
gumns das nossas tropas estavam na nossa
frente. Não tivemos idéa da nossa posição
até Ãs 19 horas. Os inglezcs estão a 400 me-
Iros distantes do moinho de vento além do
morro. Nós teremos de- obscrval-os esta noj-
te para não sermos feitos prisioneiros. Não
temos escavações; nós cavamos um buraco
ao lado da exeavação principal onde deita-
mos e apanhamos reumalhismo. Não temos
nada para comer ou beber. Hontem cada ho-
mem teve duas garrafas de ngua e tres
(iron) rações de... e estas têm dc durar alé
sermos substituídos. O incessante troar dos
canhões está nos tornando loucos e muitos
dos homens eslão inutilisados."

Na África oriental — Uma importante es-
toção militar costeira em Bagamayò, a 3G
milhas ao norte dc Daressalam, foi oecupada
pelas nossas forças navaes no dia 15 de
agosto. O general von Dovcntcr está prose-
guindo ao longo da Estrada de Ferro Central
e ns forças do general Smuth eslão próximas
da linha. No entanto, o general Northcy
está se movendo para o sul, encurralando as
forças inimigas entre ns suas columnas e
as do exercito principal. - • "

Communicado allemão ú

acabamento e elegância
de desenhos

Leandro Martins & C.
OURIVES 39-41-43 .

OUVSDOK 03-95.

'auecnaento i^

LISBOA. 21 (A. A.) — Os jornaes daqui
dão sentidos necrológios do vlcc-consul bra-
sileiro no Porlo, Sr. Tavares Bastos, salien-
tando a sua dedicação pelas boas relações cn-
tre Portugal c o Brasil, e o trabalho que,
nesse sentido, sempre desenvolveu.

"f Inívínpcíí-e" c'Sílrr03 especines para 200«Llllllyl J5iH_/3 réis com valiosos brindes.
Lopes Sá & C.
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Dous officios do Senado á
Câmara

'A 
mesa do Senado enviou á Câmara um

officio communicativo da emenda ali apre-
sentada, concedendo á Escola Pratica clc
Agricultura, no Qukadá, Eslado do Ceará, o
usufruto de 10 1|2 heclarcs dc terra perten-
cenles á União, e um outro quc dá conta
do projecto, também apresentado naquella
Casa, declarando nullos de pleno direito os
contratos celebrados com os agentes do po-
der executivo, mas sem cláusulas dcclarato-
rias da lei quc os autorisa.

¦ «asoiari»- ? ¦!,.¦_ —-—

O Sr. Nicanor Nascimento tomou hoje, na
Câmara dos Deputados, a defesa dos aclos
do prefeito desta capital ao fazer concessões
ú Light. O orador declara quc vae considerar
a questão apenas pelo seu aspecto jurídico,
uma vez que o ponto de vista da convenien-
cia c opinativo. Juridicamente, diz o depu-
Indo carioca, os aclos do pVcfeito são com-
pletos c sem falhas, nesse sentido. Elles se
basearam cm paroceres duplamente autorisa-
dos, por serem do funecionario a quem cabe
se manifestar nesse sentido e por ser esse
funecionario de nina alia autoridade moral e
jurídica, o Dr. Miranda Valvorde.

—Apoiado, diz o Sr. Álvaro Baptista.
O Sr. Nicanor Nascimento, depois de nssi-

gnalar que o aparte do austero representante
do Rio Grande chi bem a exacta impressão do
valor do Sr. Miranda Valvorde, lê os seus
paroceres e põe, com essa leitura, termo ás
considerações, por se achar finda a hora do
expediente.

iTerça-feira, 29
Cherloquinho.

As Aventuras de
-«MM*»—»-

A' 33 delegacia auxiliar pediu providencias
o Sr. Ernesto Mauro, residente A run d'Aine-
rica, no sentido dc serem apprchendidas
jóias que lhe foram esta noite roubadas.

O Sr. Ernesto Mauro seientificou também
do roubo que soffreu ás autoridades locaes.

LONDRES, 21 fAV 
*A'.T — Os fitssos oc-

caparam, no Caucaso, a aldeia de Radyyhh.
Mais uma derrota dos turcos

no Suez
LONDRES, 21 '(Ar A".T — Os turcos 

'der-

rolados pelos inglezcs r.a Península de Si-
nai, foram dispersados, ficando em canos dos

ii inglezes vários prisioneiro»*--

O Quartel General allemão communica em
data de 19 de agosto:"Frente oeste — O inimigo emprehcndcu
honlem uma nova ncção geral, á qual as
nossas tropas resistiram victoriosamente.
Depois dc um fogo de artilharia de extrema
intensidade, inglezcs c francezes, em densas
massas, atacaram as nossas posições no norte
do Somme, numa frente dc quasi 20 ltllo-
metros, entre Ovlllcrs e Clery, Ao mesmo

i i iflíiiyo, forjas franeczas muito consideráveis 4 Slrujair&

investiram na região de Thiaumont c Fleury
e nos bosques dc Chn pi tre e La Montagnc.

O combate ao norte do Sommc durou até
alta noite. Conlrahimos ligeiramente as
nossas linhas, dc ambos os lados dc Guillc-
mont e entre esta aldc!a c Maurcpas. Guil-
lemont está firmemente cm nosso poder. O
inimigo soffreu enormes baixas, sem abalar
cm qualquer ponto i nossa frente, defendida
pela Guarda Prussiana e por forças rhena-
nas, bávaras, saxonias c wurtemberguenses.

A leste do Mosa fracassaram, em parle,
depois de encarniçada luta, repelidos assai-
tos francezes, com gravíssimas perdas para
os atacantes. Combatc-se ainda nas proximi-
dades de Fleury. No bosque Lc Chapitre fi-
zemos, contra-atacando, muitos prisioneiros.
Abandonámos uma trincheira avançada, com-
plclamcnte destruída, no bosque La Mon-
tagne.

Frente leste — Marechal von Ilindenburg:
Rechassámos os russos completamente a oés-
te do lago Nobel, fazendo 323 prisioneiros c
capturando quatro metralhadoras.

Na frente do Stoclcod o fogo dn artilharia
inimiga nugmcnlou visivelmente. Em ambos
os lados de Rudlta Czerewiszkaya, acções de
caracter local. Em outros logarcs, fracos
ataques russos, que foram repellidos.

Archiduque Carlos — Ao norte dos_ Car-
pathos nada dc novo. As tropas dos impe-
rios centraes tomaram de assalto a altura dc
Magura, ao norte de Capul, fazendo 000 pri-
sioneiros.; Repellimos os contra-ataques do
inimigo.

Frente ballcanica — A nossa contra-offen-
sivn ao sul e a leste dc Flori na prosegue
vantajosamente.

Encontros isolados entre as vanguardas em
frcnlc as linhas búlgaras, a sudoeste do'lago
Doiran.

Passámos o rio JSlrundi, « leste dc

0 voluntariado especial
Alistaram se mais oitenta

e oito moços
Mais 88 moços inscreveram-se hoje como

voluntários de manobras, o que perfaz o to-
tal de 183. Kssas inscripções durarão todo
o resto do mez corrente.

Antes de serem incorporados, esses volun-
tarios sujeitar-sc-ão aos exercícios preparato-
rios, ministrados no 3o regimento de infan-
taria c no 52° de caçadores. Findos estes,
que durarão talvez toda a primeira quinzena
de setembro próximo, os inscriplos presta-
rão um exame desses exercícios perante o
batalhão e só serão incorporados, ou antes,
só serão neceitos voluntários e tomarão par-
le nas manobras os habilitados, quc não po-
derão exceder o numero quc o ministro da
Guerra determinar , naturalmente de 400 a
450.

Esses exercícios serão feitos com a roupa
com quc o candidato a elles sc apresentar,
segundo determina o regulamento. Entrotai.J
to, conforme nos adeantou o general Gabinó
Desonro, o ministro cogita, a seu pedido, de
ver si pode fornecer fardamento aos candi-
dulos antes da incorporação, isto é, para os
exercícios preparatórios.

Esses fardamentos para exercidos foram
fornecidos aos voluntários cspcciacs, cm 1908,
embora a lei não autorisasse. Baseado nesse
precedente, é possivel que o general Cacta-
no de Faria sc resolva a mandar forncccl-os,
sendo que os candidatos inhabilitados os res-
tiluirão logo após o exame e os habilitados
só depois das manobras.abra

uuu

sanitário
O director de Saúde Publica

jjede para isto a attenção
do ministro

O Sr. Or. Carlos Seidl, director gorai de
Saúde Publica, enviou lioje um officio no
Sr. ministro do Interior, pedindo a espe-
ciai attenção de S. Ex. para o boletim heb-
domadario da secção demographica relativa
ã semana do G a 12 do corrente, pelo faclo
de constar no mesmo bolelim um dos mais
baixos coefficientes de mortalidade regista»
do no Districlo Federal.

Era seu officio o Pr. Seidl salienta que
n taxa mortuaria naquella semana foi de
15.87 óbitos por mil habitantes. Sendo cm
lodo o Districto Federal a população calcula-
tia cm 955.7011 habitantes, a mortalidade ve-
rificada 6 de 281 fállecimcntos.

Em todos estes últimos annos só cm .Ia'
neiro do 1907 o coefficiente mais baixo f"1
attingido.

O coefficiente médio dc mortalidade nesta
capilal 6 20.61 por mil habitantes.

Termina o seu officio o Dr. Seidl d;;-c"'
que è motivo para assignalar o faclo, >i»
depõe cm favor do nosso clima e organu¦--1 são sanitária.-
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Os oscamiJallos
do Sr. Arrojado

K

amo sc defende o dlrecTõr
da Central

^'A nUcnção pulilie., eslA vnlliidn, com lusll-ficada fur.osldiuie, pnrn a Central do Jfrn.il,contra o dírector do qual vim sondo Tlt".íi. vo» iiccusiiçocs Umn dcllns, de mnim
« i' o i,'\M'" fuvW«ii,« i»1' "o «fero o ...nint.,0 ni j ,io locoinniivns ndqufriilna pom

• ?/"„,''ü?clor ,la <;,,"«"'» « Ainorlcnn, som
; ™ 

;mTt''><,|;i c com iiiterfcrciicln do uni j-.r.ji.iisi.i, quo icrin |,u negocio gunlio uma
l corto quantia,

Fomos hojo ouvir a fulavra dn Sr. A ro-Jailo, sobre tão niomcnlosa qucslão.Dlsse-no* o Sr. ArrojadoI
7*~, "M*A qucslão, meu .senhor, eu eslnrkagindo com iiiuiiu colma. Devo, mesmo, n~sun proceder Ksião me fazendo dc «atojnorlo. A minha lionoroBIlIdado pnra ossospenhores quo se dejrladlum nada vulc.A minha defesn nesse negocio consisto emdocumentos quo possuo e que lhe vou .nos.tr.ir. Estilo nij.ii. Kslá vendo o senhor? S__trlegr.i.nmnj. R- „ correspondência lelegro?

Ji\èc,^u'lr r[iru ° Dr' Kiha Preire, sub.dírector In Estrada, quo cs A cm Nova Yorlic a minha possoa. Antes do os examinar
ÍiaUdeaSa^ma m™ "arratlvuToí.

"r«0cmr,SOrfeí»0 H l"ü c,nproW'*" °"'8pftsa, sem caracter d. agente. A Baldwln éslntem seus opnles aqui hnstnnto cóXcIdo.t As locomotivas cm «ueslSo foram negodâ-d.is o adquirida, eu. Nova Yorlf, .«Insira-mente pelo Dr. Silva Freire. q„• HcsMpara isso. Xã„ houve a Interferência do mtsoa alguma estranha. A negociação foi fefu1.. o npprovnda aqui por mim 
Kin

_ üfeíT >?"e compr;' '' American e não" """'Win? Porque a American é a fabri-canítt ,ns mnchlnns adaptáveis ao consumo
Õ 

"no 
dnCmn„Pbí ?h '««"'«««o é super o?

li,, 'V V na,,h:""- "crescendo a elrcum-
d O ¦ r.n.?n'|C 

eSl" "In° f"R'r m;'ÍS <li"' «*-
o ^„„'n,'n"egS,.,,d0-sí mcsmo n mandarpreços, que o Dr. Silva Freire manda pedirSempre que ns encommendn A Anierienn

V,,n ~ nerresceulou um engenheiro tinoSe .achava próximo -- a Bnldwin não que?Miais negociações com a Central norrlno tlngoverno passado esta lhe do^SVeSTlOíO.

ToTT,inNt,"a si,,Uflçíio - continuou o Sr. Ar-rojado - 0 uma ves que, como o senhorvero, ns condições da compra foram va a.
ScinPeZ^^rnrln,Cnr^° unimanr"asnegociações, c foi o que fiz.iMUnlmenle, a American só fez este ne-tfoeio por interfcrcncia ininlia, cm parte por
íl* nm" P^.eommlífo, porque a empresaes a cm condições do recuso,, propostas detaes fornecimentos, n vista do grande nume-to dc compromissos com a Rússia o oiUras
pencas 

européns Aqui cslá este tckgra m?ma tio Dr. Silva Freire, do da ,1 de n"ostn

ri' •! LÍ'g?"d? 1n«n«Wnde e encommcn-
írete" 

°"can' houvo considerável alta tlc

_e£StPnrffl!£ 
dÍ'Z:. "Anifrica1 

Propõe vender
Kovi Voril0r1VI,leAcei,lw ",i! «o""™ cães
lemln 

"l- SÓ m.omci"o embarque, o!)-lendo mínimo, acecitando addicionar ao
réiro dl in",07l,Var uaffame",to ate fim feve-
12 i?nn rf«ii.7, FrCÍ°. f"íí"'° a*or» superior
Si0a0nte?d.a,:-RneP^J.O(:OmOtÍVa' COnlra fl'cs

SiKY'V,'',ro 'e,,('!:«'''»':'. também do Dr
feí.Th' C5,e.mo 0ÍZ r,l,e a American es-t.pulaia o desconto, na imporlaucia lotai, tlc« r. si o pagamento fosse feito cm fevereiroc, si apôs essa dala. o dcsconlo supra mencionado será deduzido de 1-2 

"|«
Pois bem neccitandr. a encommendn daslocomotivas á American, não neceilei o

foi feTio^v" T c' a,1c;:''u' dis,0> «"liodo
v ,-, r • ° t^e^ammn que enviei ao Dr.Mha Freire - veja, aqui está elle — cn-
«'Ten"CecP P^l" 

"Consolidatlon» "e
. ienwcel . Pnrn estes aponte n AmericanPnr ser a melhor fabrica, c pnrn 

"n,elles

ponde fossem solicitados preços 'a nmoai
LzH . ,s.so ,p",lü documentos: toda arorrespondenein que conslilue a minha de-lesa Aqui dentro, vivo ás claras. Não ha
Sado! Parí> Ili,,!!,!C," ~ COneílllu ° S"

O
A SITUAÇÃO FINANCEIRA

Sr. Carlos Peixoto
profere um longo

discurso sobre osorçamentos

o subiu ã .rlbunn/eiSínlo0^ ,S*le ulndos sc proelpltovam na irocu" de igaios que çonvlslnliosiiem cnni o „,, ,i lü"
, ü tlcpuludo Carlos Peixoto demd? S,. •„'„

ser nbsohilainenle |Vro de «nnB«n,.«i . ' '

aS,e^i„!,(,0i1;otl|-rílm^,nAr,nfu?
tcmuavu junto ,,o secrclnrio ,1 The'ouro dng derrn, procurando csludnr os medida,nials .uletpiuilas a giicrra curopca e 

"
•; no preparo <los necessários meios. HoTêcerto ponto, porihi, relembra o orador uc>'»o mereceu a npproiação dc Chã ,1Serli .O qual, vendo que o partido ter , ê nre"| Iglar o secretario do Tliesouro, exnoz á Calmm o ticcrrltio, declarando 'quoP«!b*dS

i na a medida em questão o seu consenti.

ração. «IsPoslo a approvur n delibe-
Disse onlão o nolnvel polilieo! "Chegou omomento do me retirar deste governo doqual nunca fiz parte", b",unW| ao
Assim o orador: fnlfl com sinceridade eImparcialidade devido & ausência de Incosque o unam .'. polilica. E S. Ex. conlinunva natribuna & hora em que encerrámos a edição.

-' *¦ ¦¦ i "" i

A GUERRA
O» russo, «waiiçomiío qauoaso o noaCarpalhos

nnlhnJ $i0 d0 Ku,y» unt0 «o. Car'
nSSS 'eíB,01 "-povoaçaei do Fcresuui e Jablonll.a, sobro o C.eremos-

dkv nhn?bi9 ° c.ombn,e na àlmcUo(le Dlnbckir desenvolve-se com vantagempnra as nossas torças. Caplurámos S
*m/lmmmmi^m&imlSL*"* nUmCr°. de Prl'
uba£'fflc? 

a[rmrlra ora"
"UAS_f8*SÓ» í,übí'le«)n~*.0.',0r!,nl ,,C Gci"l'rl»

nnjar um enérgico protesto contra a (enor-laçuo das popufãcffes do norte da AnJE

frailil
No jubileu de Picoâa Serra da Piedade

DP??»? 5a!° confisslonarlo

S í SU íí4Wta
hlleu d» ,iLi- ',• c""0 so ren sn o iu-
«orlo d fSgg» Io .';;'dn™ ,fl.'llherme, Íi.
ve ii in funil i,;,i " ,,",1in,' flí,Snbnra, liou-
ileniiiiV.!., . lcl escaiulíilo. Ji' o caso da

Hoças Kova, dW"" Nu.Ví!;,• vl«n,io (lü
jos do jublfeu £iiití c m,!,,linr ,,ÜS r°»te-
cata se ci fes n,, ' Ant T" n,,,l'n' 'Unindo
dignado com ' °Jmár° Oullhormo, iu-

|1ÍÉ!| As docas da Bahia
fi o Sr. Lafoní

UTIMf\3lNfOf<MflÇfJH5
KftPlDA$ E MINUCIOSAS
OBTOOA Ar^EPO.ÍlflGEM

da«V\ INOITE"

IQ r"izl foi o iprooMüd
aroklvai.0

Om cr.8ct.fso do So». p. ^sCarvalho

Uai (-linuííoijp còndemiiütio
BufíS ÍZ?ra«Sf,dI0,"l ° "-tanfftw- A„.
s'« car ul Vi 

'" ' 
,.nví CV-' V''"|K'""-

•"eíibr ManõaT .liriln." '!,'',n"0 <lis|'""'l''. o

> nroeeimo r„r, !'.'' ' ¦|,'"a u'"«o ".^ 

rios das convenções dc Ilaya. ••'rfn.ila-

A jnsíalíação hoje, da''Liga dos Proprie-
tarios"

— m
OS FINS DA NOVEL ASSOCIAÇÃO

Importantes debates — Umasessão tumultuosa

Os funeraes do aviador Roulierem Veneza
PARIS, -1 (A NOITE) w rtcnlisarnm-sc

Ü!! 
Cl" 

S? ,Vc,,cza os í«»ei'nes do avi dor
íusi^tííS^Sn0 I,Um <°mhal* «SS
eo^oTf/o^r^^or^a^

g^^^^SSe^^elSS^

sc dl/wm,. .•bcr.U C frnnf,«m<!ntff. Pode-

Uma Saistoria ti® to^os

J. "cí'c'1n° ^V0' e»n «na.defesa, nos foi ditoPelo br. Dr. Arrojado Lisboa. Baslnrú p.iratraiumilh.nr B 0pilliac, b,. la«l P°M
immenso desgosto, que o governo aclual vae
fcmP9m,e»° cC,Pn,"C0 dMlisa»'I° Pelo desfiladeiroem Que se aby.smou o seu antecessor? Que-
EmíT qaa -no> ° Sl'' Presidente" daWepublica; une nao parece dispor da ener-*uxnhCr.r°nrI" P/"'?. C0nl0r nl«uns de sei"
Witrtt 

"d 1,m'ics n 1"° (1"''!>m ficar
Is lfiocif-, "" <!H'cr (lc feehnr os olhos
Jiliió'; ,„ Jl,c mantóm com elementos po-JUK.OS tle maior ou menor valia e mondar
fcÓnfiad„rnmbo° Í,C VT- «•náfcnnelã síriJc continua a homens sírios, ns craves de-
arSar SC CSlí5° fnzCm,° ao Sxv dlrecfor

A crise financeira e
os financistas

Uma reunião na Liga•do Cominerc.o
' Nn Liga do Cpmmerel. wm-U-so boi., cjn-fo,,,,, havia sido assentado numa s s ão an-tcr.or um grupo de financistas, tb renome«ns, de p-cst.gio, outros - totlos elles a ?mn?dos pelo mesmo interesse de suggerir Sdns que produzam resultados benéficos aõtoií, na solução tia nossa crise 1naüwclrí
pculre os commerciantcs e financio „tncceitnram a inclusão dc Seus resi oct v ._mos na grainl, comniissão slmoe no rc-inlo"<ta Litfa os Srs. Drs. Sn Freire. Vieira So t.
£vmo 

dc Andrade, Sorzedoílo Corrêa, Esmeratdino Bandeira Conrado Niemeycr, Rodolnhõ

tan, T '• l lílndaJl°s«. Antônio Camacho1 .Im, .Tose Vasco Ortigão, Paulo Jfeghe Vi-elorino Ferreira. Pedro S. dc Queiroz, Álfre-do Ferreira, Bertlioldo Tbcincr, Raposo tlc Mc-deiros c commendatlor Vasco Ortigão.
<;^n,SCr,nIlre.,'ta n sess5°. ° Sr. RrtmaD; , p-. -

;'.' , f1"'1 .da reunião, tine era o de pcrmiUic
riscóS^H,8108' b!,,u'l,ci1'?- commerciartes _

ir ,i,f s -se Pronunciassem sobre o mo-
s b"-™r? cooperando cada um rom

r,.Y „ '" íí"1,(le eonlieclmen os o de e"_er'•I»i 
F,n lV'a0lucSo da CI,ise r'-'lc "os ..ss:bcr-

íídelín r 
"-'a 

;,.7rain da "«Invra os Srs. Ser-
d es i wr™- Vieira Souto' K,»'° d<-' -vndra-
Mm .m c,re' "^'"(lando todos em eo-i-idera-
ft.l'co0brce„n?WdnSiC,UC •il."«'lw d« to£

f''S"'eíÍ',KÍ,refn,r""SC I10raeí,r "ma l «maiiseao
WsW"l.°Bd»» o» «ssuraptos, ideas e me-
Comniissão L:s";¦'¦;on^a,'•. »« • "nião da Liga,

Y;'/'"? íí?o«, assim constituída-

l.nWpS|lÍ^S0 ck' i^Porlniicia a Inslallníâo,boje n tarde, na sede da Associação dos Em-in-cgatltis no Commercio, da Liga dos Pro-pnclarios, surgido dc uma proposta lançadana reunião dn classe bavid.na 3 do corrente.
,Jv i è°ri,s so!) a Presidência do Sr. He-«dia de Sá, secretariado pelos Srs. «oro,mlJoão Pedro (aniii.ba, marechal Pires Fer-icua c Luiz Paulo Santiago, presente grau-te numero de proprietários, una asscmbdei
^ssãin" 

dC 2°° mml,r0S' foi «berta a
O Sr. Hcrcdia, declarando iniciar os tra-alhos, mandou,que se procedesse A leitt.rnaeta da sessão anterior, que foi npprova-tln e, em seguida, declarou que a directoriaProvisória, desobrigando-se do encargo quelhe fora conimcltitlo, vem apresentar â a -scmblca um projeeto de estatutos, do qual oorador sente a necessidade dc pôr em desta-

,n"uia.^?'d?s 
scus a,'U.g0S- (i«e di*enva!fi.meiile tios interesses sociaes.

sãoJa*SaTga1e"líÍOCSSCSni'IÍííOS',Iue
Io. defesa gerai dos direitos da classe- 2»trabalhar para que pelos poderes legislativossejam regulamentados estes direitos, que de-

n?VuiolTlT°* en,rc Proprietários c in-quilinos; d", crear uma caixa de cmprestl-mos; 4°. crear uma caixa de garantia- _•manter ç explorar um jornal diário que séintitulará "A Defesa"; 6°. effcc ivar n
;'l.o,nestcad», para o pequeno p oprictarlo•/". promover a propaganda para qc. sejamproprietárias outras pessoas dc pequenos re-
8»"SfiuSí1 »c9u.Is,íf«> de pequenos terrenos;8 . prestar assistência judiciaria; !)", incum-bir-se a Liga da cobrança dc alugueis de ca-sus, vcntlnsde prédios, ele; 10» pleitear arepresentação polilica pnra cargos electivos'
í&.Wn.Isarn Fe.dcração dos Proprleulios, 1. , tornar o jornal o verdadeiro órgãole informações de alugueis de cast.s» mnn-

. int?sns'niq-m3 ot.°„'sc,,vico dc aiiiuincio7lS-n.inosos, 18°. dividir o seu capital cm cinco' ,:'uòínS,oaoSahcr: 20 °L° Pará o fur lo do jor-
20 I l?n l, PnÜ1I'a °a Xa dc empréstimos;
20 •/• L f" ,aix,a de sogu,'OR <'• renda-U I Pira fundo dc reserva, c _0 "l? para adistribuição de lucros. ' l

„f,„S,r' Presidente, após enumerar essasvantagens, annunciou que se ia proceder ác.tura to projcclo dos estatutos, fede a pn-
ierano° u-?:,COt,0r° de Mhgalhães, e propõeque no envés dc serem discutidos os cstntu-tos, sejam os mesmos impressos em folheto1'YV^V «semhléa conheça melhor dc seusdetalhes.Essa. proposta, que grangeon grandes

MiUn?' f-0i eo,,,estada Pelo I)r Feí sberto tlc Oliveira, que propoz então se f/esseoesde logo a respectiva votação. Pede ám-
liTLZ mared,al P^es Ferreira que npplnu

e SS Lfoposta d0 Órí TbeÓdoroul maga naes, por ser a mn s consenfhimhcom a liberdade de acção c direito de"ia*T&T VOtiir naf,uc,le momento °aEstabeleceu-se então fortíssima discussão

ehaT Ph°elsetrrêiraal0U ^0ln C"Crg!a ° ««^

sem"bl!a'?V0S' m"it0 Lml ~ «r»«^ dn as-
Houve quem no tumulto, que nesse lPmnnera ensurdecedor, se lembVaí e de pedira

ba bmll^T""1 das Pí'°Poslas, e, mq, ella
dé maforía 

afnvn,ma?ife,stava uma -onfento
,, maioria- lavoravcl á proposta tln n,.lheodoro dc Magalhães e marechal Pires

v^.-^11^;,,1';1 a 
,d0 D-r' Felisbêrto de Olivcua. Fínalmenle, não se procedeu -í vntn

P.,rcsnc.ah,,:al C a 1)r°P0Sla IHfaUcíS

cont8rados:nponraiss0o LT"? ?,Iam desen-
obtivera á princinin 'li roforida P«>po.ti_
mes. O Sr nres èni"J1 

,,nn50s fi"asi B-áni-
iniciasse n IcUur ? dn, Sfl3?" ertfl° f'"e se
sequente _n„i„í'"^08. estatutos para a con-

A opinião insuspeila de umjornal allemão
7*ffi. YÍ)IU;' 21 « N'0ITE) - A «TngesZeiíunç», de Berlim, escreve, referindo-se ásoperações na frente occidental: °A Brando offensiva dos alliados no Som-mo é o movimento mais formidável de toda
mZ & 

Cr CUia e,lcnB5<i abarca o maior nu-
rum. us alliados conseguiram, á foro» rt«enorniea sacrifícios, ganhar tcVreno; mâs laccuinulaçao de homens e dc material belllpô
cunrsoP,OUn),,"r"|IU' POrl,U0 ^08 Men icos e"
n-sTooSiVí8'"08 Perderam em sete sem"nas juo.OOO homens; os franeezes 200 noa n.£££&cntrc,an,o: »»«KSÍSií

Um jornal daqui, commenfando esle? nn.™,F,0irza^neo,a íierda,,e 6 53S«SiC
Bflonnn S anc,"Ses qne perderam600.000 homens, sacrificando-os para deter aorfensiva dos alliados. a
As operações na frente fran-

ceza

os tílas•flB

nelo nrn, ,í r i V c 18 do cács do porto,
ii- _ °LlluaI Lisboa, c consta dc dez duxln*dc botões de mndrcperola
do dÔe8«Scna,,3™,len,Rfi"0 tni ron,isnd« « l'or-
C Assis F o"Irn n 

'. P° "* °ffÍCÍae3 SilVfl Pi»l°c assis 1'icjro c lambem consta de dez «msas de bolões de madreperoí, Z fir°
A Alfândega lavrou os flagrantes- i)—.——_^^ .

Aviação na Marinha
ref,ÍisouOSAsJ'i'70'ílin,OS 

"Clirtiss" «• M«rlnhn,
X 

'il,' 
i1,ür's' u.m magnífico "raid"

sobre n balnn tle Guanabara, que cortnii emdiffcrcntes sentidos, voltando no « ia!-,,»sem o menor incidente. "
c„^Sr',n,,mi,;anlc Alexandrino, assistiu a ris-

uiaia

sequente approvnção d Z • °S para a con-
Como otSho0f„wai'í° por art!fi°-

ecu-sc certo desanimo „h ,°Xlei1?^ estabelc-Sil^ l"da a «SSn"íé0 íatun'n!Cmbléa Cm as"
e«u/cal,oi?osf£tfLa,HSlbldn' V™ ^'
estatutos. "imciUe os primeiros artigos dos

c_ 
PARIS, 21 (Havas) - Communicado offi-

(m'eânf"»0».6 ^do S1mm?' além d»s Importan-tes capturas do material annuncladas no com.munlcado anterior, appreltcndemos se"s ca-nhoeg de campanha no bosque que oceuná-mos hontem entre Maurepas e f.uillemont
rní.« .*da f.r?te do Somme h°'»'e, du-íante n noite, violentas acções de artilharia.
itfflJr'M dÍrCta d° Mosa " nllcm5«no fim do dia. tentaram um vigoroso ataqueacompanhado do lançamento de líquidos in-flammavels, contra as nossas posições emFleury. Os nossos tiros de barraRcm c o fo-go da Infantaria obrigaram o inimigo a na-rar e causaram-lhe sérias perdas.O communicado do estado-maior do exerci-to do Oriente annuncia que ns operações pro-seguem com segurança em toda a frente."

A declaração do Sr. Asquiíhsobre o reaíamenlo de re-lações com a Allemanha
A seffniiilc comnianlcaeSo f.i recebida peloconsulado geral de sua majestade bricannicada "Press Bureau":«LONDRES. 19 dc agosto de 1Í11C «¦ A sa-

Vsi.a<;.a.0 universal com relação á declaraçãodefinitiva do presidente do con-elho dc minis-tros de que o governo britnnnico não tolerarárentnmentos diplomáticos com a Allemanhaemquanlo nao tiver sido reparado o assassina-to do capitão Fryalt, (rue foi f.zilntlo por or-(lem de uma corte marcial allemã por ter ten-todo solvar o seu navio marcante não armadotio ataque de um submarino allemão. Um casosemelhante a ser tratado com a decWó dosgovernos alliados é o do general Veshovitclio ministro monlenegrino. Na fuga do generalVeshovitch, do Montenegro, o commaSteaustríaco prendeu o sen velho pne e irmão eameaçou enforcar aos dous a não ser eme o ge-
nieml . •aS-° ?.Sc entregasse. Subsequente-
Hin L? 7"lil0 f01 ,mort0' emouanlo que o ve-mo pne foi poupado por um acto especial de
ã^tEi A" °S ultraKe9 '•'^tro-hungr,.os
rri Ji. 5"c- foram flffora compilados c.n umaelaçno orgamsada pelo professor Reiss de
mST»J%Sl?™??]lJ> e,n abuudan"biS3*de-monstia uma ferocidade especial conlra os ser-
ii o dn T? Pr°Vain. os crimc"' como * do
ninho Maov-fXí,os!vas l"6 fíisírafii o seu eix-

ios, J /ini id0 cor,)0' Pülvecisando' os os-
SlillZTS? a? Carí!eS- ° bombardeio dccioaties abertas também formava nnrte dn nrngrammn que abrangia' a ddsfaUçIS de BÒ®taes e museus. Evidencia ampla 6 dali em
Se ia.!ote''rÍVCÍS cidades «coutada «sangue frio c perpetradas em prisie -eiros emio combatentes servios. Mas nindai mais no
nãee EV 

d-° l,Uil»au\e."'e os meíhodo Ynl e-mãos na Bélgica c nos distretos da Franca oncopados por elles. Ali a população civil temSido stimmariamcntc enxotada cm differenles¦ irccçocs com o fim dc forcal-a a trab',1 nipara a Allemanha. Entre as tristes semus de
ômldo 

0sieSeS/er0' M«-etólSS
sado norSfofnd?s e os,s.e"s membros disper-sados por tal forma a deixar pJtica esperançac que jamais possam sc encontrar novamente
mettod^W tCm S'd^ rca]i'sada S dè
hr r«™ \"r\,,htores e sob umn disciplina mil.'-tar com tuo pouco respeito á lmmani lade m'lia rec amnção sobre este eas o pn,' a Vhlseobrigado a apresentar um protesto ao governoíillemuo, embora sem resultado » «OÍC1"0
-—"  - m)è*à

Em Guaranezia, Minas
T* 4 Vltr\T.'i «. ».GIAXUPK', 21 (A NOITE) - tf« vi-.i',l,a ci-dade de Gunrnnezin. ás nrlmeins hor s de

ho,e,"nSnnPI'"X,?lid!,f,es da eonfeitaria do So-
Piht,„r P°r, 1,,ot,vos sem importância, GabrielPinheiro'atacou n tiros dc pistola o pedreiroManoel Ghristiano. ferindò-o c n 'f'
nel Wm'n?s? 5 ^brinlio do fazendeiro coro-
í «ÍSS? Pllí,,eir.0' Vice-presidente du Cnmain
n, íi pÓ° d0 ,dlréetorio politico dnquefd ei-dade. Pcrpc rado o crime. Gabriel fugi úacgao dn policia que, 6 corrente, o não Tende-rá^por ser clle sobrinho do coronel Josfíli-

ii^Vi01? CI'n'stia"0 < nardo e conta 28 annosjagaj s-u-a,^" 5,sa°:-
O Jury desclasslBca

SustÍTôbr^ ndca»lau'^"'» «iSfiSíu!
do-^oqSn;ier!íno0^dl^n^
(Pie foi posln c suscilnda, rwvn o, 

"om 
in-rndito escândalo pnrn o peloMÍnho l„non In o"so das polemicas o injurias ferinas"»iicicro-se nos conceitos lidos nn a Nôitpsobre n honorabllldnd0 dos rè rcseni- , í','

.dbÍÍSd-d? !.Í1Íi'flntCS' e»«tÍdoS'~HCr"es,Ssalulidado dos mesmos. Não sc mellerl,i norador nisto si da!.] não resiuns*. üm llcfiomoral sobre a conduclu Irregular dos oi a
?ninvnÍHSrn,m0Üt0 no escândalo, o olmla

s'',.nEslIufo,.VCSSem °m J06'° os iflle«ssei de

rnínn?, {'• ,rjb,lna Qs expressões usadas pela
UfontveiaSCnTnÍO,larin em rcfcre"eia noPl2I..UOIH, ç as que este, cm represália ("mmm-SSIfe1 ioT^S ° ,°*&«'Çi.iç.iç no Sr. Fcrrcirn, pres denle di Cas.onnria das Docas, aecús.do de dcsvfd dassommns dos «coupons» do» deben urlstas
h onde odSr1Crr»nr°v?s,trec,,os "c «^'„5omlí ° Sr- Lnfonl descompõe o Sr. Fer-reira, diz o orador que laes factos não nndom passar despercebidos no Sr. Wc,icesHo
uma' ??nTTl° ms ni,lI,,as d0 eieandalo haumn gravo ameaça ao patrimônio nacionalCUJOi defeso deve obedecer no plano tlc tes-'
I, of „' 

° contr.atos ímmoralmcnlo oneroisis-
v TL n 

'ff VCr,M das fa''"''la''es produc -
KX. a*-!? e de -,la p,'op,'ia honornbilidode
ínnnl» aPProvação dn Cornara no requeri-
Stenfaqd« !5Ut0"',W esclnrecimênlo
Vara rivif ,' n-r,n,' r'0ls 'i"0 ° •'"" 'Ia 3"
V ineí,•>" rejeitou os embargos offcreei-dos pela Companhia das Docas da BaíaVacçao intentada pelo Sr. Lafont vara a robranca de 3.110:7568410

Mostra qnc a companhia não possuo some-Ihnnte somma nem bens que possam ser nomeados a penhor, tirando o orado<Lbi ilb
incionnT°0nt hfsl ,*• 

SieguVa,nça do P«lrimoniô«acionai, e insistindo sobre a urãcncia diapprovação do requerimento. ulfienc,a üa
A (.amara ouviu o orador c npprovou emseguida o requerimento. «x'i«oiou em

Criwn foi niísõ e,., «„" "'"'" d;l '«'"ile.

#«aiS _3fi_*f*3E
do processo fora •, i •'„i1 " ondo "'1 »

OUlros p.irmciiorcs ° ,M>ibrniu do

ísíí'A£tí "Es:r r:"°euja c,mç:,,:.áo ,„, 
°aS 

Sen! 3 
8íl0 

ffô"•"' " Mlc "'^es c qni.u,,. dias dó priJão.

Faücceu o Dr. Enó^s
Ferrrz

aeSarZta'accelt^rrnfl,Ít dí "™

r.ís,,rí,,íiri:*l;,,,;:r^;;:!:
(lurnnto esse tempo que o Ur! Ruías V, 

''
soffrcu gravo alteração de sua snulc A ò?fçr.nida.le q„c controhlu roNsc Y,,, ;ate miilnl-o. Tombem cm S PaiX ô ni°

Lins de VasconcellosTÍ% ^ 
da riu

Fapfz amaní^S a tíeíg-
gação de financistas

norfe-amepicana
Em trem especial dn Central dn «,«!!wsêüsaáSs

£í

O VALE-OUROa|« ãiía ns«ívs
media da semana ultima, de 12 33<G1 d cor-respondente a 2?157 pnpêl. ' '

s Bifinas ela"-
çõ2s iBasaficlpaes

BELIO HORIZONTE, 21 (A NOIT/l - f4r.ln.nal especial mi.xto do Coi , , /.'il Ü

eiioParacali,, fa^ve, 
fc^ 

^0"°^^

do pelo erime dHentatiS0^ boniS"1"Hoje compareceu á barra do Tri,,, !?',in

-^ -— III MSGomo acabou a briga dos
visinhos

T„Sr\° „ví.?in,,os CTn Anclneta, Domingos Nei-va, brasileiro, casado, do 47 annos e CarlosMarinho d0 Oliveira, brasilcirS de 
'35 

annosOs dous tle ba muito sc tornaram inim"gosvivendo em continuas rixas -"'""Dos,Hoje, depois de ligeira discussão Parir»armando-se dc um cacete, deu uma vnlentn
tiT^ p™**™. pe, com a càbcç" p" .
Asdsls.ec„cinraS C0UlUSUCS' foi s°eeorrit?o pela

O nggrcssor foi preso em flagrante.

O DIA MONETÁRIO
s«cParaá Sle tf&frffy! í^*«^«omenie o bÍVITJi LlTaT^fíAssim, fiinccionou o cunbio em b lixa íní,
Jlfi* I'ara «terlSos, ao pre o de Timw c com vendedores a 198850 As" lètí-nido Tesouro foram negociadas 8 ia o fl «I
d'í inch sive thti eStCVC P°BC0 niovimonti-
côY „lncllIslvc Para os papeis de especulação
de íáã^JlZff8 da Unií'0> da enS
7fiS«nnn' i ?"aes foram vendidas 51 a ..7685000 e mais 100 a 770?000.

iii Fíiinm

O leader fluminense re-
assume o posto

iÁ-?i?Un!tl"se ho'íe> na Câmara dos Deputadostoda n representação fluminense que óbe
Í?aJ orientação do Sr. Nilo Pcea ,ba O
mWÚ*Xea ideC,faiíu qu<?' -í:' se' a 

™ando
presente o Si. Raul Fernandes, pnssnvn-lhe
fitM-^éLV16^"' q,,c llle íóra co»«adointerinamente. Foram, em seguida, votadas
ÓTr TnfÍ.vUn,a', 

(ic C0,»srntulan õè^cOm0 br. Raul Fernondes. pe o seu regresso ápátria, „ outra, no Sr. Raul Veiga pelomoto por qu? sc conduziu nn "lcndern. ca»da bancada; durante a ausência do Sr RaulS£íW ™^ ««*» «PPróvS

O Sr. ministro do Interior
continua doente

l,„°t Sr" ,min;sll'o tio Interior, viclima ante-onlem de um accidcnlc de automóvel ait
fa tiao poi.de comparecer boje, por esse móíivo, 00 seu gabincle. moCom S. Ex. em sun residência, onde o
?it;,lnanl0S Mü? *ilia»Ot tem sitio muito vi-sitado e recebido grande numero de tele-grammas, despachou o expediente do dia o
dò,gabinetCe>:M0Üa' S°U S0Cretario • «"'^

-^»<>l»-i-«
neiatnp,»»* 1 L1?0", assim, constituídas ,^

I ÍSoulo, D?.. „r.L,S í0,.Ç.om%'ciff. Pr- Vieira 3_OBiaS
\ fiwllioldo Theinev Pwltr'9lhoí3 TLeo.-^'dos,
L í^', Ortigüo. aul fk,íí]lc e Jcisú Vasco i

fí Parecer ?±fl ^«í"8»^ onnorlunmrcnte
Vindo no Congresso «,'Scaliu h"k' se?ría c"-congresso, numa reprosentof.o.;

rlía„a isenlr co,mo encarregados do male-

^.ftpffA£»ít_srs£

0 .irei le visita dós fiais
mercantes

n^&et^eínL^fa^KS
ta A nensd?i,?IUe ° Mi"ist"'io d« MnnX dn9f 1 ?r'%'»"»-«™'<omo *

Armacfa real é nnvi^0 ?',sita excrcido Pela
ãlllada. 1 n V10s tle fl,erra das nações
mercantes iZvidenciS'!^" d°S na 'ios
escrdpuloSam^teeoÍscmd^-a fJ"e 6CJÍ,ra

mrtoVeSnk^fe1 lr^™<> « um
?.í.ni A..JYV por ,lm navio de guerra fia

mintriS 
dfrâ 

,d? scgl,inte modo ffi

Sjfiar^.jrtíw5£rí
finem, que exercerá o "direito de visita"!m.inlnnlin .-.„ .,.-:-  ,„ V.'_»l

O que houve no Con-
selho

eone°ess?nC(„ 
Cre fo1 ]h}°rr}lm Parecer dnmloconcessão a Eimnanuel Torres pnra expio-

iftílt^0 ri,!,lica e Particular da
nroaiuncin!,OVerJladI?r' ° Sf' Mc,ldes Tavares
Mello v Lvm dls,eurso co,,tra ° ProjeetoMello Franco, sobre a reorgauisação do

Sob a presidência dQ Sr. Raul Rc«o real!
etí Após0a L^0^ /ssemblía Fluinn e! 1

;,' Al)os a approvação da aeta n Sp <Jo,h«0
£*A of M'qUe 

a IneSí 'Snphafsé ! 
"£

„a'a(° ,dc M'rncoma, fclicllando-o por ter
&$&& r pR?omIssode ^-p^1,
e^a^^n^ - Prge;
xifonJ? iSiUAa Leaí,.fo] submettido â con-

cl ivo, Ricardo Barbosa, só para n elhonir a
IlíidtS aVT0d0 dc»Irrld°™« Md2iuiuo tic waj a Io de março dc 1915 nue es-

SeC S díd«Carfi° Cm VÍríUdc de d«
.ieSo^ccSoliSS^ ^oPft|cam obrigadas n fazer os drenos necessnnos em suas linhas necessa-

Finalmente, foi- apresentado A Àssembléa
&rr' ?Ual'<Il,e de Nazareth, um projcclomodificando a tabeliã do imposto terrH.rlol
amanha; foi levantada n sessão fi qual coin-pareceram 10 Srs. deputados. ' q

Uma boa noticia para o
publico
——«—-

... e má paru 05 ladrões
eom^^íro^VS^ m&os '*
movendo ,. p0?icia nn l S,Cm n,"u lhcs ««
bem fèftos o ,;Csl én,è,nní,07sio c!1^
nos livram por „ I ¦ '! '¦'ondemnam «
dos pilhados' na.s"mafe°do^^cesí tCm"a

fiatanxfe^ek.u^£?dai-'V1^-
'•ovo dos ladrões proCeaSa7,snnna2!,° ?i° f':'B
lefincip por «dliWW^WP*XÍdd5

Ire

ao

no.grâo.ninximoiln pénn pelo iuizd, ¦¦tona Criminal. Ainda bem 3nrifci 

Um banquete políticofer. Antônio Carlos

1 por iniciativa desçn ,,, , or'erccido,

Os trabalhos cTcamara deMinas
BELLO HORIZONTE, 21 fA \OITF1 • a

forau.administrativa e judicia, a Á Cnmnrãdiscutiu, cm seguida, em segundo turno «propício crcantlo um fundo dcesgnlo volun-tano, sendo apresentadas varias emendhs

Ninguém quiz a borracha
das Obras Publicas

Os curâracleiros no
inferior

Apurou-se a responsabilidaíia
tíe um delles

Conselho.
O projeeto sobre balneários, que figuravana ordem do dia, teve a sua votação adiada.

â resiia Ha Manüep
áugeneiifà

lai©

da Ârmnlin f 9 ''''Y ° c,,lcfe do eslado-mnior
"Fn , ft í?1 P»bIlcada a seguinte nota:

nrnnr?n £~";Slderada P°tavel e «ulto pura,
KfêS. °- pala 0S, "sos domcsl!co3 e indus-
iWSâa\rTaaiy.°^ d°S ^«*»*S ™

O Sr. Rodrigues Alves no
Cattete

Esleve A tarde no palácio do Cattete. ten-
nni,rd,° m'cbil1?. pcl° Sr' Presidente d , Rc-publica, em. audiência especial, o Sr. conse-lheiro Rodrigues Alves.
oSài?A ',Joi "Sradecer ao Sr. presidente ter-se feito representar no seu desembarque.

Os que vão buscar o tender"Ceará"
Foram designados mais para fazerem par-

n ..^S?^"^^^ escavo

S. PAULO, 21 (A, A.)-Regrossou do Wcorro o medico legista que iovt¦ áqnella Io-on Idade, á requisição do delegado do nôlicln
af,I« do autopslar o cadáver do lavrador Toi'.'

„ Realisou-se hoje o leilão dos 3-17 kilos d, easaâo ¦mZm^0' <1c 50 annos do edndtj,srs&r— -«»'~Sí Eliír'f'F*''"''"-«!""=Não. houve lançadores, pois os preços não FoTu^&eLC^M\lúaãD da e«™"--JroattiDgiram ao ^^s.-U «os: ni,° 
li^t^^ndraSo^

Robes de TaifiFetás - ';|I||»°^^
tle Mme. Vargas, sob medida 154000.- nufpíí]0guayaiia n, 83, odlçiila do Palácio dns Noivas.

A INDEPENDÊNCIA
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços
RUA DO THÍaTRO N. I

Safe»1**-».

~" "istfts fiuilherme Alolto. « Harold Bo-Ui»*^

Já importamos sedas...
d.A 

renda de nossa Alfândega cresce dia a
A Inspectoria, no corrente mez, tem reco-ludo vários conhecimentos dc tecidos dc se-da, gazes e outras mercadorias de luxo su-jeitos a elevada taxa tarifariaUltimamente a nossa importação estava re-

n,U5!foa í1 mtachmas de industria", toalhas fei-pudns de algodão e tecidos bordados.
_A9 e/1"0 de j912 foi um dos mais prospe-ros Nelle rendeu n Alfândega 10.084:20S«'J07
a^.iàrfSSPJ? ,] a 21 dc nsosto dc ...-.698:3948380. No dia 21 daquelle mez c âii-110 foram arrecadados 410:3119176.No corrente nniio a renda do mez de a "os-t1?,ate ° dla .d* liojc é dc 4.113:3315081° Adifferença, pois, entre o mez dc agosto" dcuii e o do presente anno 6 dc 2.533:080S_90apenas. ' *

A renda dc lioje foi de _91.'449SG6GI 1T>- -

MOVRI8™

O CAFE'

Vendas a tSinfieíro e a tires»tações
9, Largo da Carioca, 9

(junto ao poitÜo da Ordem)
SOUZA BAPTISTA & C

O mercado de café apresentou-se, boic, umpouco mais calmo, com o cafó dc tvpo 7 ven-
bÍwBS hve d« °3300 e 9*100 por" arroba. Abolsa de Nova \ork continua a funecionar ^«em naixa. feia manha venderam-sp 2 r.li ç.m m,i «.««imii uaiiiisauí
cas e no correr ,1o dia mais.,IM, no total I 

°''" PRra SCn''°ras' Rua (,a Àssembléa a. i ;.
La Poupée- Jcs,titlinI'm.,,.. K... .Ensoyaes

iulios para meninas.
is para liaptisados. —

de B010 saccas. Nos dias 19 c 20 entraram
j ...ttóL saccas, cm 19 foram embarcadas G 271'* O stocV' ftcou elevado a 231.052 saccas.

[__.
Terça-feira, 29. -As aventuras dCherlo.qiiinho. ~



4
m**" eu um:

A NOITE — Segunda-feira, 21 tle Agosto ttc tpiu
MtWC-.-M1'—" '¦ '*"*~

SEfSUMBO
A situação

financeira
ü Sr- Ca.-IÕ3 Pstólo

"raí

gjjCH
A POLÍTICA

0 Sr. Irineu Machado
faz declarações

S.
Sr, c. rio

\l' l.lll
Ut'S«

se
lllis

r isso,
cccinoiii.

cm
uu-
1 11
que

kOiillnunmlo o seu discurso, o
Peixoto di/. ouo nún so cecra dc w
sabem todoi minuto» se nreocounnin com
Incs du orçainenlii une, tão ligeiro
imposta*, surgem logo os urgi»
torldudes nu maleiin. e que n
1 lono-iin lcnibriir o nome do ¦ •
iH* »cr do conlicclmcnto dos Iiomçni liaimuJ
«•os no estudo de coiimc liii..ueeiias q
«lesigii.içào do "odioso" O sei.inrc n 

ç 
•;•

íiar.i qualquer Imposlo, Juntando-RO mn.J
tiniu n w pressão 

"uearreia n ruinn i i P
O eliniiceller iiue assim BO cxprlm

crescenlava nno Ignorar nue todos
tos fossem odiosos, sendo, porém, íorçusu ji

p-rrnr ouvidos u taes rfclitiniiçocs.
lí proseguiu 11 orador:
—Infelizmente trata-se de cousas gra

presidente, de verdades severas. As 11
c_es do relator da iccclln estuo Uascaua
tbjscs cuia delesa. feiia por çsçrlpto, 

mio
plú hoje contestadn. Desde 1014,

fazer lace no "fundinr. . UU me-
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foi
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ntiamos que iu1 lliur, para deixor a expressão
i-nlriimos nn segundu moratória
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reiiilo. n politica do Uiiisil nao podia se .mu-
•lar sinão no sentido de pagar cm 1017, os ju-

ros, visto que as amortizações deveriam cr
susneiisas, dos nossos compromisos. Uiiiivin
nós, islo é. nós. o Congresso, viemos •¦vit.m-

do ai:*.
ilo a chegada deste momento decisivo e, f|uan-
do o mesmo se npproxlmiiu. irlrAmos n "imr

ns vozes dos interesses de classes,
próprio, do orgulho e de tantos . • >>
mentos, cuja superlorid de ou
o orador não di. le. unia vez
pão constituem dc modo nlitum
-cr e

snbnlt" idade
que Incs vozes
u voz do inte-

eollcctivo do paiz. m
A esle propósito o orador mm pode es-

nuccer o quanto errava seu saudoso amigo
Afíonso Arinos, quando alíirinava que
somma desses interesses
Lições de campanário
todos
tação das aspirações r
firma o Sr. Carlos Peixoto —, no caso pre-
sente o nosso interesse geral é contrario aos
interesses particulares, cheios dc exageros c
de pretcnçõos insupportnvcls.

\parteado pelo deputado Flavio dn Silvei-
ra que declarou nem sempre se verificar a
cxnctidào daquella affirmntiva, respondeu o
orador que o assumpto não comportava iuen
vagas, nem asscvcraçncs cathedraticas
cabotinos que explorem as opiniões

porquanto chega a cii-

a
rcglonnes e nos ani-

era a rcsullnnle clc
interesses individunes c n_rcprcscn-

dns asr.iraeõcs nacionaes. Não — ai-

Ex. põe em duvida a
entrevista Figueiredo

Rocha
A' lanle, na sede do Pnrlldo AulonnmlMa,

A avenida llin Urnnco, lounlrniu-so os iiiem-
hrus do parlido, pnrn o fim de tomar algu-
mas deliberações. I-'ol objecto du commeii-
tarios a entrevista dada boje A publicidade
pur um membro do parlido, o coronel FlgtlOl»
rcilo llocha. l'"ol mesmo nsMimpto discutido
essa entrevista, por isso que teriu por elln jo
manifestado contrariamente fl altitude dn
parlido o coronel Figueiredo Hoelia, inclui
do na chapa apresentada ás próximas ciei-
ções de deputado.

I) Sr. Irineu Machado, solieilndo por nm
dos nossos companheiros, declarou que pu-
nha duvida rin aeceilar como verdadeira tal
publicação, pois leve do Sr. coronel 1'iguei-
rodo lincha a mais formal declaração po-
litie.i. No dia da reunião do pnrlldo, ainda
0 Sr. Figueiredo Rocha disse-lho que, na
política federal, era seu chefe o Sr. Antônio
Azeredo, o que na politica do Districlo rc-
deral acompanharia sempre cllc, Irineu.

Foi; pois, por Intervenção sua que o nume
do Sr, Figueiredo llocha foi incluído na
chapa, c por tal fôrma vinha sendo feita
profissão dc fé do Sr. Figueiredo Rocha,
que e para se julgar não sejam suas as de-
durações publicadas hoje, cm fôrma de CU-
lrevista.

Reuniram-se hoje amigos do deputado
Octncilio C-innra. que assentaram medidas
para recebel-o festivamente, depois de ama-
nhã, de regresso de. sua viagem á Argentina.

Também o Partido Republicano Liberal
cogita receber, com festas, o seu correligio-
nario.

i mm» i

Enterrou-se, em Santos, o
director da Santa Casa

Os artistas nacionaes

O Ia prêmio do violino
do Conservatório de
Milão coube este anno

a um brasileiro
Entre oh passageiros honlcni clicgiuliH no Rh»

do Janeira, no paquete Italiano ¦•Prlnclpo
dl IMIuo", nclm-seu
nosso joven patrício
Mario Edgard Mu**
cberpn, quu conquistou
estu nuno o primeiro
prêmio dn violino uo
lleiil Conservatório de
Musica de Milão.

Anles dc seguir paia
n líiirnpa, o Sr. Mim-
chrrpa linha feito ns
seus primeiros estudos
cm Sàn 1'aiilo, com o
professor Ciislagiioli,

Km Mii.iu eatudou
lob ii direcção dn emi-
nenle professor Polo.

!ím rápida palestra
que tivemos com o J<>-
ven artista .brasileiro,
a bordo do bello Irans-
atlântico italiano, sou-
liemos (pie cllc fizera
um curso especial tio
musica de camera. Iu-
felizmente alé hoje
tão pouco cuidada en-

Ire nós. O nosso patrício, que ú paulista, sç
fará ouvir nesta enpllnl e na do seu Estado
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LOTERIA FEDERAL ,
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Peru
Carneiro
Tigre
lltlITO

fls cousas exfraor-
dinarias

¦
Um brasileiro escravo de

um grego na Itália !
Escrava íle um «rego. Mui como t JM

Miirliii», do car prelo, de 21 »n no ft «1 u c d n 11 o,
fflfflo lirníllelro. ,dji Capital JÍ«^kJ__a
rador i rua do M» toso u. 136, foi lovaoo

•S «i Italln pelo leu palrllo, o^rogo Do-

O Lopes
p qu.nidi a foruiiiii inali ranlilauni loiorlui o oi*

leroca itiiiiorei vAiitogom *o putilico.

rua im ouvidor, 131 S"tfJS^ âft:
JJ3"_ri-,iliali ma (Juluio de Novembroiiiriiu nu Síiiç

_U—S. Paulo.

O Sr. Mosclierpa

natal

m\. godoy
2 as 4. Rcsld.J
Cattete*

('oiisuliorio: run
de Rolnmliri) n.jOO,

rua Machado dc Assis n.

¦Me
ila*
33,

SANTOS, 21 (A
corrido O enterro
Ribeiro, medico
dade e de S. Vic

A.) — lístcvc muilo con-
do Dr. Álvaro (lc Oliveira
•«islã da policia desta ei-

iile e director clinico reelei-

de
Os

Ires
lasse- S. nao,

ate falar sentado, como
tentações da

so-

c
zer que desejaria
na Argentina, afim de evitar as
rbetorica c da emphasc vnsia.

Chegado o momento inevitável de uma
lueão, ouviram-se as vozes particularistas, e
não os fundamentos c conclusões assentadas

l-Io relator, fundamentos e conclusões que,
não fornm lidos por quantos natu-

inte, lá de fora, devem se interessar pe-
imlos. IÍ' por isso que S. lix. sen-

sidade de rever suas conclusões,

lo do hospital da Santa Casa de Misericórdia,
hontem fallccido. O finado era viuvo, conta-
va 52 annos de edade c gosnva de geral con-
ceilo.

de
a

de
nossa

dígnida-

pe
pa
ral mo
los orcame
te a neces .
presas todas por nm nexo lógico.

Cila então a nossa necessidade indeclinável
ilc rcgnlnrlsnr a situação som os credores es-
tràngeiros • —•"•- enlluteraes los contratan-
tes estrangeiro.

Duas, Ires, quatro ve/cs, o orador repeje
essa phrase e diz que não sò a geração
actual não pode fugir e renegar as responsa-
bilidndcs que lhe cabem, ao menos como tes-
temunha do quanto supportamos, como tam-
bem não ]iòde rejeitar sobre as porvindouras
tis gravamos originados de nossos erros.

Niio vae nisso apenas o interesse moral de
cumprir a palavra empenhada. O orador
sustenta que os damnos materiaes rcsultaii-
tes do facto de não honrarmos nossos com-

promlssos, serão maiores cio que as conse-
nueiicias dos encargos actuaes. _

Uêfcre-se em seguida ao período de VJ14,
quando o Brasil, cm verdadeiros paroxisinos
pretendendo negociar novo empréstimo,_ sot-
frera ns maiores humilhações dos negociado-
res. Si antes de estalar a guerra o grupo hoje
enlaçado no campo de batalha, se estreitava
para na apresentação de propostas, ex-
própria auetorltate", nos tirar o direi
liiseutil-as, que não fará agora, agora que
propósito dc compras de mercadorias, digna-
mente repcllidas pelo paiz, não se esquece
de lazer "lcmbreles" do nosso debito?

Fala como patriota e eslá convencido
que numa futura proposta, ísila por
iniciativa, teremos de sair com
de arranhada.

Foi a consideração de tão tristes realiclfi-
des que levou a commissão dc orçamentos da
receita a cuidar do futuro, affirmaiido des-
de logo que o orçamento de 1!)17 não podia
deixar de ser preparatório do de 1!)18 c se-
guintes. ,,

Fala então na receita ouro c diz que, si
no orçamento de 1917 o ouro que existe c
bastante para as nossas necessidades, e por-
que ainda contamos com recursos que não
constituem receita propriamente dita, mas
qiie, retomado o serviço da divida, serviço
aliás imprcterivel, teremos necessidade de
75.000 conlos ouro.

O Sr Carlos Peixoto proseguc dizendo que
temos absoluta necessidade de regularisar a
nossa si Inação e si essa se apresenta com
um "déficit" ouro, temos, fatalmente, de pro-
curar augmenlar a receita ouro para attender
á despesa ouro.

Si assim é, temos que procurar onde ir
buscar a renda ouro, uma vez que, sensata e
razoavelmente, não poderemos ir procural-a
nos actos da nossa vida interna, diária, em-
fim, não podemos ir solicitar ao papel-moe-
da — de curso forçado -- Devemos, pois, for-
çosamente, is buseal-a nos actos de compor-
cio exterior, que sc divide em importação e
'«in exportação.

Ora, assim sendo, teríamos que appellar,
ou para a tributação da importação só, ou
para a exportação só, ou para importação c
exportação, simultaneamente.

A tributação da exportação foi logo posta
de parte, porque a Câmara não a ndinittc,
porque somos um paiz de agrários (Apoiado
cio Sr. Barbosa Lima). Dahi, desj*e facto, dc-
corre, imperiosamente, a elevação da quota
ouro dos direitos aduaneiros, a super-tribu-
tação dos direitos aduaneiros dc -importação.

O orador pensa (pie sc deveria gravar
maiormcnlc a exportação, uma vez que çlla
se acha, actualmente, altamente favorecida,
pois que, ao mesmo tempo que as taxas de
tributação persistem, augmenlaram os pre-
ços dns produçtos.

A verdade é que precisamos ouro. Como
oblel-o, sinão gravando a importação, uma
vez que a exportação estava fora das çogi--
tações da Câmara, sob esse ponto de vista?

Allcga-sc freqüentemente que o governo
Hermes é um dns grandes responsáveis pela
situação aclual. O orador declara que, si o
¦marechal Hermes fez um máo governo, me-
rece, entretanto, o seu respeito, o respei-
to que se deve a quantos já foram e não
são governo.

Na que.ião tributaria todo o mundo age.
obrigado |>:lo que deve á ('.amara e á Nação.
Si a comniissão pede a elevação da quota

¦ ouro a 65 V à porque acha ser absoluta-
; mente imprescindível que assim se faça para
attender ás nossas necessidades.

O Sr. iiento dc Miranda interpella o ora-
dor por que não sc paga com papel, quan-
do não se pôde pagar eom ouro. O orador
replica, pedindo licença para não responder
a essa interrogação. E' fundamentalmente
contra o regimen do papel moeda de curso
forçado, no contrario do seu eollega parácn-
se. Não lia, pois, como conversarem nesse
sentido, porque, a respeito, falam línguas
differcnles.

Depois de uma digressão sobre os vales
)uro no Banco do Brasil diz o orador que,
.pezar do augmenlo da quota ouro dos di-
leitos de Importação a üã V ha ainda a falta
lc 12.000 contos papel pira attender ao equi-
Jibrio orçamentário. Para isso haveria dous
caminhos a seguir: ou reduzir de 12.000
conlos a despesa, ou ir buscar essa quantias

Rasgando sedas
No largo do Estacio.
O bazar eslava aberto \ freguezia. José Pe-

reira da Cosia entrou. Havia de tudo. Cosia
agradou-se mais das sedas. Cenlil, de alta es-
cola, queria também rasgar sedas. Tomou
uma peça e foi saindo. Quando chegou á rua
estava preso.

Arranjou uma fazenda dc xadrez no 15°
districto.
——, . .mm» 

Julgamento de um dos
assaltantes da casa

Ha nau
S. PAULO, 21 (A. A.) — Kstá sendo julga-

do no Tribunal do Jury o réo Mario Bicar-
dini, pronunciado por crime de roubo, llicar-
dini fazia parte da celebre quadrilha que, na
noite de 9 para 10 de abril do anno passado,
assaltou o importante estabelecimento de
jóias, Casa llanau, estabelecida á rua de São
Bento n. 57, dahi roubando cerca de
600:000$000 em jóias.

mm*

Ferido em Queimados,
morreu na Santa Casa
A uma enfermaria da Sanla Cnsfi fo! hnn-

lem recolhido Tito de Araújo, dc 21 annos,
de nacionalidade portugueza, vindo da estação
de Queimados, apresentando uni gravo feri-
mento por bala no ventre.

Durante a noile Tito veiu a falleeer. O seu
cadáver foi removido para o necrotério da po-
licia.

i mm* i

FALLECIMENTO
FRANCISCO ANTÔNIO VIEIRA HOMEM Dl*:

MELLO
(Anjinho)

Dr. Oscar Varella Homem dc Mello
(niisenlc), Branca Vieira Homem uo
Mello, Anlonlo Vieira Junior c fiimi-
lia, parlicipam nos seus amigos c pa-
rcules o fnllcclmcnto (lo seu querido
anjinho filho, neto 0 sobrinho FltAN-

CISCO ANTÔNIO VIEIRA HOMEM DE MEL-
LO, e convidam para o eiilerrainenlo, que saíra
amanhã, ás 0 horas*, dn rua Vinte c Quatro de
Maio n. '.--, 

l>nra O cemitério de S. Francisco
Xavier.

d.- llllft, eiiiiios quu pelo "Ho Umbcrlo . u
,,,bru r.nme.n Unha tanta .*'>»*^ <>"r "inr

vimns em Oonova, que <l«»sl nilo poilla fui u

V multo mcno^clcnilirava^iioi^^ va-

'¦-¦•*-  ¦"il vido dc .'.'nnvlo nc-

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vendc-so uma com uwgnilí-ns arvorei liulilei.is,
vaccas leiteiras, aves .le raça, etc. Tratar cem o Sr. Se-
veio Dantas, rua- Saclicl n. ÍO.

» mm» i

Uma estatua a Carlos
Gomes

O Centro Musical pretendo levantar numa
das nossas praças uma estatua ao melhor dos
nossos compositores inuslcaes — Carlos Co-
me| Para levar avante essa homenagem, o
Centro está organisando para o dia 15 de no-
vembro próximo um grande concerto, que sc
realisará na praça da Republica, no qual to-
unirão parte valiosos elementos do nosso
meio musical,

¦ mm» i

Ataliba Pinto dos Reis
Os Drs. Gregorio Garcia Seabra Ju

nior' João da Silveira Scrpa, Antônio
Teixeira Pires Junior, .losé Maria Me-
lello .Junior, Paulo Soares c Ailliemar
de Mello, amigos, collcgas e conipa-
nheiros de escriptorio do finado 1JH.

ATALIBA PINTO DOS IIKIS, convidam os
seus amigos e collcgas, bem como os do mes-
mo finado, sua familia e parentes, para assis-
lirein á missa de 7o dia que mandam rosar,
no nllnr-inôr da egreja de S. Francisco de
Paula, ás 9 1(2 horas da manhã, de 23 do
corrente, agradecendo, desde já. profunda-
mente penhorados, a todos aquellcs que se
dignarem comparecer a esle aclo dc religião.

pur que ..
vido du "nnvlo nc-
Krelro" I Eulnva «eu-
tudo em um banco do
contraindo brasileiro,
nntcsda hora do expe-
dlcnle.

Que í qnc eslo
fnziiido aqui ?

Ksperundo o con-
sul, sim "sinhò".

De onde vem '?
De Asprumuiitc,

ua Calábria.
Onde foi ferido

Garibaldi ?
— Náo, "sinlio"; IA

náo so deu ferimento
nenhum. E' gente do
bem... Eu náo vi...

o pobre homem de-
luonslrava unia grau-
de fraqueza. Falava
com difliculdadc. Vi-
mos que soriii des-
humano pretender quo
nos conlasso suas

aventuras, sem tomar uma qualquer refei-
tão. Deinos-lhe dez liras. Kulrámos cm um
hotel o o .losú Marlins atirou-sc ávida-
mento no pilo, ilevornndo-o, antes que o
"garcon" livesse tido lempo dc tr.izcr-llie o
primeiro prato,Voei está com fome, assim 1 Ha quan-
los dias não come i

Nada, nailn mesmo, ha Ires dias ;
pouco c ninl, ha dons mezes.. Mas, que não
como bem, ha um anuo e dous mezes...

Ob diachoI Ii você se sujeitou a isto ?
Que havia de fazer ?
Vir no cônsul, ha mais tempo.:

r— Mas eu não sabiu

*•¦¦;¦ ¦ ., 
.,

MERCADO DE CARNE VERDI
N° tnwtailouro de Manta Cm«

Abatido. Imjui fitl.1 rexoi, 03 porco», *.!7 «M
ntii.is e -in Mieit.i-.. ,<m\

Mnreliantoil Cnntlluo k, dc Mc.o, 57 v. n
4 p.j Düríuli & <•-. II •'•! A- Mondei, (i« r.r,
t.iiu.i it PiíllOI, 117 P« I!» P, 0 H v.j liaiielscii
V. (ioiilnrt, IU- P.i 88 P. o II v.j C, Snl.Mli
iiclru, ü r.j .inflo Plmonin du Auroti -iu r.t 0!U
veira Irmnoa & C, W* •;•• ¦¦ P'_a c °#? v«l
llnsillo Taviiics, )7 P„ !l p. •_ o V.j (,iis|ií>.
& O., - r.j C, dos ItilalliMas, !IU •• • Porllnho
ft C, 18 r.i Edgar do A/.eveiln, '-'2 r.j Nor-r
berlo llerlz, D r. | P, P. Oliveira & C„ 42 r.;i
Pornandos & Mnreondog, ü p., Augusto Mc<
dn Moita, 113 r.. 25 c. o 12 v. ,,*

Pornm rejelladosi 11 r., o p.. 1 e, c 1 v,
Poriun vondldnoi 41 ll r.
"Stock": Cândido E. do Mello, "118 r.*, Diu

rlíoll fi C„ .TI'»; A. Mendes ei C„ 2'JU; l.imu
ft Pllhoi, 2áii: Francisco V, Goulnit. 8/0; C.
Sul-Mineini, 811 C dns Heliilhístas, 211; Joíloí
Pimenta do Abreu, 2(10; Oliveira irmãos ft C,
3911 Hasilio Tavares, '18; Castro ft ''., 1; Potv
linho ft C, RRj Ed«nr dc Azev.'o. 110; ílor-t;
berlo llerlz, •!!); AtlgUSlo M. da Mnlli, J78, J|
p, P. Oliveira ft C, IM. Total, 2.81ÍJ»

No entreposto de 8. UIoro *
,. "-»,-..

O Irem chegou com 10 niiniilos de 'denso,:"*
Vendidos; 512 :i.l r., CO p, -li c. o "lã v(> '
Os preens foram os seguinlcs: rezes, le ^Wi

n ÍIÍ20; porcos, dc 1810(1 n 18200; carnclrosj
dc l-iidli a 18800, o vilellos, dc Ç500 n Ç800.

Nu maliiilouro da 1'enlia

Jost! Martins

Gabinete EBectro Dentário
Praça Affonso Pcnna

( Esquina Campos Salles, 63 )
Dr. Agnello Cerqueira.

¦ m»t» 1

Theodorico de Brito
Francisco Freire de Brito e filhos,

Dr. Clirysanto dc Brito, Francisco
Freire de lírito Junior e senhora, ca-
pilão Cândido de Poules, Dr. Cícero
Freire e senhora, pae, irmãos, cunha-
da, lio e primos, convidam a Iodos

os seus amigos e parentes para assistirem á
missa do 7" dia que mandam celebrar ama-
nhã, por alma de THEODORICO DE BRITO,
nn matriz de Santa Rita, ás 9 horas da 111a-
nhã, confessando-se descíc já agradecidos.

Í

E quem lh'o ensinou agora
A policia italiana.
Você podia ler recorrido .1

lempo.
Mas eu não sabia...

Como se vê, o José de nada

?

cila a mais

nhia

Abatidas hoje: '-'I rezes. ,
A cxporlin-ão na Argontlna

Pelo vapor "AraBunya" seguiu para LIvcr-
pool a mando do frigorífico l.as Palmas: 7m4
quartos de rezes, 580 carneiros o 023 cordcU
ros congelados; o para Diinlícrque, pelo va-
por "lleiieou Orangc" 11.8'Jl quartos de rezes
congelados.
¦¦ 1 .-*H*»" ¦ '" ' '

t
Limpador c polidoi* universal

EM TODA A PARTE
-<03u-

Maria de Figueiredo Freire

tt ii, triste nle

Roubou mas foi preso
A policia do 17° districlo recebera ha dias

queixa de um pequeno furto dc roupas, sendo
encarregado da prisão do ladrão o Investiga-
dor Coelho. Fste, após algumas diligencias
prendeu hoje o larapio Germano Ferreira, que
confessou a autoria do furto, que íoi npprc-
hendido.

¦ mm» ¦

Numa lctrinlia muito fina, muito ben fei-
ta, com boa redacção, e, sobretudo, com mui-
to geito, o rapaz escrevia cartas que diiijiia a
respeitáveis senhoras, e conspiciuos cavalbei-
ros, pintando um quadro, escuro da sua triste
vida de peregrino, e terminando por solicitar
uma quantia em troca de um livro, que jun-
tava. Não havia coração que se não deixasse
locar por aquella expansão inagiiadn.

E o livro, de que não se procurava saber, si-
quer o titulo, era atirado para um lado, com a
mesma indifferenea como era o caso esque-
eido.

Um verdadeiro pobre diabo, o Oclavio Cha-
ves, ou Gassiano Oliveira, como o infeliz as-
signnvn as cartas-cireulnres.

Uma vez, foram encontral-o a deitar »; ngue
pela boca. Foi soecorrido e salvo, Hoje, a As-
sistencia foi chamada a soecorrer 11111 'íamem,
ensangüentado, no interior da -:sa de comnio-
dos da rua do ("alicie 11. 223. Era o mísero.
Em caminho, falleceu. Correu Ioíío que se tra-
tava de uni crime mysterioso.

A policia se agilou, A reportagem lambem.
Cartas, encontradas 110 bolso do morto, diziam,
narravam cousas do arco da velha, revelações
importantíssimas, Nada. Eram as carlaa-cir-
culares, solicitando o obulo do livro,

Nem se sabe ao menos qual dos nomes usa-
dos, por elie, era o verdadeiro. Dizia-se que
havia sido empregado da Estrada de Ferro.,

Foi para o necrotério,

A ultima moda
Vestido muito elegante, em "Tafettá" su-

perior, chies figurinos — Rs. lõOiiSOUÜ — Rc-
clame dc Mine. Laura Guimarães.. R. do
Theatro n. 7, sobrado.

«MO»

João da Silva Freire, seus irmãos c
filhos fazem celebrar amanhã, 22, ás
!) 1|2, na egreja de S. Francisco dc
Paula, a missa de trigesimo dia, por
alma de sua extremosa mãe e íivó
MARIA DE FIGUEIREDO FREIRE, e

para o piedoso acto pedem o compareci-
incuto dos parentes e amigos.

t
I n opino so

Sr. fimlo Hb

Maltratada pelo padrasto
quiz se afogar

S. PAULO, 21 (A. A.) — Na várzea de Ca-
titmbj; do Bclemzlnho, unia joven desconhe-
eida atirou-se ao rio Tielé, que ali passa. Uni
vaqueiro, de nacionalidade portugueza, Ma-
noel da Silva Canedas, que assistira á scena,
precipitou-se corajosamente em soecorro da
desesperada, conseguindo, em poucos instaii-
tes, rctiral-a do rio. Interrogada, disse que
tentara pòr termo h existência cm virtude
dos mãos tratos de que era victima constaii-
temente, por parle de seu padrasto, Ricardo
Krulz. Trata-se de Anna Marcondes, do 18
annos de edade, brasileira, solteira, operaria
da Fabrica de Pentes da Moóca, c residente
á rua dos Oleiros n, 38. Anna. antes dc sc
atirar ao Tielé, ingerira boa dose de iodo,
nchandp-se, porém, livre de perigo.

Áxxiçyx* e páó
Andava apaixonado pela Maria Tallnna o

Evaristo Carneiro, seu visinho 110 morro do
Salgueiro.

Honlcni, encontraram-se 110 Club Familiar
Recreio do Aragão, onde aos domingos se reu-
ne a "alta aristocracia" da zona.' O Evaristo,
não podendo mais suffocar a sua paixão, fez
uma declaração em regra a Balbinn, -pie o re-
pellitt. O ardoroso amante resolveu vingar-se.
Quando acabou o"bailc"e a Balbina seguia para
a casa, acompanhou-a e cm meio do caminho
deu-lhe unia formidável surra. Aos gritos da
victima veiu um policial, que prendeu o ag-
gressor ein flagrante.

Balbina, que apresentava varias ecçliymoscs
no roslo, foi medicada pela Assistência..

¦ o» .

Marechal Deodoro
No próximo dia 23 do corrente, dala do an-

niversario do passamento do marechal Deo-
doro da Fonseca, a commissão promotora da
crecção de sua estatua, manda resar, ás 10
horas, no altar-mór da egreja da Cruz dos
Militares uma missa em suffragio da alma
do Fundador da Republica.

GUARANÁ1
Poderoso fortifieante do sangue e regulador

de todas as funeções orgânicas: Coração, Fi-
gado, Rins, Estômago, Intestinos e enfracjue-
cimento dos Órgãos Genilacs, Pão, 315500. Dc-
posilarios 110 Rio — C11ARUTA1UA PARA' —
Ouvidor, 120.-

i <mm» 1

Em poucas linhas

na tributação dos aclos da nossa vida in-
terna.

A este propósito, com uma phrase dc Ruy
Barbosa, recorda que de lia muito tomou a
iniciativa dc clamar pela redueção de despe-
sas. Propoz, pessoalmente, em 1914, essas
economias, Estudou com o deputado Anto-
nio Carlos e 0 ex-senador Sá Freire 0 meio
de reduzir os encargos da administração.

Deve, porém, affirmar que o Congresso já
conseguiu reduzir 270.000 contos da despesa,
o que não é cousa de pouca monta. Deve,
porém, acceiituar que foi o Congresso que
fez essas reduecões e não o Sr. presidente
da Republica, como aprouve ao Sr, Bento de
Miranda affirmar. Entre nós é habito allri-
Imir o que é louvável ao governo-execulivo
c o que é mão no governo-legislalivo...

Quando, porém, reata o Sr. Peixolo as
i-uas considerações, tomou a iniciativa dc
suggerir a redueção de despesas, ha dous
aiiiios, a opinião publica revoltou-se contra
as economias reclamadas c suggcridas, a opi-
nião publica que se manifesta peln impren-
sa. O orador recorda as referencias injustas
c odiosas de que foram vielinias, pnr essa
oceasião, os que pediam a redueção da des-
pesa, pela dispensa do funccionalismo e ou-

i^rniíi.iAQ O Sr. Cincinalo Bra-
alvo dessas refe-

rc nelas.
Na verdade, prosegue o relator da receita,

o corte, a redueção das despesas, 6 o melhor
processo de fazer administração, e deve ser
o preferido ao da tributação, devendo os cór-
tes ser feitos intelligentemente, mas pra"-
tiea, effcctivamente, pois entre realtsal-os e
agital-os ou propol-os npen.is ha um mundo
de differcnça.

Roma Martins, residente
Alvares n. queixou-se á

á rua João
policia do 11'

districlo de que os ladrões deram em sua
casa, arrombaram-lhe uma mala e levaram
grande quantidade de roupa de seu uso.

Foi abcrlo inquérito e a policia effeclua
diligencias, no sentido de descobrir o la-
drão.

n ¦•"<_•

tros meios adequados,
ga foi, principalmente,

E ás 18.30
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Circulo dos Officiaes Reformados do Exerci-
to o Armada

A' Exma. viuva do general de divisão Sc-
vcrinno Carneiro da Silva Rego, fallccido a
18 do nndaute, foi pago 110 dia seguinte, an-
les da inhumaeflo do corpo, o pecúlio de.,..
312§000, correspondente a 114 sócios quites
sobreviventes, á razão de 3!*;000.

É* o sexto pecúlio pago por essa associação,
fundada a 3 de junho de 1015, tendo sido o
primeiro de. 15081100. o segundo de 170SOOO,
o terceiro de 2138000, o ciuarlo de 231S000 e
o quinto de 285Ç00O.
¦ ¦. —1 «—**__-»» i 

Ugga _S-**»s5!eii*a coirâb«ss a
Tw!íercufi©se-Assistência

Oo?s-ígíü2-« ria
Os tuberculosos indigentes que não poden

freqüentar os "Dlspensarios" da Liga fi6c
assistidos, grntnitamento, pnr nm medico em
seu próprio domicilio, recebendo ao mosmr
tempo o leite e os medicamentou necessários,

Os soecorros são concedidos mediante qual-
cjuer pedido, mesmo pelo telephone, para *
nide dn Assktcncla, á ma Senador Euze-
bio n. 2S2.*

Expediente? «Saí í

S. Ex. qner saber o custo das
embaixadas

Foi lido no expediente da sessão de hoje
do Senado o requerimento do Sr. Mendes dc
Almeida, pedindo informações minuciosas
ao governo sobro as despesas feitas com as
nossas embaixadas ultimas aos paizes cs-
tràngeiros. Apoiado o requerimento, pediu
a palavra o Sr. João Luiz Alves, que come-
çou a sua oração pedindo permissão ao seu
eollega para estranhar o seu gesto. E' sabi-
do que o Sr. Fernando Mendes è o presi-
dente da commissão de diplomacia do Sena-
do, por onde devem ler transitado papeis c
outros documentos referentes a essas embai-
xadas. Entretanto, a sua estranheza não vae
ao ponto da ser contra o requerimento. Ao
contrario, votará por elie c pede ao Senado
que o mesmo faça, para offereeer ensejo ao
governo de prestar, a esse respeito, informa-
ções seguras e completas,

O Sr. Mendes procura justificar o seu rc-
querimento que, posto a votos, é approvado.

¦ mm* _____,.

De que se tratou hontem
no Centro Catholico do

Rio de Janeiro
De accordo com a reforma dos estatutos

do Centro Catholico do Brasil, approvada
pela autoridade ecclesiastica, reuniram-se
liontcni, sob a presidência do Dr. Theodoro
Machado, á rua Rodrigo Silva 11. 7, as com-
missões paroehiaes desta capital, afim de
se constituírem cm associação archicliocesa-
na, destinada a promover a acção politica
dos catholieos 110 Districto Federal.

A associação submelte-se á orientação do
Centro, mediante um conselho superior for-
niado por delegado» paroehiaes e presidido
por uma commissão executiva nomeada pelo
Centro. Os associados, em numero illimila-
do, serão Iodos aquellcs que se inscreverem
110 livro de eleilores do Centro Catholico do
Rio de Janeiro, dispostos a instaurar a po-
Jitica no Christo, cumprindo o preceito da
Pastoral Collectiva sobre o voto.

Compareceram á sessão, além de miiilos
membros das coiiimissões paroehiaes, os sc-
guintes Srs. representantes: Rodrigo de Car-
valho, da Candeláriaj Arlliur Chelles, de
Sanla Rita; Francisco Buslamaiile, do Sa-
crainento; Joaquim Franco, de S. José; Ar-
Unir Barros, de Santo Christo; Dr. Henrique
Tanner, de Santo Antônio; Dr. Sylvio Bres-
San, da Saleltc; Antônio Mello de Lima, de
Sanla Thereza; Dr. Rosauro Gambrano, do
Coração de Jesus; Domingos Lacombe, da
Gloria; Dr. Celso de Souza, da Lagoa; Al-
berlo Duque Estrada de Barros, de Copaea-
bana; Raul Guimarães, da Gávea; padre
Plínio Pequeno, de SanfAnna; tcnenle Chris»
tovão Barcellos, do Espirito Santo; Dr. Es-
lanislau Bousquet, da Luz; coronel Eduardo
Bezerra, de Inhaúma; Alfredo Silveira, do
Engenho de Dcnlro.

O Dr. Plácido de Mello, secretario da
commissão executiva, dissertou sobre as cx-
cellcncias da nova lei eleitoral, que assogu-
rara aos catholieos, nos futuros pleitos,
meios efficazes de fiscalisação e victoria.

Ficou resolvido nssociar-sc o Centro Ar-
chidioeesano ao movimento dc repulsa ge-
ral contra o projecto Mello Franco, taxado
pelos jurisconsultos do Centro de "retrogra-
do, absurdo e inconstitucional". Foi nomea-
da uma commissão para representar contra
esse projcclo na praça publica e junto do
chefe da Nação.

Resolveu-se, finalmente, dar começo, nas
commissões paroehiaes, ao alistamento dos
catholieos e á fundação das escolas prima-
rias, cuja necessidade e plano de organisa-
ção foram estudados, adoptandO-se por mo-
deio o que tem feito, 110 Engenho de. Dentro,
o Sr. conego Jeronymo de Carvalho Roílri-
gues, cuja escola parochial de S. José, fun-
dada ha poucos mezes, já conla cerca de
õUO nlumnos,

nesle
mundo. E depois de se ter confortado com
a comida, contou-nos que havia sido sido vi-
clima de seu patrão, levando-o para a lia-
lia com a promesn de pagar-lhe clncoentn II-
ras por mezes, alimeiital-o, vestil-o e servir-
se delle para serviços leves. Qual não foi n
surpresa do pobre prelo, quando sc viu nas
maltas de Aspronioiite, obrigado n carregar
madeira ás costas ? Elie, homem franzino,
não habituado a serviços grosseiros, pois
era eopciro, c mal alimentado, fazia um tra-
ballio pouco rendoso para o patrão. Esle,
por vingança, í.iallratava-o e o privava du
comida, já por si escassa.

0 preto, ignorando os direitos que tem um
cidadão de um qualquer paiz, dc recorrer .ás
autoridades consulares respectivas o, acliau-
do-sc em terras estranhas, não sabendo que a
policia local o garantiria tão bem como aos
nacionaes, tudo soffreu sem se quch.ar. Ul-
llmnmcnte, o grego exaggerou o a cousa at-
llngou o bom coração da visinh. nçn, na nl-
deiii onde sc achava o infeliz brasileiro, 110
município de S. Slefano In Asproniontp.

A população auxiliou mais dc unia vez
aquelle escravo, victima da ignorância e da
boa fé. Por fim, deram parte ás autoridades
polieiaes. Estas prenderam o grego o mu-
nirani a victima de um documento para se-
guir para Gênova, pagando-lbo as passagens
do trem, e indicando-llie o consulado do"
Brasil. No caminho o o.Isé perdeu-se mais de
uma vez, nas estações de coincidências de
trens, chegando a Gênova depois de muitos
dias, lendo curtido fome 110 camiulio. Vimos
o nosso cônsul cm Gênova, Dr. Parnnhos,
interessar-se muito por esse infeliz patri-
cio, ao qual prmneltcu rcpalriação a bordo
do vapor nacional "Campeiro", que se acha-
va em Gênova. Também O auxiliou o fun-
ccionario do nosso consulado, Sr, Caslello
Branco, nosso cx-collcga do "Jornal do Com-
nicreio".

ffl

MISSAS <#%'}¦

ho-
Paula ;.
112, n»i

ás 9 1|*2-
nn egre-

Cabaret Restaurant
___zid»iz:
Clnb Tenentes do Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179

HOJE das 9 ús 4 horas, exilo completo pelos artistas
sob a direcção du cabarelicr JUSTINO MIMillVI.M

Suecesso inegualavel de MIRKO, ext-
mio imitador do Bello Sexo

á transformação

Rcsam-sc amanhã ns seguinlcs:
Eurico Hlcshão Teixeira Campos, á

ras, na egreja de S. Francisco dc
D. Maria Gertrudcs de Moraes, ás 9
mesma; D. Leonor de Castro Rocha, ás 0
na mesma; D. Maria Emllla Gomes,
na mesma; D. Clara Baplista, ás 8,
ja do Saulo Affonso, á rua Major Ávila;
Jorge Abdalla Curi, ás 11, no matriz de Noí,
sa Senhora de Lourdes, cm Villa Isabel{
Claiidino Cardoso, ás'8, nn matriz de Miix.nu-
bomba; Maximiano Francisco de Paula, ás 9,
na matriz de Sanl'Anna: D Maria de Fi-
gueiredo Freire, ás 9 ]|2, na mnlri2 da filo'.,
ria, no largo do Machado; I). Franccllina
Maria do Patrocinio, ás 9, nn mesma; D;
Francisca Sá Ccsar de Oliveira, ás 9, na
egre ia do largo da Lapa; professor Manoel,
José Teixeira, ás 9, na matriz do Divino hs-
pirilo Santo. 110 largo do E.lacio; Manoel
Brum da Silveira, ás 8 1|2 na matriz do
S. Christovão: coronel Adolpho Jose
Carvalho, ás 9 1|2,
Novo; D. Geiiovevu

nn matriz do Eii|
Joaqulnn Mendes,

da
en!i'l
ás 3

nn clc. Santa Itila; D.
res, ás 9, na mesma.

ENTERROS

Dinoi"-.!* do Lago Soa'

— Serão inhuniados amanhã: \
No cemitério de S. Francisco Xavier: 1 ran

cisco Antônio, filho do Dr. Oscar \arcllii lio
mem do Mello, ás 9 horas, rua Vinte e üt.aln
de Maio n. 222. ___¦„..

No cemitério dc S. João Bapti
filha de Edvviges Figueiredo, ás
Marquez de Abrantes n. 1"'-, o
de Pedro Cavalcante dos Santos,
do Leme s|n. , _ .

No cemitério da Penitencia: Antônio Gomei
de Oliveira, ás 8 horas, Hospital da Ptiiilen*.
cia.

—Falleceu hoje o innoccula V cisco i>nlo;
nio, filho do Dr. Oscar Y:i

'.¦• Cuio*:íf,p
9 horas, rut
Miguel, fil! ;•' 10, ç..nt<f

MlfiKO

ltOSITA RODIUGUEZ.
MAllGAlUTEGAUTIEIl
I1IMA-JI0U.V . . .
eillOU.ITA. . . .
Gl'.'0-I.VDI10n. . .
LOLA DU HESPANHA.
LOS MINEliVINl . .
L0L1TA DEL CAMPO .
OLGA 131UNÜ1.M . .

Variado corpo de bailes sob a direcção do pi-oles-
sor CVItO.

Suecesso pela THE-DIABOLIlfS T/.IGA.NE 0H-
CHESTEH.

BREVEMENTE ESTRtAS contmtadas pelos nos-
sos reprcsenlaiitcs cm S. Paulo, llucnos Aires e
America ilo Norte,

Imiludor do cantoras
transformação

Coupletista mexicana
Dausas de caracter.
Cantora internacional.
Cantora criolla.
Cantor ilalo-frnnccz.
Coupletista liespaiibola
Duello italiano
Couplclista liespánhola
Cantora italiana.

rá ainanbã, ás 8 horas, da rua
dc Maio 11. 222.

O cn'..'!
Vinte e ijii:.

?_n_»HB— -—

lilaiS, 1111* »a a aisá f0
,1 **9* ¦¦iflijipi» *T>—

Tronpe Lyrica Italiana

QUINTA-FEIRA, 24 de sgosSí
ESTRÉA—

Primeira representação no Brasil da SU-
BLIME OPERA em nm acto do maestro

Wo!f FesT»!***

ILSEGRETODISUS-XNNa
Representada com grande suecesso nos

principaes theairos da Europa, America
do Norte c no «COLON» de Bueno;

—— Aires

Condessa Suzana, Sra. Gilberta Fridowsky
Conde Gil, Sr. Alberto Terrone

Sante. Sr. Cesare Santarclli

Elegeu-se a nova direetoria
do Centro B, dos Operários

Munieipaes
O Centro Beneficente dos Operários .Munici-

pães de Obras c Viaeão realisou hontem uma as-
seniblcii para leitura do relatório c balancete
c eleição da nova direciona.

O relatório, apresentado pelo presidente
José Maria de Pinho, é minucioso, revelar lo
a prosperidade do Centro, graças á maneira
por que o dirigem,

Delle constam informações sobre os iv.oli-
vos cpie determinaram a suspensão do eleseon-
to dos ordenados, que ali se fazia, em virluc1 1
dos atrasos dc pagamentos da Prefeitura, me-
deante o juro de '_ °|° e sobre movi -ntj da
thesouraria, verificando-se que 110 anno social
de 1915-191G a receita foi de 13:537ír300 c a
despesa de b:'257§400.

De beneficência foi pago 1:834$, de ámcral
387$, de pecúlios 658$, perfazendo tudo o to-
tal de 8:1375300, existindo em cair _:7453,
que com 12:380?, o saldo do anno anterior,
sommam 18:134§000.

Procedeu-se, em seguida, á eleição, feudo
este o resultado:

Presidente, José Maria de Pinln Mfl votos;
vice-presidente, Marcai Antônio da Silva, 148;
1° secretario, Eugênio de Carvalho, 188; 2o se-
cretario, Alfredo Comes dos Santos, 188; llie-
si.ureiro, Luiz Plevlno Ré, 1-19; procurador,
Abel Lourenço, 148.

Conselho fiscal — Camillo Borges, lõl vo-
tos; Diogo .losé, 152; .Tacintho de Araújo Lima,
141; Lino Oliveira, 148; Cecilio Tavares, 150;
loáo Moreira da Silva, 180; Daniel Bastos,

li para CIIASD13

íle

OhCIIRSTIU as celebres"goyescâs,:
insigne nueslro IIENUIQUB GRANADOS

1* Rcniinisccneias
2* Inlennezzo
.",* lil Pelei,;

Absoluta novidade para a America do Su!
45 — Professores de orcliestra — *%

Maestro Director e Concertador
RCIÈSEKT-O SORiANO

PREÇOS-Frizas, V^; camarotes, 30Ç; l'n
varandas, 8$; cadeiras, 55 ; jj-alcrias miiucnulii

> —»*-***-* »
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Doenças do apparelho di(5es-

(Ivo e do sistema nervoso. —

Tônico sem rival nas ti neiiuas ein p1

DIABÉTICOS Tffl__JS£Í

Afffffavou-se a moléstia do

130, e Vielor Car-
j
180; José licnto Gomes,
doso, 100.

O Sr. Alberico de Moraes, que presidiu os
trabalhos, proclamou-os eleitos, sendo L i.rcu-
da a posse para o dia 8 de setembro,'

Terça-feira, 29 — As Aventuras de
Cherloquinho.

—t_5<iS**-—«-

íalos Dp. Renato de Souza
Drs.Leal Junior éLeal Neto
liirpecinlislus >»ni doenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas (Jc 1 .•>- &_--*.•'
scmbiía n.; 60.* .-g- '

Sr. Servulo Dourado
O Sr. Servulo Puuraclo, director comnier-

ciai do Lloyd lirasileiro, que lia dias se acha-
va doente, viu, hontem á noite, seu estado
bastante aggravado, tendo, durante a madru-
gada e pela manhã de hoic sido chamados a
vel-o os Srs. Drs. Miguel Couto e Austrege-
silo. ,

O Sr, Servulo Dourado eslá prolnbido cie
receber visitas 110 seu quarto, deante de ler-
mal determinação medica.

São seus médicos assistentes os Srs. D rs.
Lisboa Coutinho c Nuno Alvares Pereira.

Pú do
11 pelli

2^500. Nus perfuiniuias >

arroz iiitcirainciile impalpa^el.
. mi,U ,|o quo qualquer mil

A.H11'
. Oli

il Itr.V U1UIGUAYANA ^'.

DK. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculosi
llodrigo Silva, 0.

Terça-feira,
\ Cherloquinho.

lie :i ás ."í - Ucs. Iclep. i0U ^
_?- -_-JO*ta— «- "

de29 — As^.Avcntura-j
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da li-ailui-t-fio, do Sr, Jofio Cordeiro
ne n "troupe" dn Recreio vae pol* on
ii {-, poróim o de "A TIvAohIiiIio", Qrc
c' Oliveira íarn « protagonista, sendo

Uma pharmacla In-
cendlada

NOTICIAS
A peca do hojo, no Itrcrel

O íteiTClo (vm hoje peca nova, A compn-
nnia Alexniidro Aiovodo vne dOMiO» n co-
liliocor um nutro trabalho do apri-elndo 1'mil
Cn.iiill. Ni) 8011 (iilHiiuil fnilU'1'/ ilillllilifii-
h i,.in,'iii.i, "l.n Imiilniii- tiiiin In innlii". O¦ '¦- .i.iAu Cordeiro, com

OIU HCV-
renilldii

Oliveira i-n ¦'> <• protftflonlltfli sendo o mi-
ti-o pnpel feiiiiiilno do imiiortuncln dn poça
iíilci-|iri-tadn pelo notrl. .lutlilli Mello, que es-
lii-.i ua companhia,

j\ mi ni len do S. Josí-
l'>lá aluiln obtendo um Justo sureesso no

S. ifosí n companhln dc mímica c baile Mo-
lasso, 15**0 em-llrnte "Iroupe", ipie tno In-
ien-ssaules rspecliii-iilos tem pi-opureioniido ii
pinica carioca, orgnnlsn, agora, seus pro-
grauimas cmn uniu poça e- uma parle de nn-
yliladcs, Ilo.ie icrõo, respeclivamonto, ropro*
tentadas nas 1», 2' c II* sessões, ns pnntomi-
nuiss "A soiniiiiinbiiln", "A iniiniidii de Pa-
ris" c "Umn noilo om Tabnrím", Pnrn anui-
nlià ii companhia nimunoln a primeira ropro-
deiílnçiio da peca "Sonho d'iui-listn", cujos
protagonistas serão ns iippIaudiduiH ,ai-tlslas
Ana liiviuser c G. Molusso.

Leopoldo Frooa irá estrear um thcatro om S.
Paulo

Depois de uniu permanência de dous dlns
em S. Paulo, regressou honlein ao llio o dis-
tinelu actor Dr. Leopoldo Fróes, que ali foi
n negócios de interesses da sua companhia.
O dlrector e empresário da companhia nn-
ciininl do comédias e "vaude-villes" Luciila
peres fechou controlo para inaugurar nos fins
ilo mez vindouro o novo tbentro do S. Pau-
jo, "liou Vista", cuja construcção, num dos
ponlos mais ceiilracs dc S. Paulo, eslá a ler-
minar. Assim, depois dos cspoclnculos que da-
r:'i nqtll no l.yrico, a começar a 1° do mez
vindouro Leopoldo Fróes c .sua magnífica"Iroupc" irão ú capiliii paulista.

,Vs réciias da moda no Carlos Gnines
Nn Intuito dc proporcionar ao publico ele-

flaute um dia seu, cm que a nossa "elite"

possa marcar um "rendrz-vous", a direcção
dn companhia do Edon Thcatro resolveu tor-
nar os cspcctaculos das epiintns-fclrns recitas
dn moda. Serão feitas essas com um cunho
essencialmente fino, a que decerto não dei-
xará dc concorrer u sociedade carioca. As ré-
cilas dn moda do Carlos domes começarão
jfi nesla semana ,tendo n empresa da compa-
nliin portugucza que nli trabalha escolhido
uma peca que agradará ás famílias cariocas—
íi revisla "No pai/, do sol", peça limpa, inte-
i-cssaule, que pode muito bem ser ouvida sem
receio dc sc molestarem.

O Phenix vae dar cspoctaculos a preços mo-
clicos

O espcctaculo a íircços reduzidos impõe-se
na Avenida. E foi esse, talvez, um dos se-
gredos causadores dn victoria do antigo Tria-
noii, O Pbcnlx, nbrindo-se n 25 do corrente,
tom o Tlieatro Pequeno, que lera á sua fren-
lc Kminu de Souzn c Olympio Nogueira, vae
ler as suas localidades vendidos a preços ba-
ratissimos: camarotes, 123; cadeiras, 2$0Q0 c
lorrinlins 18000. Essn insigiiificancio no pre-
co das localidades não quer dizer que o de-
gnnic lhentrinho vá perder o seu conforto.
Pelo contrario. O Sr. Djahha Moreira, arren-
datario do Phenix, não tem poupado esforços
para lornal-o mais altralicntc.

—A companhia italiana dc operetas iVlule
está dando seus ullimos espectaculos no Pala-
çe Thcalre. Essa "troupe" deve estrear quin-
tn-feirn vindoura no Cnsiiio Antarctica, de S.
Paulo, cum n opereta "Os saltimbancos".

—0 actor Aurélio Ribeiro, dn companhia
portugucza Ruas, que partiu lui dias par Lis-
boa, leve' u gentileza de enviar-nos cartão de
despedidas.

—4) "Parisiense, desde honlein. tem uma no-
va sala dc exhibicno ele filas: a cm que fun-
ecionava ò Triauon. Magnificamcntc
da, a nova sala corresponde n
do das melhores existentes no

—Espcclaculos para hoje: 1
ehcssn dei Bnl
rniiambuln
noite cm
do sol";
"Isso foi

Na rua Conde de Bomfim
íM.i iiindriigudii o cnpllAo Cnmnrn, ajudante

dn Guarda Nocturna do 17a districto, Inspecclo-
iiiivii us ruas da xoun, quando no passar peln
rua Conde de Uoniflm, esquina da de Leite dc
Abreu, notou que dos fundos uo prédio abi
sliiiiiilo, saiam almiidiintes rolos de fumo. Im-
iiu-illiitameiite deu alarma, chamando o Corpo
du llonibi iriis. dn csliiçoo de S. Cluistovifo,
pois era evidente tratar-se de um incêndio,
Em seguida baliu violentamente uns portas
do yreulo ondo lavrava o fogo, que era o de
ii. 817 da rua Conde de llomfim. onde o os-
tnbeleoldn com plmrmaclo a firma J, Arnaldo
tk C, Ahi (lorniiiiiii o gerente Mario Gnmn o o
empregado Álvaro Pimentel, Estes desperta-
iam, logo saindo para a rua, Juntamente com
Gabriel Roce-o, filho do T. A. Rocco, dono de
um laboratório, situado em um barracão nos
Iudos du pliiirmacin o .que nli dormia,

Em breve chegaram os bombeiros, que n
custo conseguiram doipinnr a-» chnmmás9, fluo

ironor-Já, então, tinham tomado grandes propor
Vôos.

O fogo destruiu grande parle dos fitudos do
prédio ii. 817 c completamente o barracão,
lendo n água dnmnlficiido o prédio n. 610 tmn-
bem du rua Conde dc Bomfim onde são es-
tnbelecldos com haibearla Antônio Correu, ó
com alfaiataria Cai-los Lopes.

Ambos dormiam no momento, sondo, nssim
como o gerente da pbnrnincln, 6 empregado e
o filho do proprietário do Inborntorlo, deli-
dos polo commissario Moreira, que compare-
cou ao locnl, dundo outras providencias sobre
o caso,

A phariuncin estava segura nn Companhia
Anglo-Sul-Amcricnnn por 28:000$, sendo os
prejuízos calculados em fiiiiiinsuiiii.

O predio n. SI7 estava seguro por 40:000?.
Sobre a origem e causa do fogo nada ainda é
saindo.

O delegado do districto vae nomear peritos
para examinar o locnl do sinistro.

 —» ¦

OS DESDITOSOS
Aluda sobr,- o trUlç cm» do tuberculoso

Octavio Carlos, rcccbMnOl do Sr, dlreelot; do
Hospital 8, Sebastião as seguinte, explica-
'.'01'Si

"Sr. rednelor — ConU-nes íntldnçõoi—Prl«
uielniUK-ntP agradeço-vos n gentileza da oco-
Hilda A ininiia cnrtu de honlem. Bra spkumIo,
lognr, como o vosio objeotlvo. sempre com-
provado, e o meu dever, coincidem em nttoii-
der no bom publico, ptrnilttl que eu Insista
i-cliiljvnmcule ás locaes de VMÍ0 aprecluilo
Jornal, de honlem e antc-liontein, cplginplitf
dns "Os desditosos'1,

O vosso copipiuiheiro cqulvncou-sc: o ono
clle viu om mãos do doente nilo podia ler sido
umn pnpelcln do Hospital 8, ífebnstIAo, pri-
mclro porque nenhum dofuto, no sair, leva a
sun pnpelcln que i dociinionto do archlvo hos-
pltaliir: segundo, poriiuo a papeleia n, -I
pertenceu ao doente Nnpolcão Nepomuceno,
entrado neste hospital a 8 e saldo a 10 de
janeiro, o ultimo, fluidinonle, porque, como
vos disse, o doente nunca esteve aqui.

Junto vos rc-nullo unia papeletn dos nos-
sos serviços pnra contra-provn, E' passível
que o doente a quo sc refere n A NOITE li-
vesse, não uma papeletn do hospital, o sim
"umn gula para o hospItnP', o qtlc, para o
cnso, í muilo diverso, c explica o equivoco
nlludido.

Sabido como eu encaro, as rcsppnsnbllida-
des do meu cargo o conhecido o prestigio do
vosso jornal, i\ minha Insistência justifica-
sc, peço-vps, Uno n leveis a mal.

Sem* mais, Sr. redactor, com toda a cons!-
doraçao c eslimn, subscrevo-me alto. admo.,
Garfield dc Almeida."

-. <i>  -

PATHE'
0 TEMPLO ClNKMATOrdUPIlICO

I»í»oi*té_.
O o r ri tía»

As corrido» de liontom no Derby-Club

ii A iffittrouRo miirtiw que se teve dn festo ile
Honlem, uo Dorby-Club, foi n oxtnioid uni- a e
fnelllmu victoria do polro nneíonnJ Intçrvlew,
«6 Grande Preiulo Cosmos. B' a primeira vez
que um cnvallo niiclonnl levanta um grande
prendo sobre uiilinnes estrangeiros com lama-
UM facilidade, , . , ,

Esse potro, que honra n criação nacional e
iiolndnmcnle n paulista, ó, digno tanto •'

um nceidente.
corridas,
iiiiuilc. sobre o seu
rico de Azevedo,

de ml
Icthnn de

.brando como iiuilillsud i parainlrnção quanto, aos dous auuos, vi" 
nto, foi dndo como iiiulJllsiup t
E essn ndmiração recue princ pnb

cuidadoso eutraliieur, Aiiie-

Footbail

SOFFREIÒ DO ESTÔMAGO CV
WTESTJNOS? usac a

Guaranesia

A rua do Ouvidor quer as
antigas placas

Ao Sr. prefeito foi hoje apresentado o se-
guinle requerimento:

"Exmo. Sr. prefeito elo Districto Federal —
Os abaixo nssignndos, negociantes, proprietn-
rios c moradores da rua do Ouvidor (offi-
cialincnle Moreira César), vém iicdir ti V. Ex.
o restabelecimento do nome tradicional du
nlludidü rua.

Não iia uma razão plausível para que sc le-
nha dado á rua do Ouvidor o nome dc Mo-
reira César. Si a Prefeitura entende ser jus-
ta qualquer homenagem ao finado offieial,
cujos feitqs são ainda hoje lão discutidos, e
diversamente apreciados, não faltará uma nn-
va rua na qual possam ser collocadas as pia-
cas que lão indevidamente se acham nas es-
quinas da rua do Ouvidor,

A própria população, Exmo. Sr. prefeito,
nunca tomou a serio o nome dado offieial-
mente ú rua elo Ouvidor, continuando ainda
boje a dar-lhe o seu primitivo nome, cujo
valor histórico V. I'-x. não desconhece.

Nestes termos, julgando perfeitamente ra-
zoavel a solicitação contida nestas linhas, pe-
dem c esperam deferimento."
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da colleccão

inslalii:
fins, sen-

"I.a du-
, "A so-' c "Uma

Carlos Gomes "No paiz
"A Ticãosinlio"; Apollo,
llepublica, variado.

seu
Uio.'iiliiec,

Taharin": S. .losó
. 'I.a mimada de Paris''

Taharin1
Recreio,
lempo"

Terça-feira,
Cherloqainho.

29 As Aventuras de

«¦<?»-

QUINTA-FEIRA - i» film
de NAPIERKOSKA:

A Filha de H; Jiade
Edição Palhé Frèros .interproUuio pela bailarina da

Opera de Paris, MLLE. KAPIBRK0SK4.
1 imir *

ConsuSIorio Medico
responcU- o cartas assignaclas com

S>ALACli-nOTEL
(Antigo Gr"~nde-Hotefl)

Ò mais importante ele Caxambu e nm
dos maiores boteis brasileiros. Diárias 75»
. 8$. — Proprietário: Dr. João Ribeiro,
medico.—Caxambu—Minas.

. mt>-«—

morte de tuna senhora
na Colônia Correccional

Esteve hoje, na A NOI
pampos, queixando-sc-nos
providencia houve ainda.
Cia, para apurar o caso dn
irmã, na Colônia

rE, o Sr. Alberto
de que nenhuma

da parle da poli-
morte de uma sua

Correccional, esposa ele
Vim guarda daquelle
já nos oecupámos li
- •—«3M»^

presidio, facto dc que
riiameiite.

A tentativa de suicídio do
Dr. Cyro Vida!

A scena impressionante dc suicídio, des-
enrolada esla noite em umn pensão íi ladeira
dc Santa Theresa n, 101, já conhecida em li-
nliiis geraes, emocionou bastante pelas cir-
cuinstanciiis dc cjue se revestiu, O seu pro-
tagonista lançara mão dc um meio bárbaro:
golpeara o pescoço com uma navalha, seccio-
liando a trachén.

Durante o resto ela noite passada, na San-
ta Casa, após os curativos da Assistência, o
seu estado aggravou-se bastante.

O Dr. Cyro Vidal deixou uma carta ao do-
110 da pensão, da qual a policia do 12° distri-
cio, que abriu inquérito, já tem conliecimen-
to e na qual declarava os motivos do seu acto
Iresloiicado: somente difficuldades ele vida.
Os oulros hospedes da pensão e o próprio elo-
110, a quem o Dr. Cyro Vidal contava ás ve-
zcs cousas inliinas, acreditam no entanto que
o moço tivesse sido ultimamente atacado por
uma profunda íiciirastlienia.

Esta manhã a policia elo 12° districto lomou
as declarações elas pessoas que melhor po-
cliani dizer da vida do Dr. Cyro Vidal, para
as formalidades do inquérito, pois, conforme
logo se viu c ficou completamente apurado
com a carta do advogado, não foram outros
os motivos da tentativa de suicídio.

(Só se
íniciacs.)

ti. A T. — O seu cíiso 'if!lo permlttc imw
indicação sem exame. .

1- I, O R. f. (Juiz de Fora) — 1." Appli-

que' durante Ires noites consecutivas a po-
mada dc Wilkinson. modificada por llelira,

trcs vezes por dia, o seguinte medica-
Glvcerina 00 grs., Borax, Aluinen

America versus Fluminense
Com umn usslstencla bnstunle- iii.incrosn

roÀlisou-sc hontüin no bello groiind do Nu
miiieiisc o esperado ciicóulro entre os clubs
aoiinii,

üCjibia da disputa dos soguiulos teams (pie
terminou (ftim a victoria do Fluminense pelo
worc de 2X1, cnlrnraiii em oompo no apito
dú,rofcrec, Sr. Flgtieli-ns, do Club do Regatas
ap Flamengo, as primeiras equipes,

O Jogo, apozar da superioridade do team du
Ainerlüa foi bem disputado, lendo a asslstcn-
cia nppluudido bcllos lances dc parle 11 parle.

No lenin do Fluminense notnva-sc 11 f.illn do
Wclíurc, pois a llnliii não carregava sobre o
adversário com a devida energia, o que- dava
tempo a que a defesa adversaria se collo-
casse.

A lin.hu do ItalyPJ foi o pnnlo fraco do
team do fluminense, jogou mal, pois não lo-
grava conter o impelo da linha dc forwanls do
club visitante. Oswalilo noladiimcnte jogou
multo mal.

Do Fluminense apenas jogaram b.m Mar-
cos, Vidal e Nello, que- foram incansáveis cm
conter os impetuosos ataques do toam .iincri-
cano.

,Do team dn America Iodos jogaram bem c
esforçaram-se pela vlctorin do seu club ulien-
tajjdo-sc, entretanto, Ferreira, O/odn e Wile,
teiulo este ultimo jogado adiniravcluieiilc.

Quanto ao juiz, «pie não foi o escalado e
sim o Sr. Figueira, do Club dc Regatas dn
HftJJlCngo, que o substituiu, foi liiuilo infe-
liz em algumas decisões, tendo deixado muito
a desejar.

Ü jogo terminou, como honlem publicámos,
com a vicloria do America por li X 0.

Andarahy voraua S. Christovão
Não foi dos melhores o encontro cnlrc esses

dous clubs.
Notou-se em lodo o niatcli fraqueza em am-

bos; c da parle do S. Christovão falta dc com-
hinaçáo.

Esse club. que jogou desfalcado dc S; lema
e Rollinha, só fez jogo pela ala direita .lus-
tifica-se: Sylvio, o extrema esquerda, esteve
sempre bem marcado por De Maria e não ti-
nba ao lado o seu companheiro de ala.

jpesta fôrma o desequilíbrio das alas, das
quacs Vinliaes era o centro, mas um cen.ro ca-
vador, apenas, era flagrante. A defesa, n não
ser Cantuuriíi, Pòrlocarrero e Cardoso, jogou
nwl. Principalmente os hnlves de ala, que
têm o anáo vicio de não marcar as exlre-
mas nntagonistas, estiveram lioiilein infeli-
zes,

O team elo Andarahy. é de justiça dizer, jo-
gou bem e provou que c uni conjunto baslan-
teuiiiiformc. Seus jogadores equiporom-se nn ge-
néralidade, correm bem c combinam.

Si não venceu o seu nntngonistn é que esle
era realmente mais forte, apezar do elcsfal-nnc-

America versus Dolafogo
Rcalisa-sc amanhã um Iraiuing entre i:< pri-

m.eiiíis e segundas equipes (lestes dous clubs.";0 jogo enlre os primeiros teams será 110
campo 00 Botafogo e o dos segundos 110 ground
elo America, sendo cjue ambos ás 15 1!2 bo-
ras. '¦¦ •

JOSÉ' JUSTO.
¦¦»; ' ' '• 1 1 taofttt—*—¦¦"-¦'¦— '¦-¦¦! ¦¦

Associação Medico-Girurgioi (Io
Riu de Janeiro

IMn nHQClnejlo .cluiltfJoa roallion a jun
5íl« sessilo nrdlniii-la, sdb a prosldençll d«> Dr,
Cwotaito dn Sllvn e sei-ie-lniladii |»Mo» Di"-'
Ilniiilro Magallifu") o Octavio Pinto.

For ocen-iao «j_ leitura dn nela c do expe-
dieiili-, furam Umii us cnitns dos Drs. Woclin
Faria o Mlgiiel Curvullio, iigradi-ci-ndo reio-
remia» fritas no Holeiliu o um «fficio .10
p.-ecldciilc dn Atsoclnv-ftii, ngradecendo 11 mo-
otto emigraiuluKrla (pie lhe foi dirigida.

Aluda durante o expediente, são propostos
pnrn sócios o:. Drs. Uuiijnuilu Antônio dn Rn-
cha Faria e Jayme de Mirando, bem, como o
Dr. Henrique biaga, como correspondente cm
Cumi o Relló, Minas (icnios, Por proposta do
Sr secretario todos os proieutos nsslgiunii 11
proposta do prulessor Dr. Rocha l-'orln, Il qual
nssim deixou de Ir á couiiuissfio de ayiidlciiu-
ela, sendo deelni-iido nccc-llo o iiicsiuo profe-
gor como soe-lo honorário, de accordo com a
proposta pnrn esse fim fella pelo Dr. rum-
plona o iicoiiip.inhndu pelo Dr. Barro» )lelra.
com npprovnçáo da caia. O Dr. Ramiro e
uma Jusliricução do Dr. Pâu',0 Sdvn Ar.iujo
(lesculpiindo-se <l'; aluda nun.

"A Noite Mundana
WNIVKHSAIIIOS

¦ -..it 

general
Jiiyin<

Flpidiu

de suas
uma

conferências
vez adiar
sobre 1 c-a explanação ..- -- ,-¦ , ,.

í-iimttiornpltt. E' lido uni requerimeuto pediu-
do que sc abandone a praxe dc rorouor Os so-
cios novos po" meio de dlscuriOJ, reservau-
do-se esles apoims pnra as vlsilnX C aclos su-
leniiies, o que 0 upprovado.

O Dr. Oliveira Aguiar pede insçrçao em
aeta dc um voto do pczar lido falleciniento
do Dr. Araújo Vluiina. cuja vida historia, Ml-
licnlando os seus incrllos. O Dr. llarros ler-* 

peznr pelo fnl-

Pa/em auuos luunubn:

Os 8rs, HOnndor Anlonlo Azeredo,
Alfredo Cuuiliilii (U- Moraes Rego, Dr.
Vieira de Mesquita, capltno-Uuente
Uorgi-s, Dr. Alcides Uni»,

—Faz lillll»'. bo.li- Mlle, Djuiilra, fillm do
noNso ostluindo cuiiipuiibclio do trabalho Au-
rello Ferreira Campop,

- Rnssn hoje o aniilvcrsailo nalalicio dn
F.xmii. Sra. D. lldefoiialiia Piro», espobii do
Sr. coronol Joso PauUno da Silva Fins, fuu-
ccioiiiirio postal.

Passa boje u dutn naliillcla du I-.muii.
D. y.l/ctic Foniondos dn Fonseca Ra.
osposn do Sr. Trnjauo de Frcltus Fou-
Ramo».
Faz nnnos boje Mlle. Elzu Luinbcrg,
do Sr. João QonçnlvoR Dias Sobrolra,

funecionario dos Telegraplios.
Passn boje o anniversario do Sr. Fran*

cisco JngU.rlbe Qomo» de Muitos, I" tcnciito
do Exercito, ehofo do escrlplorlo locltulco da
comuilssAo lloiiilini.

Fez annos boiitcm o Sr. .loão Sonrc»
Franco Maiirlly.
CASAMENTOS

Sra.
mos,
seca
nela

seiiliorita Maria Amélia Cbcrmonl de Rrl-
filha do Dr. Theotonlo do Brito, deputado

cujos111 pede tambem um voto de .
leciuiculo do grande chlinico Ranisay,
trabalhos e descobertas salienta, lendo um
longo c bem documentado necrológio do mes-
mo 0 qual. a pedido do Dr. Pamplona, soro
publicado no bolei im da Associação.

O Dr, Doellingcr da (iraça agradeço os elo-
cios feilos ú memória (lo seu saudoso com-
banheiro Dr. Araújo Vianna, enjoa méritos
exalta como um profissional dc valor. Antes
de terminar o expediente o Dr. Barros Torra
pede ao Sr. presidente que marque a assem-
bléa geral para o uppiovuçáo dos povos esta-
tutos que se acham ja confeccionados. O Dl.

presidente diz que, logo que a .mesa receba o
nrojscto dc estatutos, marcara
iii-raí. O I)r,'ü.iinirff ii" «Tl'e Bnífl Cífl*"
será feita pelos jornal"., pedindo os Drs

Carlos Fernandes que se expeçam avisos
ns sessões. Em tomo

to, filh
federal, foi pedida cm cnsiimonto polo Dr. Mnr-
tlubo ÓulmarSos. O pedido l'„i folio por Inter»
medlo do Dr. Fernando Magidlifies, futuro pu»
rniiyinplio 110 uri".
NASCIMENTOS

asscinblc.i

fer-

Magalhães,

O Sr. Augusto Barbosa c sua i-.muii. > os»
tém o seu lar enriquecido com o iiouciincnto
dc sua flllllllhn, que receberá na pia baptisinul
o 110111c dc Boreulce.
IIAI'HSM)OS

Oclii
O tra-

uni ca-
diogruphla

Chamados; médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
aa

Coninccionnm-se vestidos sobre
]c Pai i-. llun Pedro Américo 11, C

os ullimos
, ciisii S).

modelos

o in-
esse

Falíecimento em Fama, em
Minas

ÍAMA 21 (A NOITE) — Falleceu aqui,
cem 83 annos de edade, D. Maria Goulart,

que legou toda sua fortuna ao Collegio Cai-
lho, de Itio Claro.

Prensa de encadernação
esteja em bom tudo.Comprai" "ma, que

Proposlas ú rua do Carmo
l)rii7 Vianna.
EKiDEH_S___^S5SfiH_

em
11. 15, com d Sr.

"Industria e Còmmercio"
Eslá publicado o 11. 9 do anno Io da re-

vista "Industria e Còmmercio", eni _ cujo
summario se encontram artigos inéditos e
transcripções interessantíssimas, inclusive a
de uma chrohica do nosso correspondente

2.» Use,
mento:
5 

cfS'(S. Chrislovão) — Deve fazer 11111 novo
tratamento mcrcurial. _

M v, _ Use a seguinte loção: Água de (.0-
loniá, Licor Vim Swie.ten ãã 2.50 grs., Olco de
cadê 8 grs., Tintura de quilnyn 30 grs.

^ y_ j,[_ — E' necessário dilatal-o.
M. C. -7 1." O maior inconveniente é

suecesso; 2." Não dou indicação para

K' o] T, — Não tenho por habito fazer da
miidia profissão instrumento para a pratica1
dc uni crime. ¦ „ .

M G. (Penha) — l so interno: Extracto
fluido ele hvclralis canadensis, Tintura dc cipó
cravo âã 15 grs., Ácido clilorliydnco puro if
gottas, Tome'duas colheres das de cliá em uni'cálice 

cVagua, trcs vezes por dia. Devera
minuir a 

'dose, 
logo que se necentuar as

"g.^Á. 
A. (Petropolis) — O seu caso nuo

pennitle uma indicação sem exame.
(¦; ].). f, — Ignoro a formula exacta desses

preparados, pois ó segredo cios fabricantes,
razão pela qual não posso cmiltir um .íuizo
guro; cm geral a base em que assenta a
cfficacia ó inoffensiva.

C. A. L. CNiclheroy)—Limito a resposta dn
sua carta á transcripção dc 11111 trecho do .111-
ramento que prestámos ao receber o_ grão:
prometto não me servir da hiinha profissão para
corromper os costumes", ele.

DR. DARIO PINTO' (Interino).

Telephone 5.955 Central
RUA DA GONSTITU3ÇÜO N, 6

ENLOUQUECEU

E foi um iD&üsto giapa
doiniDâiraa.1

o

eli-
me-

sc-
sua

Repentinamente foi aconimellido de um'necesso dc loucura esla manhã, no cáes do
porto, o nacional Mario ele Oliveira Lima.
Mario, que foi ha tempos laifeiro do Lloyd,
enfureceu-se e não havia ninguém que o pu-
desse dominar..

-'A policia do li1 districto foi avisada do
oeeorrido e, .requisitando um carro forte do
Hospital Nacional de Alienados, partiu para
o local, dando ebreo ao louco e, depois de
uma luta terrível, prendendo-o.

Mario' dc Oliveira Lima foi mandado a
exatuc de sanidade, na Policia Central, de-
vendo em seguida ser recolhido ao hospital.

cm"A Nova York, o Sr. Oscar Correia, sobre
crise do papel".

Cuidado com a vista

ra c
pessoaes, como liara
desse assumpto trava-sc longa discussão en
Ire os mesmos e os Drs. llamiro
Caetano da Silva e Oliveira Aguiar

Passa-se á segunda parle da ordem do dia
e é lida umn interessante communicação do
Dr Henrique Braga, de Campo Be lo,. sobre
uni caso de cezenia por iiisufflciencia tliyroí-
(liana, tratado com suecesso pela thyreniun
Gremv. O Dr. Pamplona diz conhecer um cn-
so idêntico da clinica do Dr. Ilerberl Nas-
coucellos, curado lambem pelo uso dos pre-
parados da luyroidci caso esse que o Dr. Iler-
berí por ccrlo. relatará á casa. Passa-se 11 se-
Ciiiula parte da ordem do dln c e- daila a pa-
lavra ao Dr. Doellingcr da Graça, que faz uma
communicação sobre osleomas do cotovclio,
nas creanças, consecutivos nos traumatismos
daquella articulação. Estuda proficientemente
a iiiicslão c traz a opinião dc vários eirur-
«ifies dc nome que consultou por cartas,
mostrando grande numero ele radiographms
illuslrativas. Após lão completo communica-
ção sobre o assumplo inscripto, o Di
vio Tinto pede n palavra para elogiar
b.ilhn do Dr. Doellingcr c apresentar
so seu semelhante, com umn
1:UDadT'a 

palavra an Dr. Mario Reis. que ia
dissertar sobre as ostomalltes aphlosas nn
infância, pede o mesmo que se adie o assum-
nto porque a hora estava por demais ailciin-
tnda E' suspensa a sessSo, a qual compare-
coram os Drs. Barros Ter.'a. Oliveira Aguiar,
Mario Reis, Ramiro Magalhães, Carlos l-cr-"landes, 

von Doellingcr da Graça, An 0111.10
l'erra.'i Maurício Bnrhnlho, Aincnco Kapt.s-
tn Alexandre Cir.ic, Oelnvio Pmto,% Cact.inn
d;í Silva Herculano Pinheiro, Henrique
cha, Souli Carvalho, Heitor \
Arlidonio Pamplona, Azevedo
Gesar dc Andrade c o commciidador
Guimarães, como visita.

——«-.o» «

Exaanies eãe sangue, anaíyses
gie uriwas, etc

Drs Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina - Laborato.10 de Ana-
lyses e Pesquizas : ROSAHIO 168, esq. praça
(lonçalves Dias. Tel. do,Lab. N 1334.
_. 1 ratgj- —

O estado de saude do actor
D.Fernando Dias de Mendoza

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) —Tem me-
lhorndo bastante o estado de sonde do no-
lavei actor D. Peruando Diaz dc Mendoza,
director da companhia dramática Guerrero-
Diftz de Mendoza, que desde alguns dias sc
acha seriamente doente.

Nn povoaçiio de Quolmndos (Estado do Rio
do Janeiro) rcnllsou-so hontem, o bnptisndo
da fllbinlia du Sr. .losé de Araújo Leite, do
còmmercio desla praça, e dc sua esposa I). Al-
zinii Dias Leite, que recebeu 1111 pin bopllsmnl
o nome de Zildii, sendo padrinhos a Exma.
Sra. D, Maria Fróes Machado, esposa do ne-
gocinnte daquella localidade, o Sr. capitão
Dcocicclo Dias Malhado, c o Sr. Francisco Josí
dfi SJJlVI iuacilfdo do coiumcrcio desla praça-
BANQUEI ES

A pedido de varias pessoas que. tendo de
assistir ás sessões do Congresso de Psychla-
Iria, n rcalisar-sc nesta capitai dc 23 a 2.C, do
corrente, não poderiam comparecer ao b.?n"
quete offcrccido ao Dr. Brito c Cunha, fie«
o mesmo transferido de quinln-feira prox'-
mu para terça-feira, 29 do corrente mez.
VIAJANTES

Segue boje 110 íiocttirno de luxo pnra
Io, o comnicnibdor Júlio Miguel dc
negociante em nossa praça.
CONCERTOS

S. Pau-
Freitas

No dia 25 do concilie, ás
se i-llislii

lioras, realisa-
liolíandez Emi-

ilrt
o concerto do violonccl

le Si mon.
—Depois de amanhã, ás 21 horas, no

do "Jornal" cffcctua-sc o concerto da joveni
pianista patrícia Mlle. Nininhn Leão Vellosoi
CONFERÊNCIA*.

No Club Militar reolisa-sc depois dc um*
nhã, ás 20 1|2 horas, a conferência do Sr. col
roíicl Dr. Samuel de Oliveira, ipie dlssertarl
sobre o thema: "Justiça militar".
HISSAS

—Na matriz de Santa Rita, ainanliã. (i<
fl horas, cclebrur-se-á a missa de selimo din
em suffragio da alma do mal logrado poela
Tlicodorico dc Brito.

«a<w»—

IUJA
Tabelllào NüE
DA AL.FANDIÍO.A

1 SILVEI rH

H2, -- leleprione

Ro.
hiu dc Abreu,

Branco, Luiz
Octavio

Uma via férrea elétrica
Argentina

011.

na

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — O Dr. Vi<
etorino de Ia Plaza, presidente da Republh
ca, inaugurará na próxima quipta-feira a csj
trada de ferro electricii entre esla capital
c a cslação de Tigre.

I>r. Et!}>aril
pelo PneuitiOlIiornx

tis «U1ICS |-u|,ercn!ose
''a- s losé 10G ás ¦} linr.lSi

—•—¦^©t-»—

termlst
\âm®

Terça-feira, 29
Cherloquinho.

¦*?&»-

As Aventura? de

*c-

—•»»-

Constitue grande perigo pnra a vista a
compra das lentes sem um exame rigoroso.
Quem precisar comprar óculos ou pince-nez
deve ir á casa Vieitas, á rua da Quitanda 99.
O exame é gratuito, das 8 ás 11 da manhã e
de 1 ás 5 da tarde. _______

LÕTERgft PA BftHBi.
AMANHÃ 2ü do corrente AMANHA

RS- -1 2:000$000
1'or 15000 cm quinto

.V venda

de

E foi representada a opera"Cadeaux de Noel''; mas
no Uruguay

MONTEVIDE'0, 21 (A. A.) — Foi
representada pela segunda vez, 110 I
jolis, a opera "Cadeaux de Noel",

Perdeu-se cnlrc as ruas IladdocU Lobo
Salvador de Sá, em bonde da Fabrica para
cidade, ao meio dia, um rolo de papeis
fiicturas e conhecimentos da casa Solto
& C•Ircgar

e
a

, com
Maior

pede-se a (piem achou o obséquio dc en-
á rua Haddock Lobo 11. -5, que será

gra tificado, querendo.
^cg^B>_-e-

Âggredido a navalhadas

hon-
tem representada pela segunda vez, 110 llica-
tro Solis, a opera "Cadeaux de Noel", do
compositor francez Xavier Leroux. A repre-
sentaeão constituiu um grande suecesso pnra
o auíor e para os interpretes, que foram
chamados repetidas vezes á scena. O pu-
blico fez unia grande ovação ao maestro Lç-
roux, quo dirigia a sua opera, cobrindo-o de
flores.

BÍ_OSr,B,,0
Subia boie, pela manhã, o morro de São

Carlos, o nacional Raul dc Mello, que se
viu cercado por um grupo de vadios, dos
muitos que transformaram aquelle morro
em nova Favella, e que scin mais aquclla o
foram nggredindo, dando-lhe iniiumcras 11a-
calhadas e pondo-sc depois ao fresco, todos
os do grupo, iinlcs que. a policia ehcgassse.

O ferido apresentou queixa ás autoridades
elo 9o districto, que estão diligenciando para
,1 captura elos criminosos.

(Vs)  FOLHETIM ,__
(»-—

%s. v7tcí-n-t_a-r_t£U-s_--i.i -w_

Emocionante romance da actua-

© lidade, de Qaston Leroux » Ia PARTE

200 réis.
iiAtui.rrAE-vosü!

nas casa? lotericas.
Quàesqucr informação e pagamento do prêmios nu

Casa Bancaria Heis & C, Avenida Rio Branco, 10.. ves-
quina da Rua do Rosário). - 

N-r- 
' '" '; 

^-~ -, ,j imiummmuamm^xar^jt^?.?*:

,hlimu a portinholu do carro tõmava-lhe a apua^teme,^ 
^^h^^^ 

**

t-Anente, tinham marcas diversas; neste HH
extravagante entremeado de dous F ou de
quatro F, á vonladc, um traço a menos 110
desenho, á direita ou á esquerda, em bnixt}
ou em cima, devia ter a sua significação pro-

H~l
aquelle cada-Para onde a levariam, ella i .

vfâ Lembrou-se qne si tivesse querido o

séu filho a teria salvo.
Bastar-lhe-ia para isso soltar um grilo, cn-

tfio, ou abrir u portinholii do auto. Basta
Ihelia mostrar-lhe o cadáver do pae e dizer-
lhe: "ii' um traidor do nossa patna, um

pião ao soldo da Allemanha; matei-o
iiioslcv era seu cúmplice!
Üiioslty teria sido resolvida
è os terríveis papeis ficariam _
le cm sc. poder. Ellc os levaria A policia
A mobilisação frauceza estava salvai Isso fei-
fo, naturalmente, Gérard, deshonrado, mala-
ra-se 1

forma, bem o sabia, que as
Monique tivesse tido

Ella

es-
c Ka-

A sorte de Ka-
immediatamente!

definitiva men-

morte ignomi-
hesitariam fa-

vida insuppoiiavel. .
Por que Kanosky não a havia assassinado

immediatamente?... Desejaria estar morta
para não pensar mais',

Conseguira erguer um pouco o busto.
Uma cortina erguera-se automaticamente,

por trás ele Kanioslcy. Ella o via guiar com
tamanha calma esse auto!

Onde estariam?...
Monique distinguira a copa das arvores,

velocidade não era grande. Percebia,
mudanças de velocidade, -que estavam
do. Transpunham nesta oceasião uma
Ia muito Íngreme num bosque ou mima ao
resta. TT

Por oceasião elo drama com llanezcau,
nique percebera conftisamente que
mudava de direcção. Deviam ter saído da fio-
1-esta de Cliampenoux para voltar ao bosque
Saint-Jcan, numa direcção opposta a de Mm-

Fora abi nesse bosque que encontrara

A
pelas

subin-
cucos-

Mo-
carro

essa
ilens que uma mãe lem
que tem menos facilmente
filho parn se expor
Jbatalha, i

liara
dessa

Seria dessa iuwi.u,
íousas oceorreriam, si . .
V coragem de sacrificar o seu filho
Sãò tivera porém, essa coragem. Ha cora-¦!_7 l_.c 7.7 Jsi i,.m Facilmente e outras

Ia mandará o
á morte num campo de

sto à, a uma morto gloriosa, e
vestir o seu luto «fnnnmente,
espeefe as ha aos milhares...

porém, a seu filho 1 "Tuajnãe as-
leu pae quo era um espião, tu ôs

o condeinnar o flUio, por

promplíi
Heroinas

Dizer,
sassinou
fillio de

pae
espião";

esta mesma revelação, & uma
niosa, ha muitas mães que
zel-o, e Monique hesitara.

Fizera mal.
E' fácil dizer (pie andara mal, mas, ao me-

nos, linha uma desculpa. E' que imaginara
livrar-se por suas próprias mãos elo Kanlos-
lcy, como sc desembaraçara de Hanezenu, e ns-
sim salvar os papeis o salvar o filho. ,

Como paga á revelação formidável que ma
levar A policin, pediria cpie a morte elo liane-
zoau fosse transformada em nceidente e que
conservassem silencio sobre a traição do pae.
Tivera essa vaga esperança 110 tumultuar do
seu pensamento.,. Sem poder avaliar a un-
nortiicn do duo desejava... .Só apprehen-
Sei èxnclaniente o seguinte: si o filho abre
n portlnbola do carro, ver-se-a face a face
com o cadavor do pao.,.

E a portinhola não se abr ra!
_'im, mas agora, os papeis estavam »0 boi-

S04eaSt>que1perde™ a partida", Monique

pensava (Jue prallcara um crinie Mo abrindo
a porta do auto... , , ,,

Pnra onde Knntosky a conduziria, ella e o

cadáver do seu marido?,..
Agora tambem desejaria ser um cadavor,

A Idéa dc que commettera um isníot-.

para Saint-Die
Ainda estariam

pela es-
no bos-

1 cadáver,,,
crime »~o

cy. . . .
Gérard, dirigindo-se
frnda de Lunéville.
que Saint-Jean? , . ..

Uma grande elevação, no cume da qual Mo-
nique avistou na passagem 1.111 poste indica-
dor com trcs azas, que ella conhecia per-
feitamenle, um poste ela casa Haiiczeaii, ser-
viu-lhe de guiaí Ainda estavam no bosque

:Agora, ia vagarosamente, muito vagarosa-
nicntc

E passavam por caminhos çstreitos ladea-
dos por maltas sombrias... De quando em
vez, numa encruzilhada, uni posto da casa
Hanezenu, com o dislico IIII. Surprchendeu-
a encontrar esses postes mesmo nestas ctra-
das tão raramente percorridas por autos.

llanezcau fora verdadeiramente pródigo na
sua publicidade! Que preciosas indicações da-
va elle assim u mui raros 6 mui problema-
ticos clientes!

tí repentinamente pensou
lambem eram"!

Sim, os postes, como tudo mais, na casa
llanezcau, praticavam a espionagem!

A França dclles estava cheia | todas as cs-
tradas da França delles estavam envenena-
das e todo o resto da França, om particular!
Slía reoordou-se de que todos esses postes.

'cpie os postes

pri 11!
Ah! Todos esses postes! Todos estes pos-

tes indicavam ao estrangeiro todas as ostra-
das ela França! Como desejaria poder der-
nibal-os numa sô noite! Como quizeret que
fosse varrida do paiz essa marca abomina-
vel aos primeiros raios da primeira alvorada I

A próxima alvorada! Monique talvez nao a
visse! "E os postes continuariam 110 seu ser-
viço"! Horrível e intolerável pensamento!
Mas, para onde Kanioslcy conduzia Monique
e o' cadáver do seu marido?

O auto parou. Kaiiioslcy desceu. Monique
contava que o miserável abrisse a porta; ellc
porém, não o fez; ella ouviu-o andar em re-
dor do carro. .

Na sua frente, pela vidraça sem cortina,
elln já não via nenhuma arvore, nenhuma
verdura, sim o infinito do céo. Kanioslcy to-
mou ele novo assento na almofada, notou cpie
a cortina estava levantada, olhou pela vidra-
ça, viu Monique amarrada, com a cabeça er-
giiida para clle e sorriu-lhe; depois, virou-se
novamente e continuou a guiar.

Monique percebeu que ellc. fazia dar ao
carro meia volta, lançou-o depois para a
frente com duas rodadas c parou-o brusca-
mente. ,, , , ,

Agora, á direita da vidraça, ao lado elo
grande vácuo elo céo azul, Monique avistava
um canto de muro sobre o qual eslava ap-
plicado u m immenso lctreiro; "Ide u hos-
pedaria do Cavallo Branco".

Este lctreiro era legível, Monique muitas
vezes o havia lido; estava collocado 'bem

no alto elo csplgão" do bosque Saint-Jcan;
dominava o vnlle até Sanou.

Ora, ella estava ao lado do lctreiro; esla-
vam, pois, 110 alto da montanha.

Monique opmprohendou, então, n manobra
singular de Kanlosky; o homem puzern o car-
ro junto da frngil antopara que cercava o
cttmo do monte o nao teve a mínima duvida
sohre A sita intenção de atirar o auto do ciioo

mor-

o auto
recaíra

monte, com o mystorio que continha,
"mysterio que, chegado em baixo, (oitenta
metros abaixo) passaria por um simples nc-
cidenle",

Kanioslcy descera novamente, o motor sem-
pre funceionava.

Elle afastou-se por momentos, voltou com
um galho dc arvore; ella viu-o curvar-se com
o galho sobre os pedacs.

•Reergueu-se.
O motor continuava sempre com o sep rui-

do infernal.
Kanioslcy iuclinava-se, perfilava-se, curva-

Vfl" sc •
Em seguida, ilesappareceu subitamente para

o Indo e'o carro partiu... Chocou-se no para-
peilo, ergueu-se,..

Monique fechou os olhos, feliz por
rcr...

Mas, rcabriu-os inimcdiatamente:
depois de u m quarto dc "pauache

sobre as rodas traseiras, que estouraram com
um ribombar de canhão.

COMEÇA A SER PROVADO QUE POR VE-
ZES O DEDO DA PROVIDENCIA PODE TO-

MAR O ASPECTO DE UM SIMPLES CA-
R1MBO DE DATAS

Deixando Gérard e seu amigo Theodoro,
François com o carimbo de datas 110 bolso,
retomou o caminho que tão rapidamente o
havia levado ao encontro do automóvel.

Somente não tardou o se aperceber de que
o caminho, para a volta, não offcrecia cm
absoluto as mesmas vantagens do que para
a ida. Um caminho que desce pnra a ida sóhc
geralmente para a volta. François viera como
uma flecha galgando a bicyclcta do tio Huet,
estíifela de Brétilly-la-Còte; na volta, era
elle quem arrastava ou antes que empurrava
a bicyclela.

, Felizmente já não tinha grande pressa.
Calculou que, de qualquer modo, seria im-
possível chegar a Brélilly antes de fechar a
agencia, o que sc dava ás sele horas.

Nessas condições, cra-lhe permlttido voltar
flanando. O principal era que estivesse de
posse do carimbo de datas.

Estava 11111 tanto faligado pelo esforço que
havia despendido. Sentou-se, encostado .1 um
carvalho, o acceudeu o seu cachimbo.;

Os trabalhos correm normalmsnlí
Está terminada a greve dos operários da

fabrica de tecidos de linbo dn estação de Oco-
doro. No sabbado haviam sido dispensados
aquelles que a empresa julgava ser um mafl
elemento. Depois disso a empresa annun-
ciou que ia reabrir a fabrica hoje, esperun-
elo 0 comparcciiiienlo do corpo dc opc-
rarios. . , .

Por precaução foi avisada u policia local*
para que fosse por ella assistida a volta no
trabalho hoje.

A's 5 horas já sc achava, pois, cm Deo-
doro, o respectivo delegado, Dr. Abelardq
Luz, acompanhado de uma força de infanta-
ria da Brigada, sob o commando do tenente
Nobrega e Silva, e dos coiiiniissarios .lulio
Rodrigues e Edgard Machado.

A essa hora, tendo comparecido os opc-
rarios, foi aberta o fabrica c dado o sigufij
dc inicio do serviço, que entrou a ser leito
normal nicntc.

»—«*•_»—••

Visitem o Pdlais des Fruits
casa especial e única no

gênero para
LUNCH DE FRUTAS

o lunch cia moda
157, AVKN-IDA >-K> BWA.NÓIV 15-7

O carvalho ao qual François se encostara
era o único de sun espécie no centro de unia
moita, que eslava seccando. O silencio era
completo. François fazia reflexões sobre a
negligencia dispensada ás mattos, quando se-
ria tão fácil renovar as plantas gradativa-
mente á fadiga da terra.

François pensava tambem nn guerra.
Nellii acreditara lambem lautas vezes que

agora iá não lhe dava mais credito, li mor-'
reria, sem duvida, sem a ler visto. Não du-
viciava ela vicloria, si houvesse lula. Mas, nua
haveria luta. A Franca era uma pacata crcçi-
tara. Esquecia muito facilmente. Acabaria
por sc deixar devorar sem dc nada sc nper«
ceber. . ,,...,

De nada? Sim, de que a comiam! Si ísjo
continua, pensava freqüentemente François,
não haverá mais francezes em Meurllic-et-
Moscllc, nem nos Vosges, nem em Ardeu-
nes... Só haverá schwobs 1..,

Jú nos enxotaram dos campos, serão do-,
nos das nossas cidades... Qual a necessidade
da guerra para elles... Que tristeza, já nãd
ousamos olhar o que nos cercai... .Iá nenj
sabemos com quem falamos... E todos elle!
dizem que são francezes!...

Um imperceptível ruido do motor fcl-o er-
guer a cabeça c clle avistou entre as allaâ
samambaias que o occiiltavam, no extremo de
um atalho ainda bem distante, n "baratinha •
do senhor Feind, que acabava de parar.

O Sr. Feind desceu do carro seguido ile
Rosenbeim. „

Feind! Rosenbeim!, dous nomes bem tran-»
1 . Mais dous naluralisados, disse de

si o Lorencnsc... Mus, hom'essa, o
que estarão elles fazendo para os lados da
'estrada de Lunéville? Vi-os partir para Nalicyt

Feind c Rosenbeim nictleram-sc pela mat-
ta, depois dc observar ailciilanicntc para to-
dos os lados si não eram vistos.

Intrigado pela áttrtudc dc ambos. Fran-
çois estendera-se sobre o solo c examinava-os'
avidamente.- Elle não podia ser vislo; aliás, a matta ja
estava envolvida na penumbra e o vulto dos
dous compadres dcslncava-sc nitidamente 110
fundo dourado do céo, por entre as baste?
das falas e dos freixos.

- (Con: f mia.)

cezes!
si para

_- Ju
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O PERFUME MAIS NOVO
ROSICLER

Dulotrez, Parla—Vidro 7Sooo

CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C

Rua do Hospício n. 11 o Rosário n. 64 - MO

POf TALCO

COLGATI5
Pur.umt)- soríldtis-Iiatii ws-mi

LA OUPÉE
Assembléa 100

recebeu um lindo sor-
tiineuto dc blusas mo-J^ek Poupée

deinas, que vende por prfiços baratos.
Vestidinhos finos para meninas para todos os preços.
Manteaux dc moiré preta, modelos novos c elegantes,

para saldar, preços dc cimo.

ffi&gfl SHSanUH-MB-HN

ABAIXO AS INJECÇÕES

Com o «606» c «914» gaslues um dinheirão
e fino ficiit s curados. As injecções de mercúrio
vos dcbiiiuim. ¦

Sá o EM -.-RGIL, remédio vegetal,
_ que cura r&alsnenie a sypiiili-

<S,0'.si-,'_ai>SaO> <S* Mit,ltll

A' venda nns clro^.irias : J. M. PACHECO,
GRANADO & G, ARAÚJO FREITAS & C,
c Iodos aa b as pharmacias.

imssmmBMBBMmwmmBBBsam

TINTURARIA RIO BRANCO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

m -- Ma Mem de Bi -- 31
Attcndc dc prompto aos chamados pelo TELEPHONE
N. 4.934—Central —para buscar a roupa — GRÁTIS —
e entregar a domicilio, depois «le pago o trabalho. Limpa
a seccoc passa, em um dia o terno por 3$000; lava chi-
micamente por 5ç>ooo; tinge com perfeição. Faz concertos

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS
._-------y

Loleriüs da Capifal Federaliu

Curso Normal de Preparatórios
As aulas deste curso, vantajosamente conhecido pela PONTUALIDADE, ASSI-

DtHRADE c competência ile sons professores Iiiiicciuiiaiii com a máxima rc-
guluriiliiile.

Corpo dorente. Dli. CASTAO IlUCIl, DR. MKSCHIK, DR. E. GE DA-
DARÓ, pnilcisoios do Kxleinato D Pairo II; DRS SEBASTIÃO FONTES c
aIIIUN DOURADO, professores da Escola Militar; DU. IIENIUQUE DE ARAÚJO,
priiiioiio classificado mi concurso ilu II. Universal om S. Paulo; DR. PEREIRA
IMNIO, piDli-síoi ilo Collegio Mililiir-, DU. AUGUSTO ANESI, autor dc valiosos
ti:i!;illin- iliiliii-tirus; nit. 1'KRNaNDO SILVEIRA, conhecido professor c outros,
Aula» p dicas ile MATIII5MATICA c CHIMICA. Dous pro essores para o estudo de
iiniii mi: iii.i liiig.ia, uni iíii parte llicoricit e outro pratico. As nulas ile aulas são
oelj-grupliadiis. MensolHliidcb módicas. Cursos DIURNO c N0CTUUN0.

Amas do repetição pura us nliimiius ipie se matricularem cm atraso.

A sede ilu curso foi miiilaila ila run dos Ourives 20 para URUGUAYANA 30
iiinl.n —.llltlili.SA DK MATTOS, director.

apeis prataaos
Moderna collecção desde .^400

ijpeça e guarnição desde 2$ooo.
Só na conhecida Casa Bran-

3âo á rua Assembléa 87, pro-
cimo á Avenida.

C-8RAÇ O
Moléstias desse orgam, com

cansaços, accessos, falta de ar,
doasdo iado esquerdo, pés in-
citados, palpítações, desappare-
cem com o Capdiogenol.

Importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guayana, 91, Rio de Janeiro.

éSMk 
~M ©5 63

H#flUifliA»l
Muiiicura c massagens iiiniiuiics e

elec.tiieas |' ir professor diplomado cho-
gado ihi Europa. Rim Sõo José 11, 20, Io
.jiiihir Teleplioiie i.011:1 Central.

VEHH.E-SE
Vende-se barato o prédio da

rua Antônio de Padua n. 11,
Riachuelo,próximo da rua 24 de
Maio, com duas salas, cinco
quartos e mais dependências e
grande terreno; trata-se no
mesmo com a proprietária.

Stadt Munchen
Praça Tiraiâesístes n. 1

Telephone 665 Central
HOJE :

Puchero á portenha.
AMANHÃ AO ALMOÇO :

Mão de vitclla guisada á por»
tugueza.

AO JANTAR :
Cabrito assado.
Restaurant ao ar livre, salas

para famílias, gabinetes parti-
culares.

Ostras e sardinhas frescas,
arenqúes, bacalháo nas brazas.

Prefiram Aiííi_í«8

CLUB DOS BDHEMI0S

A "Tendinha dos Alliados"
ANTIGA DE LISBOA

Recentemente rcorganisada
sob a direcção do provecto
"Belga" Ignacio Van Geem.

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

conde de Maranguape n. 17.

Um-
COPerolina Esmalte-

preparado (pie ailquire e conserva a liei-
lezu da pelle, approviulo pelo Instituto ile
llelleza, dc Paris, premiado na Exposição
de Milano. Prcco a$000. PO' DU ARROZ
PEROLINA, suave e cmbcllcziidor. Preço
•IflOUO. Exijam estes preparados, á venda
em toiliis as perfumarias e no deposito
leste e de outros preparados, á rua Sete

de Setembro n. 200, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

Guarda Fiel!!!
Quem precisar um superior COFRE para

guardar seus documentos e valores cen-
tra roulio e logo deve !dirigir-se ao de-
posito dos COFRES AMERICANOS, onde
encontrará grande stuck, novos c usados,
nncionaes e estrangeiros, dos melhores
iiibriiviitcs cile diversos tamanhos, dc
100Ç0Ü0 para cima.

Rua Camerino n. 104

DELICIOSA BEBIDAcm _* "?' ãw

_—_L» f lJE& *

Espumante, refrigerante, sem
álcool

RUA 1)0 PASSEIO, hi

RESTAURANT E CABARET

Hoje o todas ns noites, n soiròe eliic»,
jjriliidi! suecesso da excelleiite « troúpe»
dirigida pela symptilhica cabaiélière

LAUÍIA DE SADE
Grande «rxito das cslrcas:

LA1KOYANA, axitu mundial.
A IBÉRIA, liailniin.i Iicspanbola.
LA VALENGIAN1TA, couplctistâ licspa-

thola,
Suecesso de :
l,.\ 1'OLETINA, cançonclista italiana ú

transformação.
Miss ARLETTB, chaateusa qxcentrique

bailando i>e.
Mme TILDA MANCINI.
Mme SI7.ANNH MUGUET.
Muni. FANNY ItOLLIN.
Oi l:e-trc tziganc—Direction du maes-

Iro MKSSAÜAGL1A.
Amanhã — Novas estréas chegadas de

Buenos Kire.t.

A FIDALGA
Itestuuraiit onde se reúnem as mellio

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riiunenlc, cm carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

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

THEATRO APOLLO
HOJE-Scgunda-tira,21-HOJE

A's 7 3/1 e 0 3/4

Verdadeiro acontecimento thcatral

Sexta e scli.na representações da linda
revista em dous actos, 11 quadros c
duas deslumbrantes apolheosos, original
de Cândido de ('.astro, Luiz Silva (Sal-
viliiis) e Octart) Rangel, musica dos
ilistinclos maestros Felippo Duarte c
Raul Martins

FUI TEMPO!.
Com o seu lindo quadro patriótico

ALMA PORTUGUEZA
PHILOMENA LIMA no mais encantadora

numero musical, destes ultimos tempos.
Deslumbrantes (lnacsilos lJc 2> actos.

Amanhã o todas as JRes—ISSO FOI
TEMPO I...

Companhia *)• Utorlai Niolonm
ria Brasil

Kxtrneçricn publicas, «on * flucall-
snção ilo Koverno reiterai, As 2 l|'i o
nos Mililiiiilos An !l horas; A run

Visconde de Iti.L-o.iil.y n. V)

AMANHA
33- ~ 14*

15:onSeoo
Tor 800 réis cm inteiros

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

309 - #

50:000000
Por 4S000, cm .quintos

Os pedidos dc liilhclcs do Inlc-
rior (levem ser acompanhados dc
mais (iOO róis para o porte do Cor-
reio a dirigidos aos ngcnlcs gentes
Xnzarelh & ('.., rua do Ouvidor
ri'. 04, caixa n, 817. Tclcfi. LUS-
VEL c na casa P. Guimarães, Ho-
sario, 71, csipiina do heco das Can-
CftUaii caixa «iu Correio h. 1.213.

DINHEIRO
Empresta-se sobre jóias, roupas, la-
zendas, metaes c tudo quo represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPIIÕNeTqW NORTE

{Aberto dns 7 horas da
manhã üs 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

TUBERCULOSE
O mais moderno cspocifl -o qne cura á

o STJÍNOLINO, receitado o admirado pelai
notabilidades médicas do paiz e da Ed-
rnpa. Cicatriza os pulmões, mata os mi-
irobios, dá vida e saude ás pessoas fra-

cas, anêmicas, dyspepticas. ncurasllieni-
cas c fortalece os nervos, dando o vigor
¦ Ia u.ocidade. Drogaria Granado & Filhos,
rua Uiuguayann, 01. Vidro 5$; pelo cor-
reio, 7S501). Cciilcnas de atte.slados !

LOMBRIGAS
Silo oxpollldus .om o

XAROPE VERM1FÜC-Q | FÈRESTRELLO
Agradável no pnlailur, nAo irrita m Int.-tfnoJ, nfto tem (fluiu nem priva as crenn-

Çfll (!• -IMlS I. iliitot
O VEnMIFUGO PP.RRST(lF.l.LO é fualivo o 0 mx u«o é do clfcllo lOíliro Imito
piram crcunçiu como para os «duiu*. Vidro, H$U00. nomntte-ia pulo Correio um

vidro por 4$000; hoU vidros, por t8$r.0O, « dOIO vidros, por 86>00Ü.

Vcndc-scna A GARRAFA GRAN D E
Rua Uruflti.iYaiia. 66-Pores(rello Sl Pilho

PHCSPH-TIN-
FAüEREJ

mist.-Afoda com o leite ú o aumento o maisagractavel e o mais recommendaclo para as
creanças desde a idade de 7 a 8 mezes sobretudo
ao momento da ablactaçao e durante o períododa crescidàò.

Facilita a dentição e formação dos ossos.
Previne ou supprime a diarrhda tão freqüente
durante o tempo de calor.

Útil aos efctomagos delicados, aos velhos e aos
convalescentcs. l|t m
m, Exigir a marca ''PHOSPHATINE 

FALIÊRES"^
A Venda em todets aí Pharmactaa eArmaiens. ^*

DgPOaiTQ GEnAL : e, Rna «le ia Taoticrle, PARIS ^

adquirida ou hereditária cm todas as
miu.ilcslaçiics. Rbcumatismo, Fez.:-
ma-, Ulccias, Tumores, Dores museu-'ares 

e ósseas, Dores dc cabeça no-
clurnos, et:, o todas doenças resul-
tantos dc impurezas de sangue,
curain-so infiillivclnienle com o

Único que com um só frasco faz dosappareccr qualquer manifestação. Uma
colher após as relciçOes. Km todas as pliaimacias.

Mi HI
Gran bar e rotisserie

PROGRESSE
<W; Largo S. Francisco dé Paula, 44

Telephone 3.8ll-Norlc
O mais confoctaVcl salão. — Primorosa

cozinha.
MENU

Amanhã ao almoço:
Filct de peixe ao sauce tartar.
Papas á trnn-iiioiititna.
Clnspo do porco com feijão manteiga.
Clioucroule garmor.

Ao jantar :
Frango á caçadora.
Perna dc vitclla á americana.
A nhoques á italiana.
Ostras, legumes paulistas.

CONCERTO DUO DB CY-
TH ARA. DAS 11 ÁS 22 HORAS

Genuínos vinhos

Chá de ciciii
O MAIS PREFERIDO

Deposito:
General Câmara 128

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

lumado. Lata 2^000.
Perfumaria Criando tangei

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em 30 licções (de

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico João de Deus.

Vontade c memória, c todos aprendem
cm 30 licções, homens, senhoras c cre-
ánças,

Explici.ilorcs : Santos Braga c Violeta
Buigi. S. José, 52.

Bazar americano
Rua S. Francisco Xavier, 468

Ferreira Martins & C.
Os novos proprietários chamam a atten-

ção do publico para os seus preços de
reclame.

Tèm cm seu estabelecimento grande
e variado stock de louças, ferragens, tin-
las, vernizes e sementes novas.

Queiram visitar o nosso bazar para sc
convencerem.

ASTHMA
A cura só se obtém coni o especifico

descoberto pelo Dr, King's Palmer, o
CARDIOGENOL; não falha nas alllicções,
chiados 110 peito, falta de ar, aceessos.
Drogaria Granado & Filhos, rua Uru-
guayana, 91, Rio de Janeiro.

Vidro 0^.000; pelo Correio, 8$50O.
Attesladns de valor.

PüLÃCE theatre
Despedida da companhia YITALE

OVEIS
Grande deposito e officina de moveis e col

choaria, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es
tvj.0 allemão, ultima moda, 500.^000; mais bar_fo
que qualquer outra casa: salas de jantar, 580$; ditas de visita,
estylo de grande etteito, de 130$ a 180!^, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove. peças, 6o$ooo. Peçam cata-
logps para não ficarem illudidos com outras casas; LieãO dOS
Mares na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

j^&&*H_£-Bt»j

_y& i JnVtrftm*Vii_5&

_WfS^_5p- \
W Sm, wf^ I
1 YÈ. S\ ' íJ
m Y_l 

.**"' 
_r

¦ 1

SOCIEDADt RIO ORANDtNSE DE SORTEIOS"CLUB PARISIENSE"
FUNDADA EM 1912

Capital realisado Rs. 3oo:oooi|t>ooo
(Autorisada o funecionar em toda a Republica)

Banqueiros: BANCO DO COMMERCIO DE PORTO ALE-
CRE' e BANCO PELO IENSE

SEDE -PORTO ALEGRE
Sorteios Mensaes-- Contribuição 10$000

PEÇAM PROSPECTOS
Rua da Quitanda n. 107-= 1? andar

RIO DE JANEIRO
AGENTES — Açceitam-se, desde que apresentem

boas referencias e fiança.

¦«*¦ «'"Ait/i

A Notre Datttç de Paris
GRANDE VENDA com

6 desconto de 2o i
Em todas as mercadorias

Rh

CAPE' SANTA RITA

RUA DO ACKE N. 81 II e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.404- NORTE TELEPHONE 1;218 N.ORTE

n ni"
Companhia Nacional
dc Seguros de Vida

A mais poderosa Com-
panhla Sul-Amerlcana

sc«_-
Fundada em 1895

Reiuttado do
20 annot do progrooio

Paiiamentos feitos aos
seuurados por liquida-
coos om vida ou aos
herdeiros por fallecl-
mento dos seuurados,
efundos existentes para
garantir o cumprimen-
(o dos contractos de

seguros em vigor:
RS. 82.9I8:229$22_

Prêmios módicos

««sai
CAMPESTRE
RUA J)OS OURIVES 37

Telcph. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Colossal mocoti'.
Tripas á hespanhòla.

Ao jantar :
Crout-au-pot e muitas outras

iguarias.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
. Boas peixadas!..

Preços do costume

Mme. SUZANNE
Previne a sua amável clícntolla

quo partirá brevemente para Paris,
e furíi grunih: rcdiicçüo nos preços
do seu stock de vestidos do pas-
>eio, dc theatro o costumes lail-
lours. HOTEL AVENIDA 1° ANDAR
QUARTO N. '205.

Dr. Almeida M. Lopes
Medico, operações e partos.
Consultas ás 9 í\2, á rua

S. Luiz Gonzaga 146.' Tele-
phone 2.250 Villa.

Chamados a qualquer hora.

Trinoz
^iXftoiü

Tomco
DOS NERVOS

^NEURASTHÉfO
tftAO HAÚTO

^Tônico 00 Estômago
OYSPEPSIA
ínxaqcíca

Tônico
00 intestino
EMTERITE
£M UCHlCULO CALMAwe

OtMCUSSAiMlIZ

m
QHANADO é C*<—I «• MarSo. l«

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhor as (leve e saudável).

Introduzida no Brasil desde
I8b5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Rua Blachnolo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

Vendem-se
jóias a preços baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. 9!)4 — Central

HOJE HOJE
A's 8 1/2 da noite

A opereta cm tros act03

duohessa dei
bal Tabarin

Tomam parte PINA GIOANA e ÍTALO
RIÍRTINI. No intorvallo do 1» para o
2« nclo ÍTALO BERTINI dirá o mono-
logo ds grande Iiilaridudo-LA DONA.

Amanhã — 11" recita de assigna-
tura. Festa ailistica do actor cômico
ÍTALO BERTINI— Primeira represen-
tnçSo da upeictu-TOUREADOR.

Das 11 ás 5 da tarde, fa"r-"se-;'i,
amanl.it, na agencia do « Jornal do
Brasil», a devolução aos Srs. assi-
(fiiantcs dn importância relativa á 12'
rócáta de asnlgisatura.

\

CABARET RESTAURANT DO

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salão de concertos do Rio

Concert-cIia.ita.it ás 21 horas em ponto, todas as noites, sol. a direcção do ap-
plaudído cnbaretier FRANCO MAGLIANI

A NENETTE, chanteuse mignonne—FLORY, italo-fran-
ceza —PURA JENELTY, estrella hespanhòla—OIOCÒNDA,
italo-argentina — LA MILAGR1TA, bailes orientacs — LA
BELLA CONSUELITO, cantora creola-JENNlE LESSY,
chanteuse apache —LA BELLA TORCAZITA, cantante in-
ternacional

Suecesso da orchestra bohemia do professor PICKMANN.
No dia 23, grandiosa estréa de THEO-DORAH, lyrica

franceza.
N. D.—Todos 08 artistas são contratados pelos agentes exclusivos Peiisi &

Molina.

ARTI... ELEGÂNCIA..., BB1.UJM,.., MUSICA..., (LORB9...

Leio de penhores
Em 24 de Agosto de 1916

L. GONTH1ER & C.
Henry & Armando suecessores"cwsnFUNnflnnEMiae?

fi - Rua Luiz de Camões kl
Faiem leilão dos penhores

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

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

i Tournée s Crcmilda d'Oliveira
HOJE — Segunda-feira, 21 — HOJE
A's 7 3/4—Grande êxito artístico —

A's 0 3/.1
Inauguração das rfieitnsdamoda. Es-

tréa ila aclriz JUDITH DE MELLO
Primeira representação da comedia

em tres actos, de PAUL GAVAÜLT,
(autor da-.MENINA DO CHOCOLATE)

A TRÇÃOSINHO
Traducção de JOÀO CORDEIRO
Distribuição : Valentina Mouitlard

(A Ti.;ãosiiilio) CRIiMILDA I)'01.(-
VEIRA ; Suzi Borsac, Adelaide Conti-
nho ; Clara de Hault du Tlialut, Ju-
dith dc M:llo: Francisca (Cui-cui),Br.iziiia Lázaro; Edmundo Girnud,
Alexandre Azevedo; Marquez de Saint-
Itcnan, Ferreira de Souza; Anlonio
Poht-llebert, Antônio Serra ; Gastão
Javal, Luiz Soares ; Justino. Mano
Aioso ; Albcito, Oscar Soares; Cliam-
pol, Eduiudo Arouca; Firmino, João
Pinheiro.

Qual o vosso destino ?
Quo core» depcia preferir?
Qual n p«<lni que deveU mar ejre vohso «nel ?.'
Oue santo yott aconipanlia pnra que poHHite»: nclir Ih,,

n sua proíecçilo ?
Como corrigir sik correntes <fe defeito» qiwsffo contra-

rios ií vossa cslrellii. rí ignonies qual nv\a esti ?
O processo mais pratica «en*. diriglr-vou a enrtoinanto);

mas neste caso o dispendio 6 fatal-
H6* citamoi hahlhtailíiitmiw ¦ rurnircr rai o fto<ni>UoraininQitoroiiHipood{á>j

ile um real • l>a»tu que no* ckicv.i, a_ uipunhuad.i nm envoluiipa cumi ovuiij.'
endereço, früiiqueiilo u

R. H. - Caixa do correio 1894, R o
indlcando-nos o meu do tomo nweími-nb». límenlc, «, piillr Vnllu du «irtctn. tsU*-
reis «cientes iluí nieiou iinllipemwvrU infu jicmiçar unia »mll. ||l»ii||Cni K.iclli,

Nüo guardeis para amanha, qne será íarde..
ESCREVEI-NOS HOJE MESMO.

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA

Capital 12.00.
Saques !i vista

e a prazo sobre
todos os paizes.

Depósitosá or-'
dem c n prazo ás ^
taxas mais vanta-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

Aqencia na Cidade Novu

tf!ênÈS>
Vi _<J "'í^rxHMt/

FUNDADO EM 1Ü64

contos Sop< s
Descontos, co-

brancas c Iodas
as operaç5e.ban
carias.

Filial no Rio
dc Janeiro, RUA

i DA QUITANDA
/ l -ALFÂNDEGA

- PRAGA II DB JUNHO

ARTILHARIA Dá HYGIEN

Do mesmo modo que o canhão mata os inimigos
da Pátria, assim também o ALCATRÃO-GUYOT mata
osmáosmicróbios que são os INIMIGOS DE NOSSA
SAUDE e mesmo dc nossa vida.

8

0 uso do Alcatrãu-Guyot, tonwdo
em todas as refeições á (iiíso do unia
colher dc café pirr copo d'agua, basta
de facto para fazer desappurcccr em
pouco tempo a tosse mais reOeldo o
para curar tanto o defluxo niaistenaz
como a mais inveterada broncl.ite,
Chcga-sc mesmo ás vezes a paralisar
c curar a tísica declarada, pois o
alcalião susta a decomposição dos
tubcrculos do pulmão, destruindo
os mãos micróbios, causas desta de-
composição.

Si quizerem vender-vos tal ou tal
produetu cm logar do verdadoiro
Alcatrão-Guyot, desconfiar, è por ui-

teresse, Para obter a cura de vossas
brourliilcs, cati.rrl.Q3 velhos, dcflu-
xos mal cuidados, a a tor/iori da
asllniiii o da lisicii, é al.sohilaiiientO
necosèariò exigir nas pharn.acias o
vcrdiidciro Alcnti-ãn-l!uyot. Aiiin do
evitar qualquer duvida, exiuuinaa o
rotulo : o do VERDADEIRO ALGA-
IRÀO-GUYOT leva o nome de Guyot
impiesso em letras grandes e sua
assignatiira em tres cores: raro,
verde, vermelho e de traves, assim
como o endereço ( asa Frei e, iç,
rua lacab, Paris.

O tratamento vem a sair a 10
CENTÉSIMOS POR DIA—o cuia.

P. S. — As pessoas que não podem acostiuniir-sc 110 go>to da água
do alcatrão, poderão substituil-o pelas Cápsulas-Cuyot de alcalião da No-
ruega DE PINHO MARÍTIMO PUPO, tomando duas ou tios cápsulas em
cmla refeição. Obterão assim os mesmos efleitos salutares c uma cuia eguul-
mente certa. As verdadeiras cápsulas Guyot são brancas e a assigua-
tura Guyot está impressa em preto enteada cápsula.

V
O maior e mais importante du
Brasil. Gccupando a melhor si-

tuação da

Avenida Rio Branco
Servido nor elevadores electricos
Frequcncia annual de 20.000 clien-
es. Diária completa, a partir de

Teleg. — AVENIDA
ÍIIO DB JANE1IU)

End.

Tosse-Bronchltos Asthma
0 Peitoral de Juruá de Allreiio dc

Carvalho, exclusivamente vegetal, éu
que maior numero reúne de curas. In-
números attestados médicos o de pcs-
soas curadas o afllrmnm. A' venda nas
boas pnarmaciiis e drogarias do Rio
e dos Estados.—Deposito, Alfredo de
Carvalho & Ci—Rua 1- de Março, IO.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Noite 355

Prata v@lita
Couiprase e paga-se

betn. Rua Marechal
Floriano Peixoto
n. 10.

LOTERIA
DE

PÂOLG
Uaranlida pelo governo dO,

estado

Amanhã
Terca-teira, 22 do correntí

2ü:000$000
Por i$8oo

Sexta-feira, 25 do corrtínlíe

40:000$000
Por 3^600

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

Compra-se
qualquer quantidade de jotas velha*

com ou sem pedras, dd qualquer valor a
cautelas do «Monte dc Soccorro»; paga-sa
bem, na rua Gonçalves Dias 11; 117.

tiüil lheria Valentim
TelcpllOno 90-1 Central

Mllilll
O Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bombonnière da rua Chile,31

Com este programma :
Cabaretière a elegante

Jane Myrt
A F01.I.ETINA. cantante italiana.
GAHY DEKERLOO, apachetle.
ESTHER CAST1LL0, hespanhòla.
LA PORTEMA, crcolla.
SUUNNE MUGUET, diseusc.
LAS SALAMANQriNAS.cílcLies dansa-

rinas.

Orchestra do iiiiincnso professor BRUNO

Todos ..o MOZART.

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dentis-

ta pela Faculdade de Medicina do Hio
de Janeiro, com longa pratica. Traba.-
lhos garantidos. Consultas diariamente'.
Consultório, rua da Quitanda 11. .IS

Tlseatro Carlos Somes

Grande companhia dc sessões, do
Edcn-Thcatro, de Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 3/-I e 0 3/-1

0 espectaculo das famílias
A rcvista-fantasia, do co-lumcs

portuguezos, cm dous actos, original
de Carlos leal o avelino de

SOUZA, musica dos maestros NIO-
SI AZ DEL-NEGROe LUZJI.M0R

IP
Eltw

llll PI fllilli §11 lisHlt Ju ml
Ohr,\ regionãlisla epatnolica! Um

verdadeiro liymno a Portugal.
Toma parte Ioda a companhia, que

NO PAIZ DO SOL alcançou lurinidi-
vel e retumbante exito,

A seguir—DOMINO'.
Brevemente—Inauguração das ré-

citas da moda.


