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"Emquanto a Humanidade não modificar os seus instincios^
não haverá outra salvaguarda dos direitos internacionaes

nem melhor defesa do que a previdência e a força"
Num desses lars cosmopolitas, como só

te encontram nas grandes capitães, o em
que, ii noite, se reúne a genlo mais diversa
para pagar caro bebidas reles quo s-. cliti-
pani por pailiinbiis, ao som de valsas lau-
(tildas, tncailiis por um quartctto fnrdudu
jom uniformes dc opereta, encontrei um in-
limo do palácio do Oriento e amigo parti-miar do rei de Hespanha, Como se cltitinuV
Não o posso dizer. As circuinstancias desteencontro o a Intimidado da conversa não«levem ter um autor responsável, e assim o
jirouictll.

Basta recordar as circumstnncias destaentrevista, feita mini estabelecimento no-
cliiriíò, no meio do "brou-ha-lia das cou-versas, do estalar das rolhas do eharapagne,
cmi|iinnto os mires dnnsnvam o tango ao
r.vtlnno dolente do alguns instrumentos dc*,ordu.

Nesta confusão do gente encasacada, podiaver-se uni cônsul dc. um paiz bclligcrante,«juc ahi vem ver e... beber...
Mais alem está um conhecido espião a di-

zer asneiras amáveis a unia morenisslma
italiana, do olhos verdes e perversos.

._ Tombem abi eslá um Joven capitão do
Exercito hespanhol, que, segundo pareço,escreverá um livro sobre o que so deve fa-
zer militanncnte para a unificação da pe-
jllnsuln ibérica, e além, numa mesa peque-na, rodeado dc quatro beldades, rcciiihece-
se o sympalhico Dr. Ii..., que foi conse-
lheiro intimo do sultão MoulnyHnfíd, nos
tempos de divergências frauco-bespanholns,
no marroquino palácio de Rabut.

lia francezes e lia allemâes. Alguns in-
Jjlczes, turcos, austríacos e raros hespanhóes.

Ua mesmo um preto dc "smoking" c que
dansa valsas com o ar de definitiva elo-
ganeio peculiar a um "gentleman" dc I'"cr-
liando 1'6!...

• « a
Madrid i o sitio curioso onde converge a

turiosidade mundial,
João Chagas, quo tem, entro outros lalcn-

ios, o do fazer definições pittorescas, disse
um dia que, "si Paris ó uma janella aberta
sobre o Universo, Lisboa e uma janella quedá para um saguão".,.

Si o actual ministro dc Portugal cm Pa-
ris aqui estivesse, como nos tempos idos do
nosso coninium exilio na "calle" Jardincs,
poderia completar a sua "boulade", dize.i-
do que Madrid é, neste momento, uma ja-
nclla aberta sobro a política internacional.

Em Madrid observa-se, espia-se o eóiispi-
rn-se.

Ho ordens qne são dadas, dc Madrid, mais
facilmente que do Berlim, o certas acções
diplomáticas tèm mais significação exerci-
«Ias da capital da Hespanha quc de Londres
ou de Paris.

No meio deste indifferentismo mórbido,
tão madrileno, quo se baloiça compassada-
menle ao som languiilo das violas e das
baudurras, ha uma vida quc fervo e uma
lula intensa, que é curioso examinar como
é interessante, para um artista plástico,
descobrir, entre o onimaranliado das linhas
de uma physionomia humana, quaes aquel-
Ias que são csscnciacs á característica do
typo o correspondem á natureza intima do
indivíduo.

» o •

Aqui ao lado, na mesa visinha, um ele-
flauto está tomando unia simples chavena do
chá — sem palhinha..,

Daquclla pallidez tão bem observada nos
empondos retratos dc Mengs e cm certas
pinturas do Goya, o meu visinho irradia
uma grande distineção, que contrasta com
o rastaqnerismo ambiente.

Minutos depois, um amigo conimum nos
apresentava, e o aristocrático marquez —
pois marquez ó o men visinho — conver-
sou durante mais de uma hora de cousas de
Arte, de literatura, do calor que é espan-
toso neste Madrid, plano como o fundo de
nm prato, falou do Paris e de certas inti-
midades dos seus quartiers e falou, por fim,
dnquillo quc eu desejava que falasse, do
que lhe ó mais familiar, do palácio real e
do seu majestatico inquilino, o rei.

Que astucias foram precisas para trazer
a conversa sobre esle assumpto o leitor
calculará.

O certo i! quc, chegado n este ponto o dada
o delicadeza do meu Interlocutor, que muito
amavolmenlo ueccitou o resultado dessa cs-
grlmn, com um gesto de cortesia que pa-
recia dizer — louchit — eu afio poderei si-
não contar o resumo desta interessante con-
versa:

— O rei de Hespanha não é conhecido
como merece.

Si cm vez de o olharem somente como
rei, fechado no seu palácio e escravo do pro-
tocollo, os adversários soubessem o qie elle
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a Alie- -zão, nãu pódc deixar dc adinlr
manha.

Neste caso, n sympathia real vae paraa Allemanlia ?Engana-se. Sua majestade ó perfeita-incuto iieutral, O quo clle quereria é qucacabasse, de vez, esta maldita guerra.
. — E Portugal?...

Disso não posso dizer tudo quanto scl,
mas podo estar certo de quo o rei, apezar
do tudas as influencias du sua enlourage,
tem a noção do que deve fazer o libera-se,
quando ó preciso, dos seus mais íntimos con-
íelhciros.

A prova du quo digo está cm que, nonioniento ein que n c.amarilla real julgava
quc o projecto de conquista de Portugal eraindiscutível, o rei abdicou dc todas as idéasdo imperialismo ibérico e accedeu ao que,lhe pedia o chefe do governo: — a neutra-lidado hcspanhola com o paiz visinhoQue ilio pareceria si eu pedisseaudiência para falar com o rei 1

Reorganisemos
o Districto!

O silo projecto do Sr,
Mello Franco

O DEPUTADO MACIEL JÚNIOR
DESFAZ TODAS AS

DUVIDAS

— Não creio que soja o momento propiciopara entrevistas. Certo e que D. Affons
gosta de falar com pessoas estrangeiras aopalácio, mas o momento c mão, Úma sim-pies palavra pôde scr mal interpretada c 0rei tem de inclinar-se a esta razão. Masüeixe-me dizer-lhe que estou ccrlo de quo ellea e gostaria de lhe falar, apezar qu0 ustcdpublicou em Paris certos números do As-

Caricatura do rei Affonso Xlli
(Desenho do J.cul dn CainaraVI

trabalha e como clic se interessa pelos des-tinos do seu paiz, D. Affonso XIII teria asympathia dos seus próprios inimigos.
O rei-busca, sempre que pódc, fugir aoapparalo da realeza e mostrar-se o homemsimples que *IIe 6.
Sob a sua natureza uni pouco otifcrmi.-n,

que tanto prcúccíipa os seus familiares, estáuma vitalidade enorme.
Quem o conhece InUiiinmíiite sabe as dif-fieuldailes que ha. para o conter no gosnda vida.
A única therapeutioa com quc eslá de ac-

côrdo é a caça.
Os médicos reconimcndiim-llie as caçadas

pelo sadio do exercício c pelo ar que se re-
spira nos bosques, onde o rei corre as le-
bres; mas D. Affonso gosta das partidas de
caça porque ó ahi, precisamente, que elie
pôde fugir á tyrannia dos médicos, que o
privam de tudo, mesmo do qne é mais agra-
dnvel ao seu temperamento de hespanhol:—
o vinho, o amor c o tabaco.

As caçadas na Casa dc Campo' e, sobre-
tudo, nos bosques do Pardo são a relativa
liberdade para esse homem dc trinta annos,
que sente o fogo da juventude, apezar dc
ter séculos de historia sobre os hombros e
o peso quotidiano dc todas as difficuldades
de uni momento grave, como o presente."Mas o rei pensa na guerra?Pensa <juo ella devo durar ainda bas-
tanto tempo e que é preciso tratar de sal-
vaguardar os interesses de Hespanha, du-
ranlc esle período de confiiclo, e preparar
a sua acção para depois da Paz.D, Affonso é gerniaiiopbilo ou é ai-
liado ?

O rei ó hespanhol, autos ile mais nada.
Por educação e por carinho do família,
pois sua majestade a rainha é de origem in-
glcza, inclina-se para os alliados, mas o
rei è rei de Hespanha e, como tal, dese-
jaria que o seu paiz fosse forte, dcscnvol-
vido, ao ponto de vista industrial, e quea sua grandeza irradiasse graças ao esforço
mclhodico dos seus subditos. Por esta ra-

co

sielle au beurre sobre o casamento real ¦„
respeito de Ferrer, o creio também que tra-

, .ando da Mano Negra, mas isto não seriarazão para que sua majestade o não reco-nesse, si o momento fosso outro. Rece-bcl-o-ia eom tanto mais prazer si soubesseque representa um jornal da America. Sua
nw ie '"^«ssa-se bastante pelo movi-
MC.-n 

'•? 
,Su' America e, si não fosse agueria, ja teria ido ate ao novo'continente.

Mas agora, como clle disse ha tempos 0uni americano, terá dc trabalhar muito paraHespanha. Vae ser necessário reformar osvelhos moldes, destruir uma grande partec construir outros, para quo o renascimentoespanhol deixe de seguir com n velocidadede uma tartaruga c comece a marchar apassos de gigante.Como parece, o rei lem idéas um nou-revolucionárias...
O rei é de opinião quc a Humanidadeprogressana. si houvesse o desarme ge*,,..Mas clle crè nesse desarme?Infelizmente, não. O rei diz que, de-pois dn guerra, os povos.se armarão aindamais do que boje. O facto da Bélgica tersido ncutralisadft <-om o-arnseirtimcnio rinsoutras nações se encontra finàlmento semoutra defesa a nao ser a força armada, fazcomprchender aos outros paizes — grandesc pequenos — que, para existirem, è inilis-

pcnsovcl rodearem-se dc seguranças niai.5
positivas.Como entende D. Affonso XIII o pro-gresso social dentro das difficuldades deuma paz armada ?'¦

O rei crê quc o socialismo sc tornarácada dia mais governamental c qne ns sócia-listas conseguirão ns suas mais justas as-
pirações pelas vias legaes, sem necessidadedp violências. Mas não cre que o socialismo
fique na sua fôrma de agora. O socialismo
lambem evolucionará e o.s socialistas com-
prehendcrão que foram enganados por ai-
guns politicos, que fizeram do pacifismo in-ternacional unia bandeira, á sombra da qualtêm vivido. Elles mesmo, depois desta guer-ra, disso o rei, ultimamente, deante de ai-
guns particulares, reconhecerão que, em-
quanto a Humanidade não modificar os seus
iiistinetos, não haverá outra salvaguarda
dos direitos internacionaes nem melhor de-fesa que a previdência e a força.

Mas, si o rei è dessa opinião, parece
que deveria desejar que Hespanha entrasse
bo confiiclo europeu, para garantir, desde
já, os seus interesses.,,

Não é tanto assim — disse o meu ania-ivel e espirituoso visinho. O rei pensa que"Pon achíte pas, en renlrant, le droit desiffler"... Parece-lhe mais prudente vêc. a
corrida dc dentro da barreira...

LEAL DA CAMAItA

Estamos cuda vez mais convencidos dc
que «i> as Interessados na politicagem se ha-lem pela perpetuação do regimen a quc temestado sujeito a Dislrieto Federal, campo deexplorações que sã podem produzir o des-barato cada vez maior do dinheiro munici-
pai. A rhc tor leu eni favor de princípios etlteorias {aliás muilo c facilmente contes-
favcis) devia ceder o togar ao quc o interesse«mbltcQ exige — a transformação do gover-np local. 0 Sr, deputado Maciel, que — foi,S. Ex. mesmo quem o fez notar — é ubsa-lutamente insuspeito, por ser "arraigada-
mente feder alista'.'\ desfaz, com as palavrasqne se seguem. Iodas as duvidas surgidas
quanto á constitucionalidude do projectoMello Franco, demonstrando que as dispo-
iSlções da Constituição permittem perfeita-
infenle a reforma aventada c tão justamentempplaitdida por quantos independem da pa-ama*fneltinha política do Dislrieto. Eis o que noslisse o deputado rio-grandense:

_ — Não percebo qual seja o fundamento sc-
rio que assista aos que increpam do incou-
.slitucionaliil.idc o projecto do illustre dopu-
lado Mello Franco, acerca da reorganisaçâo
do Conselho Municipal do Districto Fe-
dcral,

Quer no art. ÍIO, quer no art. 67, da Con-
stituição da llepublica — únicos a que se
íilludo á organlsação municipal e á admi-
nislração do mesmo Districto — não me pa-rece que haja assento para aquella eiva, á
cuja sombra, sem maior estudo, sc vão
abrigando quantos se interessam pelo sos-
sobro da patriótica tentativa do operoso re-
prcsenlanlc mineiro.

O art. 30 ó dos que definem as attribui-
ções do Congresso, entre as quaes se acha
essa dc "legislar sobre a organisução muni-
cipal do Districto Federal", taxativa e ter-
miiiantc; o art. 67, concernente aos Esta-
dos, estatuo que, "sulvas as reslricçõcs es-

Em prol da industria
nacional
'X<^ ->"V. N^^^X_^V>^.y*%

TRABALHA-SE PARA A MONTAGEM
DE UMA FABRICA DE PAPEL

NO PARANÁ
Acha-se entre nós o clihnlco paranaense Dr,

.Tose Porcnez, quc ha longos annos estuda o
Importante problema do fabrico do papel com
matéria priam nacional, ü Dr. Percncz oca-
lia du íuzer i" _ «.av -,n nor todos os paizes

GUERRA SER_fflOS HWHff B__QI

. A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

!A situação ao longo de toda

a frente contínua a ser fa-
voravel para os alliados
LONDRES, 24 (A NOITE) — A situação na

fronte balkanica não soffrcu grandes modifi-
rações de honlem paru hoje. Ha, entretanto,
n salientar o quebrantamcitto da offensiva
teuto-bulgara nas duas ala»; novos progressos
dos alliados no sector de Doiran o um siicccs-
60 dos scrvlos nos montes Kaimucjiilan, onde
occnparam quasi duzentos metros de trinchei-
ras aos búlgaros. Essas posições inimigas es-
tnvain solidamente fortificadas.

Os servios continuam a avançar para o nor-
te na região de Strupino. A actividade dos bul-
garos a oeste do lago dc Ostrovo está còntple-
lamente paralvsadn. O inimigo perdeu ali a
iniciativa das operações.

No sector central, entre o Monglcnica (ou
Monglcnitsa) e o Vurilar, a situação continua
som alterações. As forças russas que chega-
ram a Salonica estão tomando conta dessa re-
gião.

Do V.irdar ao Síruma, alguns contra-ataques
dos bnlgnros foram rechussados pelos inglezes
e pelos francezes com perdas enormes para o
Ini mino.

Do Struma para listo, até ao Mesta, também
csí.-i paralysada a actividade dos búlgaros.

Na região ao norte dc Seres, até onde os
búlgaros chegaram, o inimigo está deante da
divisão de forças gregas que, conccntrando-sc
lias alturas que dominam aquella cidade, im-
pedem que os búlgaros delia tomem conta. Os
partidários do Sr. Venizclos, o grando chefe
liberal grego, organisam activamento corpos
do voluntários para ir soecovier a divisão grc-
ga e auxilial-a a expulsar os búlgaros e turcos
do lerritorio nacional.
'A chegada das forças ita-

lianas a Salonica

riedade dos exércitos alliados c da população
dc Salonica. O general Sarrail, commandante
cm chefe das forças aluadas, «em todo o seu
estado-maior, foi ao cáes receber o general Pct-
titl dl Horeto. No cáes formaram todas as

W-——__l" _____Q|' ___g__B_______g__l

rem em telcgramma de Áthenas qne os servios
capturaram cento e cincoenta jnrdas de trin-
cheiras búlgaras próximo dc Kaiirialicalah; no
sector dc Moriehovo.
As operações no sector de

Doiran

PARIS, 21 (A NOITE) — Tclegrapham de
Salonica:"As forças italianas que aqui desembarca-
ram vieram sob o commando do general Pettl-
ti di Itcrcto,

O desembarque das forças italianas deu Io-
8«r a uma grandiosa manifestação de solida-

O general Fnednclslc, commandante das
forças russas, e O marechal allcmão vonMackcnsen, gcneralissimo dos teulo-bul-

garos
bandas do musica dos regimentos francezes,inglezes e russos, que tocaram a "Marcha
Kcal" quando os italianos desembarcavam.

Depois, as tropas aluadas desfilaram entre
o cnthusiasmo dn multidão. O general Sarrail
felicitou o general italiano pelo garbo com queso apresentavam as suas forças.

O general Pettiti di Iiorcto, quc se distin-
guiu muito nas campanhas da Lybia, é um dos
mais jovens e brilhantes chefes do Exercito
italiano. Estava ultimamente commàndando
uma divisão que se distinguiu no Trcntino."
Boas noticias de Salonica

PAUIS, 24 (Official) (Havas) -- O Estado-
Maior do exercito do Oriente ammncin quc os
alliados mnntôm os ganhos obtidos na frente
dn Macedonia. Os servios progrediram no nor-
lc de Strupino e a offensiva búlgara no Stru-
ma c nas visinhanças do lago de Ostrovo foi
sustada,
Um suecesso dos servios

LONDRES, 21 (Havas) — Proseguem comexi to as operações nos Balkans. A artilhariatem estado em grande actividade no scclor deDoiran, não se tendo no entanto registado ue-iiliuma acção de Infantaria,
Na frente do Struma, a artilharia dos allia-dos dispersou vários contingentes búlgaros queprocuravam cntrlncheirár-se na margem esqiier-da do rio.
O inimigo bombardeou á ponte dc Oiiak.

Uma divisão de voluntários

gregos para combater os bul-

garos
LONDRES, 24 (Havas) - Telegrammas dcanlonlca informam quo os partidários do Sr.Venizclos eslão ali organisando um corpo devoluntários destinado a auxiliar a divisão grc-ga que, cm Seres, faz frente aos búlgaros.O commandante da referida divisão chamouás armas as tropas da região recentementedcsmobilisadas.

Parece que von Mackensen ss-
sumiu o commando dos teu-
ío-bulgaros
LONDRES, 24 (A. A.) — Um telegrnuimttdc Amstcrdam assegura que o general vonMaclicnsen está commnndando as tropas leulo-búlgaras ao norte do Salonica.

Os búlgaros depredam a re-

LONDRES. _4 (Havas) r~ Os Joruae* rei»-

gião de Kavalla
LONDRES, 24 (A. A.)' - As populações da

região de Kavalla, invadida pelas tropas bul-
gaias, que fazem depredações, fugiram para n
ilha dc Thassos.
Os gregos evacuaram Kavalla

¦¦ i i ¦ ii._ i-  .,¦¦_.— ii ,r

LONDRES, 24 (A. A.) — As tropas gregastv.."uuram * cidade iíí» Kavalla.:

O Sr, deputado Maciel Júnior
pecificadas na Constituição e nas leis fede-raes, o Districto é adminilrado pelas auto-
iidades municipaes".

Onde dahi o argumento forte que aulorisc
o ferir dc inconstitucional o projecto Mello
franco ?

Não o encontro. Antes, penso que, si íc
tolerou que uma lei ordinária outorgasse ao
presidente da Republica a faculdade de no-
mear o prefeito, chefe do Districto, a prin-cipio sob o placet do Senado, e mais tarde
já á revelia deste —não se poderá hoje, em
sã dinlectica, invocar por arma contraria ao
projecto a pretensa autonomia ora arvorada
eni principio constitucional pelos adversa-
rios da reforma benéfica. As expressões"organisução municipal", do art. 30, e "au-
tor idades municipaes", do art. ü7, são,
quiçá, a frágil razão salvadora a quc sc apó-
gam os contradictores do projecto, para alie-
«irem que, sendo o Districto um município
(e não deixa do ser originalI), deve, por for-
ça, ser autônomo. Esquecem, porém, quc,cm verdade, clle não è tal município, e que,si o fosse, seria sui-gencris, sujeito, por-tanto, ás reslricçõcs que em qualquer tempo
aprouvesse ao Congicsso impor-lhe, cucas-
IclladO na faculdade privativa quo lhe cabe
p.'lo citado art. 30.

De facto, porem, o Districlo é apenas mu-
nicipio no dizer de favor daqucllas expres-
soes, porque, cm realidade, elle é tão só, e
o deve ser positivamente, um "lerritorio
neutro", um "território federal", sem nc-
nhuina autonomia própria e pertencente á
federação, No feliz conceito de Raoul de ia
Grasscrie, definindo o Território Federal
(L'E'lat Fèdèrulif, edição de 1897), mostran-
do 03 necessidades dessa creação nas repu-
lllicas federativas, taes territórios ficam fc-
ridos de federalidade por- uma espécie de"expropriação por utilidade federal". "E'
assim — continua '¦— 

quc, cm Venezuela,
ns listados devem dar um dislrieto onde so
fará uma capilal; que nos Estados Unidos 0
Kslndo da Columbin eom a cidade dc Was-
hiugton, sc tornou«tf.istricto federal". E ac-
iToseehla: "quando sô quer a federação sem
hegemonia, esta medida i! indispensável, por-
quanto' nina capilal que fosse ao mesmo tem-
po sódc da federação e autônoma acabaria
por prevalecer-se ,1a sua situação especial
por tal fôrma que poderia chegar até á pre-
le.jção do dar ordens para todo o paiz".

Nesse particular, a quc, aliás, aliudo ape-
nas para illustrar estas obscuras observa-
ções, o mesmo aulor reporta-se ao exemplo
de Paris, que tomou uma importância exce-
pcional sobre todos os outros territórios da
França, a ponto de pôr cm cheque, muitas
vezes, o paiz inteiro, e a ponto de se dis-
linguirein as revoluções de 1830, 18-10 e 1870
cbmò mais parisienses que francezas — e
isso., comquanto a França seja uma Repu-
blica unitária. De Ia Orasserie termina porlembrar a necessidade da fedcralisaçâo de Pa-
ris, "fazendo do Parlamento franecz o Con-
scllio Municipal de Paris".

SI, ¦ do aspecto doutrinário, existem essas
razões poderosas para negar-se a desejada
autonomia ao Districto Federal, outras ha,
deante da observação do cada dia, nunca
bastante edifacada no mar de extravngan-
cias da nossa massacradissima Republica,
outras ha que exigem a sagração do proje-cto do estudioso deputado de Minas.
„ Já não falarei a% b.astai'_í' dos proces-

Dr, José Fercncz
onde a industria do papel lem apresentado
major gráo dc desenvolvimento.

Sabedores disso, fomos procural-o, c o chi-
mico paranaense deu-nos todas as informa-
ções. Ha muitos annos quo me dedico no eslu-
do da industria do papel, quo ó do importnn-
cia vital para o Brasil. As difficuldades quese me apresentaram a principio pareciam im-
superaveis. Dada, porém, a importância eco-
nomica do fabrico, não desanimei. Como sa-
be, a importação aiinual de papel, creio que só
para impressão, anda por 30.0(10 conlos ou
mais.

Fabricar, porém, o papel sem a matéria pri-ma nacional, dc nada vale. As fabricas quctemos não produzem o papel para a impres-
são, porque se ulilisani de um a dous po,-cento do matéria nacional. O mais é importa-
do. Por isso 6 quo produzem o papel paraembrulho, papelão, etc, etc, e ganham di-
nheiro, pois as tarifas alfandegárias prote-
gem a importação da matéria prima. As fa-
bricas se ulilisani do papel velho o Irapos e
por isso é quo não podem produzir o pape! deimpressão, que ficaria por uni preço f.ibulo-so. Imagine o senhor que para o fabrico de
papel precisa-se de 70 °|» de massa mecânica,
28_"|'_' de cclluloso e 1 a 2 V de substancia
chimica, mais pu menos. Xo estrangeiro hafabricas formidáveis que só produzem uma
dessas cousas. De modo que, estudando bemo assumpto, cheguei a uma conclusão: queera necessário cuidarmos da matéria primacm primeiro logar. Estudei o aproveitamento
do pinho do Paraná, excellente manancial
que, a se poder obter o que queria, pode-se di-zer, arredará as maiores difficuldades. O pi-nho da baixa Áustria iiáo dá resultado', mas,com o nosso, consegui obter a massa mecânicae a cellulose para fabrico do papel branco
para impressão.

Então está resolvido o problema ?Não se pódc positivar isso. Nós começa-mos e a industria estrangeira está encanecida.
As modernas insinuações são admiráveis edo uma capacidade extraordinária. Fabricar,
podemos fabricar; agora precisamos é ver ascriissinia questão de preço. O quo desejoobter é o papel de melhor qualidade e porpreço inferior ao estrangeiro. Temos que lu-tar cm primeiro logar com um problema maisserio que o próprio fabrico — o do transpor-te. Si eu conseguir rcalisar os meus mais ar-dentes desejos, não poderei de modo algumconcorrer com o papel estrangeiro, da Bahiaato ao extremo norte, pois os americanos têmvantagens muito maiores que nós.E o_Sr. doutor já organisou a empresa ?Esta em organisação. Luto com a diffi-culdade dos capitães. Temos pouco dinheiro,
porque desejo fazer empresa puramente na-cional. Temos of ferias vantajosas do capi-acs americanos e. argentinos, mas não aceci-íamos. Já perdi alguns aiinos estudando o as-sumpto. Perderei annos para rcalisar a nos-sa Idéa, mas da maneira por quc foi esbo-cada.

m attentado

No Rio Grande do Sul
BENTO GONÇALVES (Rio Grande do

Sul), 24 (A NOITE) - A's 2 horas,
mão criminosa coüocou á poria da casa
do intendente municipal de Garibaldi, co-
ronel Amelio Porto, uma bomba dc dy-
namite, cuja explosão não causou o da-
nino visado pelo autor do attentado. Foi
aberto rigoroso inquérito, tendo já sido
suspeitos

:ts diversas prisões de indivíduos

sos políticos que acabaram quasi totalmente
eom o suffragio real da população carioca.
Basta atlenlar somente para n posição cm
que ficaria o presidente da llepublica, si
lhe arrancassem a jurisdicção dn Capital
Federal. Ficaria, positivamente, de corte
em corte, reduzido talvez a mandar dentro
das quatro paredes do palácio do Caltele,
porque a verdade pura ó que, nesta federa-
ção de Estados quasi soberanos, tem mais
poder, em geral, qualquer governador, fa-
zendo e desfazendo dietatorialnienle no seu
território, sem a menor sombra de deferen-
cia, muitas vezes, ás leis da União e á au-
toridade suprema do primeiro magistrado
da Nação. Ficaria o nosso presidente' enenn-
tonado cm circulo mais estreito do qucsua santidade o papa, nté porque o Vali-
cano é uma cidade cm parallelo ao Caltctcl
Ficaria, sendo, quando iimilo, ura bispo in
partibus in fidelium,

E, para terminar, note: quem e-^lá falan-
do é bem insuspeito para assim falar, por-uue é i:rr,iii,auaincute uiu....iiii,_l,u_,U

A NOTA SCIENTIFICA

LlIlMiIlL
pelo «102>

A descoberta do jprof.Danysz colhe os pri-
meiros frutos

Um remediò superior ao "000" e oo ''UH"|
Decididamente a sypliilis ó condcninail.i a dcs-i
apparccer du superfície da terra,., O.uo vem
a ser o "10_"'.' li' um "110(1" muilo iiporfubj
coado, muito mais enérgico o menos uoclvo.i

_hlilch fez escola. Depois dellc Mouili ;,rat o
depois tle Mo.iuc.yrat, Danysz, Ambos l.orda-,
ram sobre o trabalho de Ivhrlich. O primeiro
accrcsccnlou phospboro iio "COU" c fez o"(iülyl"; o segundo ticcrcsccntoii prata, bro-
nio e nnlimonio ao mesmo "liüli" o fez o'"102". A Elirlicll cabe, pois, a gloria dc ler
aberto o novo horizonte da cliíuiiollurapia,
embora hojo o velho professor dc ". incforU
sobrc-o-Mcno so ache uni lauto alrnsiiJ) rum
os seus trabalhos. (Iniu cffeito, nem o "lillll"
nem o "014" podem compelir com o '¦ Iiri'*,
quer pelo poder dcsillfçelnnlc do sangue, quci
por ser um quasi nada tóxico, sem querer f;w
lar aqui de pequenos Inconvenientes <!e teclw
nica, de applicaçf.o, etc,, muilo próprios des-<
ses dous remédios quo procederam o "liil!''.-

O histórico do "102" é muito curto. Datam
apenas de 191-1 os primeiros ensaios nos ani-
mães o de algumas semanas as publlcnçõ."! dos
primeiros resultados no homem, Danysz pu-blicou nos "Aiinaes do Instituto Paslcur", de)
Paris, eni março dc lüll uma primeira noti-
cia sobro os seus trabalhos. E só agora os es-
ptcialislas aos quaes elle confiara O no,o pi'C-
parado dito publicidade aos resultados ,;bti-
dos. Entro esses especialistas destaca--e Mi-
lian quc, além do scr do Hospital S. I.uiz, dej
Paris, é, agora, com o guerra, chefe tio servU
ço dermnto-syphiligraphico do Exercito frarn
ccz. Teve, porlanlo, grande numero de expe4rieneias da cura da syphllls uo iiomcm. 'odos,
c, espccinlincnte Milian, dão o "102'' cmim iím
médio indiscutivclmcutc superior aos "'Jli:'
e "000".

* ' • . n
Composição do "102" — Em 1(10 parles d<J"102" ha: 19,81 dc carbono, 7,12 dc pn.l.i,5,53 do bromo, 20,00 de nrsenho, 8,10 de an-limonio, 8,87 do enxofre. A sua formula chi-

mica é(C12Hl202NáAsa)2AgBrSBo(U-SO')1
Como se vê ó um "sulfato do iH.?;.,il,)di,w

minoarscnobcnzolnlo de bromurclo do ;u'ata e
do antirnoiiio".

Levado pelo valor desinfectnnle que ,)-, saci.de prata adquiriram nestes últimos annos>
máximo a prata colloidal, Danysz foi lentadade associar cm primeiro logar a prata ao'"GOO". Depois, conjuntamente com n i rala,tentou o chloro, o bromo o o iodo. K fez mis-
turas dc iodo, "008", prata, elo. :' us longos
estudos, porém, demonstraram que a in-llioi'
associarão era a do "GOO" com prata _ jbronio,Por fim accrescentou-lho o nntimònio! paraaugmentnr a acção especifica contra o aiicrcHbio dn sypliilis do nrscnò-bcn=ól broir.,- ar-
geutico, que elle designara pelo numero 8Í2,tez assim o preparado "102" ao qual deu onome do "Luaryon",

Actividade lherapeutica do "102" e ena po-sologia — O "102" é mais activo do quc lodosos outros compostos arsenicaes que o prece-deram: ntoxyl, nrscnophcnilglycina, arseno-benzol, Galyl, etc. O 882 ou "102" tem mutimonio é tóxico á doso do dez centigrammos
Para cada kilo de animal vivo, emquan;., quoo "102" é tóxico á razão do 25 cciiligrommos
para cada kilo dc animal vivo. A dósc do "102"-
poderia, portanto, ser colossal. Mas não é nc-cessaria, dado o seu grande valor microbicidniDanysz dá pequenas doses repetidas, cadaidous, ires dias, injectnndo progressivamentoli), 20, 25, 31) cenlegrammos até perfazer umtolal de lgr,20 o grommo o meio.

Oxalá que lodos os bens que delle esperamos doentes possam advir desse novo reme-
diol

Ur. Nicolão Çianeio

Bilac chegou a Bello
Horizonte

-—•—
Oobhio foi su recefeisUo o
BELLO HORIZONTE, 2-1 (A NOl'1'U) — Clic-

gon polo nocturno Olavo Iiilao. Kcceberam-n'o na gare da Central, numerosas senhoritas,estudantes, varias delegações, representante*
do presidente do Estado o do seus secretários,chefe dc policia, prefeito, representantes daCamara e do Senado, homens de letras e gran-de massa popular. Bilac seguiu para o Gran-do Hotel, onde sc hospedou, cm au tom ovei doEstado. A' noite, o poeta da "Via Láctea"'
falará aos estudantes, da sacada do referidohotel.

Morre na Campanha o
Sr, Virgílio Santos

CAMPANHA, 24 (A NOITE) — Aca*
ba de fallecer, aqui, o Sr. Virgílio San-
tos, pertencente a uma familia dessa ca-
pitai e que se encontrava em Campa-
nha cm fusca de melhoras para sua'
saúde.

KJtês

_— Agora sim! Já podemos metter o pão nfZcballos c ter contendas internaciouaes, \sorteio já é um facto.
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Ecos e novidades!A TRAGÉDIA DE
JacarépaguáCoiiiii luiliiH 06 iiiiiios, por nrrnslflo dn dl*-

çilhíAo du*. oiciimriilos, o. (iildidos cumniur*
clno* eutriiiii puni u berlinda. Os jornaes•grilaiii, protestam conlra evíes felUiirtlus ca-
vnllielrus, que continuam impávidos, 11 an-
«luill.i* nos mi ii-. sliiucunis, iiiupnrndoi peliis

,liiHui'U(lii'> jiolltlcns. Ajiexiii' disso, iípc/iir
ílessii campanha perloilicn. Illlves iiiullíi gen-
te nilo sulbu o que vcului n ter um mlilido
.çouiinvrejjil. Coutciiios, puís, a origem dossoi'jirliiclpel dn llepiiblica. lira un Icmpii das
vaccas Kordns* 11111111110 em luiloi os ramos dn'admiiii-iniçiio piiblicn o principalmente nn
iliimnrni.v, n ilifliciitdndc cm *.u arranjar
nm Iioiii emprego consistiu quasi exclusiva-
oiientc im Ir.ibalhn de se encuntrar uma de-
pinniliinviln pura esse emprego. Nesse lempo
mudiivii pila Europa um moço brasileiro,
jnullo j-ympalliico, iiiulio protegido e npiircn-
Indo e.on alguns inngiialiis, e quu eslava de-
ílnltlvuinenlo enjoiiilu du Urasil .-. mie min
se dispunha mnis 11 voltar para esla (erra de
jlinliirudiis, ICra preciso, pois, que se inven-
linsc mu emprego, um bom emprego, um em-
prcgnlhnn,, onde elle gosnv.e n oelo com di-

ignldmlc, na alegre capilal quo honrara cs-
[colliendo.il pnra ti sun residência. Mas, conto
lnivlii do ser esse emprego ? MJnlsIro plcnl-
poleiiclnrio V o cargo eslava uccupndn, Cou-

Mil geral '.' Tninbcin nccupndo, Naquollu lem-
jin, porém, não havia ilifflculdndcs.., Di-
nheiro houvesse... e como se Inlnva mui-
1o em dcscnvolvlmaillo de relações com
nicreincs, clc.., cucasloii-su u rupuz com o
(ilulo i.lli.i.il de "nddido comincreliil" o os
veuclineiitos corrcsponucnlcs ao conforto 11
ipic estava acostumado... Eslava aberto a
porta, por onde logo eiilrnrnm Ires outros
príncipes republicanos, um dos quaes era
realmente príncipe de sangue, visto como ta-
fia parle da casa reinante, como sobrinho do
marechal presidente.

Ia Indo muilo bem quando — cnlrnpu**!— rebentou a crise. Congresso c governo
queimavam pestanas para encontrar onde'corlnr uns despesas... lira preciso salvar a
lioiirn nacional.,, Corln-se aqui, cortn-sc ali...
Atiram-se velhos empregados 110 1 lho da
rua... Sttpprlmcm-se serviços... JJ' preciso
salvar .1 honra nacional,.. Mas, os addl-
dos conimercincs continuaram firmes no
seu poslo... Elles estava 111 lão longe «pie
ninguém so lembrou delles... Afinal sur-
giu n primeiro protesto, Pnrn que esses nd-
(lidos V Quc fazem V Une fizeram V que tém
a fazer, principalmente depois da çucrra V
O Congresso, porém, não nltcndcu a cs,as in-
(Ligações: e conservou os nddldos — mesmo
o da Aliemaiihn, de onde não vem pnrn o
Urasil nem umn salchieha, c para onde nüopo-
demos inaiular nem uma bananal Ou. antes,

.conservou todos, com excepção do (pie exer-
cin ns suas iuneções nos listados Unidos, c'simplesmente porque o seu tio deixara a pre-
sideiiein da Hepiiblicn!

Agora, que jã se chega a falar em tributar
a carne secca para que o Urasil possa sol-
ver os seus compromissos de honra, .surgem

novos protestos contra a conservação desses
.iddiii ... Esses protestos serão finalmente'¦ nllcndidos '.' Que esperança! Só quem não co-"ihcçn esla letra pôde alimentar por um mi-
[ilulo quc seja essa illusão. A honra nncio-
(liai é real men le umn cousa muilo respeita-"¦•ei, archi-respeilavel mesmo, mas muitissi-
Jnp mnis re.s|ieit(ivcis são os interesses desses
príncipes rcpiil^ioanos, que dão ao Urasil n
honra

Foi feita a intervenção
cirúrgica em D. Zilah

A policia vao ouvir do
novo os criados

Nesse caso Imítico dn rua Darão, em Ja-
cnivpaguú, n figura que mnis sobrcsúc, 110
segundo plano, ••, evidentemente, a desse
prelo velho, que vinha dc longos nuiiiis
acompanhando a família do leiieiilc Paulo

Novas noticias da guerra
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A OFFENSIVA RUSSA
m ¦!.**¦ .11-..

Os moscovilas por toda a par-
Io vencem a resistência do

- ' .I.-.I.I.-..¦ ..ii —

iiiimí }>'«> c continuam n

Jivançar

LONDltES, 21 (A NOITE) - Al operações
un liuigo dn frento riis.su, cnlre o 1'rlpet e us
Carpathos, rcsonlcm-so nindu dai niás condi-
ções dn tempo.

Os nii.slro-lurco-.illemãe.i, lendo rrcebldu
grandes reforço.-*, tnninrnm a offensiva 1111 re-¦-ino do .Sereih, no sul de llrody, Hcndo re*
ehassndos eom grandes perdas. Un russos
innnllvoram-so em todaH n» suns puslçõeu e
ainda fizeram novos progressos,

Mais uo sul, nn região do Strypn, lambem
oh russos proseguem no ncu avanço, lendo
atravessado o rio em vários pontos.

A resistência dos auslro-hungaroa nn região
do Dniester eslá quebrantada, A artilharia
russa liou.Iiiinica cfficazmente a» posições
Inimigas dlnnte de Ilnlicz.

Nos Carpathos os russos dominam Inteira-
menle a hiiiuiçãn.
A batalha dc Worodcnka c os

¦¦WfC

I NA FRENTE OCCIDENTAL'

de suslOíKil-o! na Europa.

O 1.st racismo republicano.
Agora, com .1 candidatura Lopes Trovão,

volta-se a falar novamente nos republicanos
atirados ao ostracismo.' A propósito, conta-
se 11111,1 historia acontecida durante a propa-
ganda hermistn, quando cm um theatro des-
ta capilal se realisavn um caloroso "mee-
ling" de apoio "aos ideaes dc regeneração po-litie.i do Urasil, inclinados na pessoa do ma-
rechal". Nesse "mecting", um orador, in-
iluminado, apostrophnndo os conselheiros da
Jlcpublica c apontando aos hermistns a nc-
cessidade de 11111.1 reparação aos verdadeiros
republicanos, disse, apontando para um ca-
111ar.ite: — "Yèdc, senhores, ali está Lopes
Trovão, o grande tribuno, a quem o regimen
deve .serviços inestimáveis, atirado ao mais
negro ostracismo A.'" Nisto uma voz das ga-
lerias gritou, em falseie: — "IJslú roendo
um bom emprego!.. (1 tribuno levantou-se'Nomeie-se o infame!,.,'

quc o infame não se 110-
o exclamou: —
Mas, claro eslá
meou...

Os ostrneismos republicanos são realmente
muilo interessantes, O marechal Hermes re-
signou n sua cadeira no Senado para roer
nm ostracismo de cerca dc quatro contos por
mez e uma commissão na Europa. O Sr. Fon-
seca Hermes, depois do ser secretario de
Deodoro, foi atirado .10 ostracismo com um
iahcllioiinlo c um emprego de redactor "dc
debates na Câmara, Só o tnbcllionato rendia
ali pelos seus sete contos por mez... li por
íibi muitos outros para (piem o ostracismo
não deve ser muito duro de roer. Quem nos
dera a colo um de nós um ostracismo repu-
Jilicmo I...
IT.

Bom cale, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — £5tuss!aula corai
as ãraüaçães.
¦—" —" ¦—- ——-?¦—gj-8-pP——1 .. .. 1— 1 „—.

E' certos tios e sobri-
nhos não podem

casar-se
'Além do quc lemos publicado, recebemos a

Seguinte carta do Sr. senador João Luiz Al-
ves, que confirma a prohibição de matrimo-
3110 aos tios c sobrinhos:"Em artigo lionlcm publicado 110 seu apre-
ciado vespertino, a propósito do Código Ci-
Vil, allribue-se a erro do copista ou do typo-
ferapho o preceito do mesmo Código, prohi-bitivo (lii casamento cnlre collateraes do !1°
gráo (tios o sobrinhos). E' um equivoco do
articulista, Si o preceito não figura no pro-
liecto primitivo, no projecto revisto e 110 pro-
jeclo dn Câmara, é certo (pie ó devido A
emenda do Senado, justificada no parecer da
respectiva commissão o acecita pela ultima
commissão da Câmara,

Tudo isso consta dos annaes de uma e
outra cnsn do Congresso. (Annaes do Sena-
do, dc 1912 vol. V, c dn Câmara, de 1918,
parecer 11. '>). Houve deliberado e discutido
propósito dc prohibir os casamentos entre
collateraes do 3° gráo. Sou, clc, — João Luiz
Alves."

JFislulns c feridas-Usnr o Elixir de Nogueira
**m •••• ' Tgfíir" 

O curador de Orphãos opina
peia interdicção das duas

infelizes irmãs da rua
São Clemente

O Dr. Paul Camargo, curador de Orphãos,
juntou 00 processo de interdicção de D.D.Maria Emilia e Francisco Emilia Mariano
(le Canino-, ns duas infelizes irmãs loucasda rua S. Clemente, :, sua promoção, opi-
liando peln interdicção requerida pelos dousirmãos diiqucllns senhoras.
_' Na promoção, o Dr. Camargo historia oinicio e ns pliases do processo,em suas maio-res minúcias, de fôrma a justificar .1 me-«lida extremo da internação das pacienteslio Hospital de Alienados, 110 Pavilhão deObservações.

O prelo João
Vnlle, em cujo sein vivia, tão Identificado
com cila, que já ern lido, não como um
nggrcgado, mas como um intimo, a quem se
prestavam homenagens. Era .loáo como qucumn relíquia de família, nello se revivendo
o passado, que ns jovens Vnlles recordavam
com saudades, .loão, com os cabellos bran-
cos como algodão, com os grossos bigodes
lambem dc algodão, nos seus trajes sim-
pies, mi sun cór retinla, já de largos sulcos
110 rosto e com ns mãos cheias de nós, era
assim, por ultimo, como quc o velho con-
selheiro.

Os seus olhos, porém, lá no fundo das or-
bilas, no envés dc se tornarem bnços, com
o correr dos annos, tinham uma luz viva
e impressionante, denuncindorn dc um sen-
linienio 'estranho que o dominava. l'or isso,
n sua figura, nesse caso trágico, dc quc foi
a alma dnmnndn, tornou-se em evidencia,
representando perfeitamente n mais vil das
neções, a mais baixa traição. Da sua acção
nefnniin em torno desse drama conjugai
vêm agora emergindo detalhes, que (tcccn-
luam mais os seus traços hediondos.

Era elle quem se prestava a receber as
carlas pnrn a esposa de seu patrão c amigo.
Recebia-as, para depois as entregar a dona
Zilnli, logo que o tenente Paulo, seu prote-dor, se retirava de casa.

Fo| elle quem, de olhos coruscanles, fi-
laudo o horizonte, ficava de alcaléa, no ])or-lão, para dar aviso dc algum perigo qucsurgisse.

E quando o dono da casa chegava c pre-sentia que o seu lar eslava prestes a ruir,
ia procurar com o prelo João, fazendo-o con-
fidente c ouvindo-o, como .1 ura veneravcl, o
peilo amigo que 6 amparasse nos momentos
das duvidas terríveis, que o perturbavam,E' por isso quc a policia, 110 inquérito
aberto pnra apurar c esclarecer o trágico
acontecimento, vae de novo ouvir o preloJoão, desde que, pelo seu procedimento,pôde ler sido elle quem fez desapparecer o
bilhete revelador, deixado no momcnlo tra-
gico 110 local do crime.

Elle, ou .1 outra, .1 criada Olympin, cum-
plice lambem do adultério quc originou a
Iragcdia.

T). Ziluli Góes foi boje operada, n.i SanlnCasa, pelos Drs. Álvaro Ramos, Pedro Moura
e Augusto Brandão, .Antes, I). Zilah roce-ben a visita de seu pae. Eoi uni momcnlo
de. fories emoções.

Os médicos exlraliiram o projectil que se
achava alojado na plenra, do lado exterior.
Constataram os operadores grande derrame
sangüíneo. Foram feitas drenagens,

Logo depois da operação o estado da ope-
rada era bem animador. Mais tarde, porem,toi-iiou-sc grave.
—- ¦—> ¦^Ü-fttg-" m —¦¦!¦ .¦¦¦——¦¦—
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jornaes allemães
LONDRES, 2-1 (A NOITE) - Tolograpliam

de 1'etroffrado pnra o "Ually Mnil":"Os jornaes RlIcmGcs disseram que nn bn-
talha de Horoclenl.il, na Galicia, os russos
perderam 5.000 homens e os niistro-nllemães¦-.(í 80. Eslá-se a ver, pela desproporção destes
numoros, quanto é mentirosa tal aftirmnçSo,
IJnsln, ontrelanlo, assej-urar que ns perdasdos auslro-allcmSes naquélla região foram
muilo superiores lia nossas. E os prisioneirosnll capturados excederam de trcBcntos."

O fracasso da offensiva auslro-

%allcmã no Scrclli

LONDRES, 21 (A. A.) — Informam de Pe-
trogrndo para esta capital quc os allemães
pronunciaram, ao niniuihcccr de hontem, vio-
lentos ataques conlra as posições moscovitas
110 sector de Serclh, 110 intuito visível de ns-
sumir a offensiva, o qne não conseguiram,
graças nos esforços russos, que nrinullnrnm
por completo n acção do inimigo, obrigando-
os a retroceder com avultadas perdas,A batalha continuou durante todo o dia c
a noite de hontem, sempre com resultados
satisfatórios para os exércitos do czar. ,

A GUERRA NO AR
""»'"-' —- i*0-s t a %mi 

Um «ZeppcHn» sobre as cos-

tas inglezas

LONDltES, 21 (Havas) — Tm dlrlglvcl ini-
mino vi.sitou durante a noite, a costa oriental
da Grã-Bretanha, Não ha victimas nem i>rc-
juízos materiaes a registar.

A SORTE DE LIEBKNECHT

Appellou, e aggravaram-Ihe a
 "— ——'¦'¦'i <ihm.w..h —¦¦.¦—¦¦ mmmt

pena
NOVA YORK, yl (Havas)'- — Commimicnm

do Herlini (pie o tribunal militnr, julgando a
nppellação do deputado socialista I.ieblinccht,
nggravou n pena dc trinta mezes de prisão n
quc o réo hnvin sido condcmnndo, para qun-
tro annos c npplicou-lhê também a perda de
direitos civis e políticos durante seis annos,
contados desde a libertação.

LONDRES, 2'J (A. A.) — O conselho (Tc
guerra que cm Berlim julgou, por nppell.ição,
o conhecido socialista Liehlcucclit augmcnlou-
lhe a pena por mais quatro anno.s de prisão,
perdendo o condcmnndo os seus direitos eivi.i
durante seis nnnos após haver cumprido ,1
sentença.

A ITÁLIA NA GUERRA

Um aspecto tfcral dn situação

. no Sumiiic c um Verdun
•———¦¦¦—— ¦!¦! -llllll**!

LONDltES, 21 (A NOITE) — Os allemães,
num contrn-!ilni|ii(- vigoroso, dado cum ns
.miei IrapiiN de reserva, cheguram a lomiir pó
mis Irlnclielrns quo ou liif-lenes lhes hsriaiii
conquistado nn voqiera, ao sul de Thlepvnl.
As forças I11i1.1n11i1.11, pnri-in, recebendo no-
vos reforços, expulsaram o inimigo dessas po-
slcSeSi

Tres vezes a arlilharln iiigleza reduziu no
silencio ns baterias iiIIi-iiiiim que DUCCCSSlva*
menle se Inslalbiram 110 mesiiiu ponto. Esto
detalhe é suffíclonlo pura dar uma idéa du
iu il..1- dn lutn que se Iravn entre o Ancre o o
.Somine.

Na frente franceza lia a salientar, nlém da
reconquista dan IrlnclieiriiH que os allemães
haviam recuperado cnlre Sovccourt c Estrêcs,
no Sominc, oporaçOea de grando Imp-iriuncin
cm \'er(lun. Cum effeito, os franceses fizeram
progressos sensíveis entro 1'lcury o "1'hliiu-
mont, e evpulHnrum os allemães de Impurlun-
tes posiçi.iH, fazendo mnis de ilim-nlos pri-
sioneiros O ruiilurandu grande quualidade de
material bollico,
As operações na frente fran-

coza

PAltlS, 'il (Hnvas) ~ Commuulcado offi-
ciai:'•Ao norte c ao sul do Somiiic o.cnnlioneto
durou lodo o dia de lionlcm, tornando-se
particularmente intenso nos scclorcs de Hei-
lo.v-en-S.inlerre e Estrées.

Nu margem direita do Mo .1 nvallfámOH
sensivelmente cnlre Ficury c a obra de Tbi-
numont c aprisionámos duzentos allemães,

O aviador, ajudante Dorme, abateu o seu
sexto apparelho a noroeste de Ch.iuhies. Ou-
tro aeroplano inimigo foi cair perto de Itoye.

.Os inglezes continuam progre-
(lindo no Somme

LONDRES, 21 (Havas) (Official) - Ao sul
dc Thicpval ganhámos duzenlas jardtis de
trincheiras, A nossa artilharia posada redu-
ziu ao silencio as baterias inimigas em tres
pontos dn linha de batalha.

Os nossos aviadores destruíram, pelo me-
nos, quatro aeroplanos inimigos e rcpclliram•ario.s outros, nvnrlando-os seria men le. Não
perdemos nenhum apparelho.
As operações aéreas

PAUIS, 21 (A NOITE) — A actividade ac-
rea tem sido muito grande ao longo dc toda
a frente.

Sabe-se que 7!l bombas lançadas pelos ae-
roplanos francczcn nas estradas de ferro c
nos iicanlominiontoH allemães cm Tcrgnicr,
Noyon, Apilly e ainda em outros pontos, cau-
saram ao inimigo enormes prejuízos.

Os aviadores alliados destruíram extensas
sreções da estrada de ferro dc llapaiimc n
Péronne, perturbando assim as communica-
çõe.s do Inimigo por detrás das suns linhas
do Somme,

Devido á sua actividade os aeroplanos fran-
cezes difficultiim extraordinariamente aos
allemães o seu nprovlsionamento nas salicn-
cias dc Clery c Guillemont,
Verdun condecorada

PARIS, 21 (A NOITE) — Todos os jornaesnpplaudem o acto do governo russo conceden-
do a cruz de S. Jorge á cidade do Verdun.

A missão militar russa, que vem entregar
a condecoração no prefeito «o Verdun, é aqui
esperada 1103 primeiros dias de setembro,

i Emulsão de Scott
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Â Inspectoria de Segurança
em acção

O inspector de Segurança recebeu queixa de
diversos "chaulTcurs" contra i*.;,i grupo dc in-
dividuos que costuma estacionar 110 largo da
Segunda Feira c, utilisando-sc dos automo-
veis que passam por ali, á noite, pagam o ser-
viço com cédulas falsas de 1051000.

Os meliantes aproveitam os pontos mais es-curos do bairro da Tijuca para procederem aos
pagamentos, não sendo assim faeil aos "chnuf-
feurs" reconhecerem a qualidade das 110-Ias.

Foram entregues ã policia diversas cédulasdas passadas pelos meliantes e o major Ban-deira de Mello faz diligencias para capturar osFalsários.

O arabe V. Acouloub, com armarinho á ruaFrei Caneca 11. 183, queixou-se á Inspecionade Segurança de que os ladrões entraram esl .noite em sim casa .commercial, roubando regu-lar quantidade de mercadorias,
Foram incumbidos dous agentes da secçãode roubos e furtos dc procederem ás necossá-rias diligencias.

Os italianos preparams-e para

proseguir no seu avanço

LONDRES, 24 (A. A.) — Eslá sendo pre-
parado com grande nfan e admirável calnta
o assalto que os italianos vão levar .1 effeito
contra ns posições austríacas ao sul e a leste
de Gorizia.
Esíá imminenle a declaração

. de guerra da Âllemanha

J 0:0-
esta

LONDRES, 24 (A. A.) — O "Daily
gr.iph" publica unia nota dizendo que
itnminenlo a declaração de guerra entre a lia-
lin e a Allomanhn.

Essa declaração terá lognr apenas as tropas
italo-alleinãs se encontrem nos Bnlkans/ ,

£6Tiro Federal"
Costumes de brim «kaki» já molhado,
artigo inglez, com bonet, 45Sl)00

na CASA COLOMBO
1 «*W» «

â conta tiesapparecMa

OS EXPLORADORES
üjí?,:"3 caiar'lomai*ite ps*esa ©mi

fSag^ante
O delegado Cid Brauue, do il" districto, ini-ciou hoje a campanha conlra os exploradores

da credulidade publica, principalmente ci nlrnAs cartomantes, quc infestam a cidade.Para começar, foi presa Mine. Olympia, quotuna seu consultório ú rua Carioca n, ),'l•¦¦•< Olympia foi autuada por (cr sido u pri-.sao feita em flagrante,]

O Sr» Hieiíe dunior faz aceu-sações a usíi seu collega
No gabinete do Sr. ministro da F...-cndn cs-leve hoje o Sr. director da Despesa do The-souro, que comnumicou a S. Ex. a marcha doinquérito aberto para apurar a rcspons.ibíüda-(le dos funecionarios da Despesa no desnppa-rccimento da conta pertencente á firma .l.ino-Mitzcr Wahle, dc que nos lemos oecupado.v ar. jovxta Eloy, ao que se dizia no The-souro, eslava xic posse de uma carta do fun-cçionano da dircctoria a seu c.irgo Leite Ju-mor, envolvido no escândalo da conta refe-rida, na qual faz graves necusações no seu col-lega Borges Fories, denuneiando-o como so-negador de processos c dc papeis do Thesou-ro e dç receber gratificações de interessadosou partes no Thesouro.

O Sr. director da Despesa vae mandar a c.ir-

NO MAR

O «Deutschlaitd» chegou ao

.Wesser

LONDRES, 21 (A NOITE) — O submarino
mercante allemão "Deiitschland", segundo in-
formam de Berlim para Amslcrdam, ancorou
hontem, ao anoitecer, na embocadura do Wes-
ser.

O "Deiitschland" era esperado hoje, pela
manhã, cm fíremen.

NOVA YORK, 24 (Davas) -. Radiographam
de Berlim annunciando que o submarino'•Deiitschland" chegou liontem, á embocadura
do Wesser.

LONDltES, 21 (A. A.) — Eslá confirmado
quc o submarino "Deiitschland" chegou a
Brcmen, fundeando na embocadura do rio"iVcsser.

O combale nava! de sabbado
¦ 1.111—11. —.,..» ¦.¦.¦¦-i 1 11 mm 1 1 m

LONDRES, 24 (A NOITE) —O Alinii--.nl.-Ulo
volta a desmentir a nova affirmação allemã
de que um couraçado inglez havia sido torpe-
doado 110 sabbado, no mar do Norte,' quando
do encontro entre os navios inglezes e nlle-
mães, Essa affirmação não lem o menor fun-
da menlo. *,

Está, porem, officialmente confirmada, por
parle do governo de Berlim, a declaração do
comnwndunte do submarino inglez "E. 23",
de ter torpedeado nesse dia um couraçado ai-
lemão. Esse nnvio ó, segundo o Almirantado
allemão, o "Wcslfalen", quc soffreu avarias
dc grande importância.

Os allemães faliam tanto á verdade que che-
gani a affirmar quc destruíram 72 couraçados ccruzadores alliados nestes dous annos de guer-rn, no passo que elles apenas perderam uns 25
navios,

LONDRES, 21 (Havas) =-= Um novo commu-nicado allemão volta a affirmar que um cou-roçado inglez foi alvejado por um torpedo 110encontro do dia 19. Em vista disso, o Almi-ranludo hrilannico insiste mais uma vez em
que essa noticia não tem o menor fundamento.¦Tr — ririri .jt.

PORTUGAL NA GUERRA

As reuniões das missões mi-

O primeiro episódio (completo)
estréa fe n pequeno poüsia amador

Sairá terça-feira próxima
Exemplar avulso... 2oo réis

A! venda em todos os pontos de jornaes
*"" ¦¦—¦—li I-— i rÇrVfr TA. jogr-ât-ixia.

O Dr, Pereira Guimarães, delegado do 4odistricto policial, rcmetleu á V delegacia nu-xiliar diversos petrechos de jogo apprchen-didos nas casas de tavolagem das ruas Maré-chal Floriano e Regente 11. 58. Os objectosremettidos foram inutilisados. O 3o delegado auxiliar determinou quefosse feita 110 cartório de sua delegacia umaestatística das npprehensões rcalisndas alé ofim do mez corrente pelos delegados distri-etnes, com o fim de proceder a uma fisenlisa-
ção do serviço de seus auxiliares na campa-nha que vem fazendo contixi os males do pau110 verde,

Contra o imposto de
transporte

¦' »"»
As bancadas paulista o rio-

grandense pedem a
sua retirada

O ür, AlVfll'0 de Carvalho, 1111 qualidade dc"Icndcr" da bancada paulista, pediu hoje ua
twiinura a palavra, que lhe foi concedida, pa-
r.i linlar du qucslãu uiciuuciitiiria e do lut-
posto (lo Irnnsporlo,

Eis o que disse S, Ejt„ ilcliniiidu n .¦•itu.i-.i..
dos ripreseiilnulcs du S. 1'nulo;

Dopols (|uu os «eus colleg.is de rcprcscnlii-
ção, como o Sr, (inleno Clir vil llllll e o Sr, Lin-
clnato Draga,'dc (|iieiu o separam clreiiiii-
staiicias fòrlultns de partido, mas não idéas
sobre o futuro de ,S, 1'iiulo, su ni.inifestar.iin
em discussão orçamenta riu, pareceu 110 ora-
dor ser acertada ,1 sua deliberação de 11/10 la-
lur sobre a miiteria, c mio seria agora, dc-
pois dc haverem os debates atliiigido lama-
nha a Hu 111, quu S. lix, havia dc romper nquel-
le propósito.

Declara, porem, que o Estado de S, 1'aulo,
no apoio prestado ao governo da llopulilloa,
lem priuci|),iliucnle em iiiiin n compivlicnsào
dus rcsponsabiliilndes (pie lhe ndvém da gra-vc situação do puiz c mnnlfeslni' a confiança
que lhe inspira a acção pulriolici e enérgica
do Sr. Wenctsláo Draz, E este apoio, njunt.i
o orador, vae alô onde o oxlgcm os sacrifi-
cios ditados pelo desejo dc se salvar ,t honra
(jn nação. Nestas condições, obedecendo úquil-
lo que coiislitue o supremo principio du ban-cada que dirige, declara prestar apoio ás 111C-ilidas lembradas pelo relator da reeeiln, ex-
(•opinando, porem, n que be refere ao imposlo
dc transporte,

0 orador eslá disposto n nccellar todos ossacrifícios, ('01111111110 (pie os mesmos se revis-
Iam do cunho da generosidnde e de egimlda-
de de dlslrlbuição, o que representa a ganiu-tia dn Bujipressüo desses mesmos encargo*
quando a nação recobrar a situação normal.

O imposlo dc transporte, todavia, tal como
0 lembrou a commissão de finanças, vae in-
eldlr profundamente sobre o Estudo dc São
1'nulo, o que é provado por varias razões,
cnlre ns (pines o orador destaca as declara-
ções do próprio relator dn reeeiln, quando sereferiu ao f.irto de serem ,is tarifas da I-nu-
lista mais elevadas qne ns da Centra!.

A bancada paulista não lem a liberdade deacccilar o novo imposto, pois que o povo de(pie cila é representante já considera como
uma extorsão as tarifas da Paulista* liemfoi oiili*i o motivo que levou O conselheiro
Hodrlgucs Alves e o presidente do Estado, .1lembrarem a encampação das eslrudus deferro.

Além disso, ,1 difficuldndc do novo impôs-Io nuo escapou ao espirito clnrlvidcnlc doSr. Carlos Peixoto, o seu querido amigo, por-quanlo S. Ex. fora o primeiro n pedir á Ca-mara quc refleelissc sobre tal imposto c que,segundo ns considerações e objecções apre-
sentadas, a propi ia commissão indicaria sue-
ccdnncos.

Esát prestes a concluir sun oração. E' seu
parecer que 110 pé em que se acha a discos-
são, não pode haver divergências eiilie cs-
pirilos da elevação dos Srs, Carlos Peixoto 6Cincinalo Braga. Perorii, e, perorando, lem-bra o trecho do discurso do Sr. Carlos Pcixo-
lo, onde este necenlua o dever de todo o bra-sileiio em acudir no salvamento da honra
nacional, e, ao mesmo tempo, declara queeslá desligado de lodo o qualquer partido,
que não o embaraçam compromissos polili-cos de nenhuma ordem,—Não — replica o Sr. Álvaro dc Carvalho— o Sr. Carlos Peixoto não está sosinho, so-
brcludo no seio desta casa, onde seu nome é
tão admirado c respeitado. Agora S. Ex., mais
(lo que aos partidos, pertence á nação, c ha
de collaborar com todos os brasileiros, uma
vez que foi arrancar do seio convttlsionndo
dn França, a vós de incitamento: "Debont
les moits!" E si acaso as negativas do Sr.
Carlos Peixoto vem de alguma desillusão c
falia de confiança no concurso de seus eom-
püiihciros de representação nacional, visto
que_ disse sentir não poder* correr por toda anação, levando sua palavra ao caipira, no ser-
t.inejo e .10 gancho, o orador, como represou-
Innte de S. Paulo, eleito pelo mesmo districto
do Sr, Cincinalo Braga, pode declarar no Sr.
Carlos Peixoto que quando ali S. Ex. logras-
se chegar, .a voz patriótica do Sr. Cincinalo
Braga já teria feito .1 propaganda tão desc-
jada do Sr. Carlos Peixoto.

A hora é de sacrifícios, lembra o orador, e
pede licença para citar n phrase do saudoso
Campos Salles, quando governo: "Não possoobrigar ninguém u ser patriota, mas tenho o
direito de fazer cumprir a lei".

Terminada assim a oração do "leader"
paulista, oecupou npós a tribuna o Sr. Ves-
pucio de Abreu, "leader" dn bancada do Itio
Grande do Sul, que. endossou as declarações
do ür. Álvaro de Carvalho e, definindo a at-lilude dc seus colleg.is de bancada, concitoulambem a commissão dc finanças «a retirar aemenda que estabelece o imposto de trans-
porte.
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A bandeira allemã ia produzindo
lima agitação na coitma

portugueza,
Polo cidade nuiloit boje umn eoininlssilo

Bílialhnildo llill convite Impresso, dirigido 1
ciilouln purtiigunzii, pnra quu t>u reuni.,c
ella, unida e 101 te, ns "" lionis, em fii me.
au edifício do "Jornal do Coiimicicio", afim
• ie. em massa, protestar conlra o faeto du
estar hasteada ua fachada du l.ycou l.ilc.
ra ii o Porlugiicz 11 bandeira iillcmn.

A iini.i vibrou o correu célere, ompolgnitl'?,
Um dos convllos foi eiilregue na nossa rc-

dnevão, para 0 fim de ser publicado.
Mais depressa ugiinos, indo t\ sede dn Ly.

cou colher Informes. Nada consogtiiiiins,
O caso parcela mesiiio estranho ali. |)3

volta tivemos n ngriidovol surprezn de en.
contrai' ua redacção o Sr. Joaquim Erei»
re, quo. ua qunllundo du vlce-ureslduntc do
Lyceu Literário P01 liiguez, vinha Irllzer-nos
as cxplicaçõos, que deveriam ser publicada.--
sobra o liicldonlc.

í) incidente lorn provocado, realmente,
por uni Juslo seiillmento dos pnliiolns por-tugUD7.es, porquo 11 bundeirn nllcmij fora
hasteada nn fiiehndn do edifício, Inndverli-
danieiile, por um criado do eslnheleclmenlo,
hcin saber o quo fnzln,

Por sun ordem Unha sido nrrlnda a ban-
(loira nlleniá, dando elle, assim, o incidente,
por encerrado,

Na pollcln esleve o Sr, Joaquim 1'roiiv, rj,:i-
commiinicou Ur algum dusaffeclo seu, 11,1 : 

',
ausência o sem sun ncquiusccucin, cnllo.-ai! áfrente do edifício do cstllhelcclincillo (le qm;é vlcc-prcsldciilc uma bandeira allenui, e.uio Intuito ile Iiosllllsnl-o, O Sr. hicire d ,.,.zin assim inleiições, que llie pudessem a li ri-buir c pie.cuia á pollcln da aggrcssó.., t,mviesse 1 soffrer por iilgum niilngoiii;!;i .M iui.mign gratuito.

%
Diante da noticia do coiivlle dirigidaonla portuguesa jinrn reunir-se li.Vj,.horas, cm frçule no "Jornal do Coiimierc.itnn de, em massa, ir protestar confrn daclo do Lyceu, por ter hasteado o pavilhãollllemiio, O Sr. chefe dc policia enviou o sassistente, major Heis, n entender-se com sdirecloria do Lyceu, que explicou o ciso, cn-mo acima dizemos, ficando ncenrdado so fi.

giirarein ;í fachada do edifício o pavilhão so-ciai, O nacional e o portuguez,E assim, p.irecc, está terminado es
dente, cessando os motivos do prolese in rea li sar.

II1C1»
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Bromlí cura

qualquei
Um estellionato nos res-

taurantes Munchcn c
Campestre ?

A viuva de um dus sócios da firm., q-.:e ex-
piora os restaurantes Munchcn e Campestre,
sócio_ fallceido na Europa, pediu á ,'!" delegacia
auxiliar a abertura de um inquérito para apu-rar um estellionato do qual iiccusn como prin«cipnl autor o sócio gerente da firma Ernesto
Tubino, uccrcseentniido ler havido
cscripluraçno dos livros.

Eoi aberto o. inquérito e o Sr.
hino proinptificou-se a entregar os
firma pára o respectivo exame que,do com ns praxes, depois das forma

icios ua

ccssnrbis, foram hoje,
pela policia. .———»—eaç^s*»».

livros (I.i
do accor-.

idades ne-
tarde, npprchcndidos
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Loteria io Estado do Rio Grande So Si!
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SEXTA-FEIRA, 25 1)0 CORRENTE
Sá jogam.18.000 billietes divididos om décimos
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TODA A PARTE

MAIS UM APOSENTADO
Tor decreto da ,)asla da Fazenda foi apo-sen tado, o oliicial aduaneiro da AKnndcgnan llalna- José Juho Jambeiro.:
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Elixir dc Nogncira-Unko de Grande Consumo
——-—«s**!--—<

O naufrágio da chata
«Copacabana»

- Cpíy fo! iüdemnlsada
The Itio de Janeiro City Improvenieiils Cem uma acção ordinária quevara Federal contra J. Fna qualidade de

litares

LISBOA, 2" '(Havas)' — Oí jornaes di/c-m
que o ministro da Guerra, Sr. Nortoií deMattos, assistirá a todas ns reuniões dasmissões militares franceza, infflezn c poríu-

moveu pela 1
Furtado dc Mello,suecessor de Furtado Mello&.(..., pedia fosse o reo condemnado a indem-msaro damno que soffreu a chata de suapropriedade "Copacabana", 
por ter sido abai-iSití™ de 1915 i,or ouli'a a cilc

O juiz, considerando que não só o sinistro.-.'.ya devidamente provado, como a rospon-sahihdade uo reo foi por elle próprio reco-iiuccida, condemnoii-o, em sentença de hoje«un os juros da mora o custas, á quantia dó:-M09, em que foi alvitrado o referido damno——¦ . .a-«#3—. ______

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Q_»lista£. Lai-go da Carioca 5 so-^a^*.

Dr. /yíVedo Piiilieíro-0'^"'
itoonçns ila~ senhoras, vias urinnrius. Applica o 011 Nco-sttlvarsnn. Cons. 75, (vsscmblóa-1' andar. Tclepli. Ceijl.d.ü80. llesid. SU, N, S. Copaoabanti. Tele|i]i. Sul 1,823.

——— — ¦ —«flftfr*-. . „ ,.__'Refribuiçâo de uma
bomenagem
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A entrega, á Prefeitura; do
retraio do educador uru-

guayo -J. p. Varela
Realisou-se, á tarde, 11.1 Prefeitura, a ce-

rimonia da entrega, pelo Dr. Erasmo Cal-lordn, encarregado dos negócios do Uru-
guay, no director da Instrucção, do retrato
de José Pedro Varela, reorgnnisndor do cn-sino nnquelle paiz. O aclo leve a assislen-cia do Sr. prefeito, inspectores escolares edas professoras c alumnos da escola quc re-
ceberá o nome daqucllo educador. Enlrc-
gnndo o retraio, o Sr. Callorda leu um dis-curso fazendo um estudo retrospectivo daacção de Varela no desenvolvimento dn in-
slrucção no seu paiz.

Respondeu-lhe, lendo lambem um discar-*
so, o Dr. Afranio Peixoto, resultando a si-
giiifieação daquclle aeonlecimento: através
do lempo e da distancia glorificava-se umhomem para exemplo da infância, a cujacausa elle tanto servira, aceresceutando quenunca seriam demais os louvores ao funda-
dor do ensino moderno na Panda Oriental do
Urugúny. Relembrou os obstáculos com queteve de lutar, dizendo que n todos elle ven-cera pelo seu esforço, pertinácia e capuei-dade, conduzindo o ensino nnquelle paiz aoestado de florescência cm que se'-"encontrahoje. Não foi uma reforma doutrinaria a
que elle executou, mas cfficiente e praticaEducando gente, elle fazia a grandeza doUrugiiay, redimindo o seu povo.O Dr. Afranio explica, a seguir, as razões
que levaram o Dr. Azevedo' Sodré n dar onome de Varela a uma das escolas do Dis-Indo Federal, dizendo que não era apenas aconsagração a um nome, porque se juntava.1 esse preito uma lição moral c cívica desolidariedade á Republica do üruguay.

O retraio, hcllo trabalho a óleo do pintorurugunyo Repelto, foi enviado pelo governo(laqliellc paiz, tendo sido escolhido o dia deno,jc para a entrega por ser véspera do diaem que foi incorporado, por meio dc umdecreto do governo de I.atorrc, á legisla-
fuo oriental, o decreto de reforma do ensinode autoria de Varela.

Elixir de Nogueira — Milhares dc Curas

Dr. Hilário de Goi|vea-v,, ,,.
iiz e {--Vrgantn, 20, Asseniblén, dns 2 ás 4. A's segun-das, quartas e sextas.

* cai»&*—• ————¦¦¦a...w

A commissão de constituição do
Senado

Esteve reunida a commissno de constituição
c diplomacia do Senado, que discutiu a indi-
cação do Sr. Prico Coelho sobre si podemser sorteados para o Exercito os guardas na-cionaes. O Sr. Mendes de Almeida vae dar
parecer sobre essa indicação.

O Sr, Lopes (Ionçalves pediu uma reuniãoespecial pnrn o dia 28, cin que lera o seu vo-lo cm separado sobre a reorganisacão doAcre.
—-> «_H-$*&B»—-- ... _
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apreciar bom e puro cafó?
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A sessão do Senado em
resumo

Presidência do Sr. Pedro Borges, \" secreta'rio. No expediente falaram os Srs. Alcinda
Guanabara e iípilaeio Pessoa.

( U priinciro referiu-se a um artigo dd"lin l)a rei ai", sobre o discurso que o orndol
pronunciou cm casa do Sr. Azeredo. O Sr
Alcindo fala lão baixo c dc tal maneira quínão é possível n ninguém tomar o seu dis-curso.

Do discurso do Sr. Epitacio damos o ra?
sumo em outro logar.

Não houve ordem do dia.

UÍVCI-SÍICS" Cl>'lrros ospecinw ,..,,-«M-.my 101 *5t<<U9 
iúis com valiosos brinde*

l.opcs Su ¦. C.

US Si ÍÍ|Sl3íÍIS.S 1 SÈtí
lliiÉílPSíüJfOPliiiP!

NO SENADO
Âs commissões onde

a gente se diverte

y<~&,

A coinniissão de marinha e guerra, a por-Ins trancadas, renlisou hoje mais uma dassuas engraçadas reuniões.
O Sr. Pires Ferreira dizia pilhérias, o Sr.Sr. Soares dos Santos ria-se e o Sr Índiocontava eousas d.i sua vida na Marinha e a*"'*5a acabou como priiiçini*-- -

Uma informação officiaí
Acerca das irregularidades havidas na De*legacin Piscai do Thesouro em Londres, cujosbonlos circularam hoje pela nianliã, obtive-mos informações officiaes colhidas no inibi-nele do Sr. ministro (ja Fazenda, que nos nu-torisou n declarar que nenhum fuiidamenlnexiste sobre o erro na eseripluração daqucllaDelegacia Fiscal.
A partida do fünccionario do Thesouro

Francisco Paula Maincdo para Londres uno
tem o fim que lhe querem dar. S. S. vae a
Londres substituir o seu collega Castro Pcrei-
rn, que ali se achava em commissão, dn qualé forçado a so afastar por motivo de moléstia.
A eseripluração da Delegacia Fiscal, segundo
ainda nos_ informou o gabinete do Sr. Calo-
geras, está em ordem, não tendo sido, nem
ao menos tomada nenhuma providencia d:i
parte do governo, relativamente ;i boa mar-
cha dos serviço- daquclla dependência do
Thesouro, que recebe cm dia o boletim do seu
movimento monetário. O fünccionario Car.trn
Pereira posará a ter exercício no Thesouro.

¦¦ -. —¦¦ a- —aflita»—-».

2L3TJO -"—CÜSSUR-t

nJano Psnío
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
ereanças. Consnlt. Carioca 44. Das li às b horas

^fas3?eioM*ss si Egaietía "Abi*

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — A goleia
argentina "Antarctica", surprehendida por
11111 cyclope na nllura do cabo das Virgens,
encheu-se de água, afundando-sc em frente
ao rio Santa Cruz. Foi salva lodn a sua
tripolação.

MOURA BRASIL Rua 0
cura as Inflammações dof

olhos
ruguayana 113
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;ão do orçamento] A GUERRA
da receita —«+.

Caiu o Imposto sobre aiuuuols
OU t.ilSil

A Cumaru d»* Deputados votou hojo parte
do orçnmeulu da «celta — 48 emendas,

Am ciiu-ikIus npproviulas [oram us sç-
iiiintos ,,.-.."Os cloctrodos c ns chapas de lerio OSU-
piladas ou iliuiiil)iiiln> pagorao 6 "i" da seu
.valor." . , , ¦"Telhas do qualquer foltlo dc barro vi-
tlriulo, — onde se lc, 709500 — dlga-w' 
tin uni)."

, "Os silos motnlllcos pnflaríío, como im-
posto de imiiorluçflo, 20 róis por Mio,"

"As mercuduiias eonltdas 110 art. l.uuu
<ln Tarifa, na parlo que diz ''inacliiiias üc
costura, eonimuns, proprlns paru famílias u
officinas do nlfuiale eu selloiro, pagarão a
taxa do 150 reis, pen bruto, em coix.ii, cn-
giiiilii los mi quaesquer outros unvqlloilos.

"Fica isento dos direitos dc consumo c tio
expediente o papel destinado fi Impressão
<|,is diários officiaes dos Eslados, dos
jornaes c periódicos cujas empresas pro-
vem já ter mais de dous nuuos de
offccliva existcnciii no paiz, c das revida,
seicii'.ificas, literárias, políticas c artísticas
que coiitiirein mais do dous nuuos do cir-
culncilo consecutiva} este favor só será con-
cedido desde que se prove que o papel ellc-
clivnmente se emprega sómculc nn imprcs-
são dos ditos diários, periódicos c revistas.

"Imposto do con'iiiiio sobre o fumo:
Charutos cujo preso do milholro nfio ex

ceda de 508, eatln charuto, 10 réis; idem, de
mais do 50$ ale 100$, lf) reis; idem, d>-
mu is de 1008 até IWO*. UO reis; idem, de
mais de a0ü»5 ate 3009, 'lõ reis; idem, dc
mais do .'MUS até üOÜS, lãü réis; idem, de
liiuis (lc (iOll.s, 2U0 réis.

Cigarros c cigarrilhas, cujo preço dc nu-
lheiro :ião cxccdii dc 4§, por maço, cariei-
ia, caixa, etc, de 20 ou frncçiío, 25 reis;
idem, dc mais de <1? até 8*. -lu reis; Idem,
dc mais de 83 alé 10*, 50 réis; idem, de
mais de lBií até 2'1Ç, 00 u-is; idem, de
mais de 21$ alé 35$, 100 réis; idem, de
mais de 358, 200 réis.

Fumo desfiado, picudpou rnlgndo, laxi
por 25 grammas ou fracção, 1$200.

"A cerveja de nlln fcrincutação pagara' ns seguintes taxas: por litro. 110 réis, por
garrafa, 40 réis; poi meio litro, 30 réis;
pur meia garrafa, 20 reis."

"O imposto de coiMiiiio sobre rendas, ti-
ias. cnlretucios c tiras bordadas será o nies-
po para a produce/io nacional c o similar
(strangeiro. Vigorarão ns taxas neliialiucnlc
lohradas para essas mercadorias de impor-
fusão."

Por solicitação do Sr. Carlos Peixoto, o
Sr. Ribeiro Junqueira retirou a sua emenda
sobre o registo do commcrçio de gêneros su-
jeitos ao imposto dc consumo, reservanilo-se
p direito de renoval-n c juslifical-u em ter-
ceira discussão.

O Sr. Vicente Ptragtlie requereu votação
nominal paru a sua emenda dc imposto de
10 ¦,' proporcional ao aluguel da casa em
Indo o território da 1'nião, que extingue o
Imposto sobre venci meu tos, sendo o reque-

Íimcnto 

rejeitado por 7G contra 31 votos.
;áo houve numero para votar a emenda, por
c acharem presentes apenas 103 deputados,

11 a favor e 22 contra.

"â
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Um talento do passado]
Dous regimentos tiir-

ees aprisionados
PETROGRADO, 24 (HAVAS)

—O exercito russo do Cau-
caso acaba de ;¦ prisional*
dous regisiientos inimigos.

©s santos OTân-
çam—

PARIS, 2» (Havas) — Entre o Strti-
ma c o valle de Moglenica, as tropas
anclo-francezas repellirani sem difficul-
dade as tentativas Inimigas para reto-
mar as posições oecupadas recentemen-
lc pelos alliados ao norte de Patnes, na
direcção de Djumnica.

Em toda a frente montanhosa a oeste
de Moglenica, os servios desenvolvem
a offensiva. Na extrema esquerda ja rc-
oecuparam a coia 1.506, a noroeste do
lago de Oslrovo.

O «Desterro*) foi capturado
I.QXDRlíS, 2-1 CA NOWÉ).— O vapor

nião
fo d

O

$&¦>&

alio-
Desterro" íôi capturado lionlcni no gol-
Iloilinia, pelos lorpedelros russos.
Desterro" tinlin a burilo um gr; uile car-

regamento de ferro.

O fracasso dn conlra-offensiva
turca no liltoral do mar
Negro

PARIS 2-1 (A NOITE) — Um telegramma
do Tiflls para o "Jlatln" diz que os turcas,
depois de ura mcz do preparativos c comman»
dados pelo marechal allemão you Der San-
ders, tomaram a offensiva no littoral ilo mar
Negro, visando, no que parece, a reconquista
ilo l'rel)izondn. Os russos, porem, inulllisa-
ruiu todos, os esforços dos seus inimigos c al-
causaram um novo c brilhante uccesso, entre
Fllen Silichadl c Nndeii. O.s turcos ioram
obrigados a abandonar todas as alturas im-
portanles (iue oecupavam e retirasse, cm des-
ordem; para oeste, deixando nas mãos dos
russos numerosos prisioneiros c nunlo mnte-
riiil bcllico.

Um projecto dos Srs. Wciueslao
e Francisco Salles...

... que foi por água abaixo em
Minas

BELLO HORIZONTE, 24 (A NOITE) — A
Câmara rejeitou hoje um projecto que ali
dormia desde 1893, nssigundo pelos culao
deputados Wenccslúo Ura/, Francisco Salles c
Augusto Clemcntino, o qual prohlba que an
municipalidades cobrassem impostos de lun-
cciounrios estaduaes e federaes.

» «aa^ —

Medeiros e Albuquerque
chegará a 3o

O vapor "Liger", cm nue eslá do viagem
para o Uio o nosso illustre collaborador
Medeiros e Albuquerque, .segundo telçgram-

recebido", deiiiorará dous dias no

As homenagens a João
Caetano

l'ol unia brilhante homenagem a que so prçs-
tou hoje, á tarde, fl JoBo GnDlr.no. A sim esla-
lua, agora erigida na praça Tiradentes eu»
V....H em bandeiras uacltmiios, eslava J nua-
menlo decorada, assim como todo ò largo. .V
affluonsía do populares, contidos pelo ..orii.o
du (iuaid.. Civil, ern graniU-, Dentro, JtritO UO
moi.iiinenlo, vliuii-sc, uléin do reprcseiil-.inlc
do prcli-lto, Dr. 1'aulo l-illio o !¦ --ctor de
Maltas e .lardliis, Dr. Juüo Purlado, escripto-
re», urilsi. i dc iodas ns companhia aiora i>o
Itio, lileriitos. Jornalistas, clc. As bandeiras
são corridas e a estatua appaiTCc aos olhos Ho
publico. Kstruge uma salva dc palmaien ban-
da de musica do Corpo dc Bombeiros oxorJta
"O (iiianinv". 0 Dr. Nnzarolli dc M.uezes,
orador official, fala. começando nor ngraiiccer,
cm nome da Caixa Beneficente Nicali-al, as nu-
lorldados municipaes, o terem atloudido í.s bo-
licitações dos artistas para que a estatua losso
collocndn naquollo logar, mais próprio para
cila. porque foi «II que se deram, as
grandes manifestações quu.ii.o João Cuc-
lano era vivo. Foi daqui, segundo a tradi-
cão, que elle assitiu aos incêndios do seu
thealro c esle sccunrto povoou com c, rlez.i
do sombras tristes os seus delírios na hora
ila morte, ,

O orador csliula a vida (lo avl.sla c m-stra
nue clle leve um grande mestre na guerra eis-
platina, onde soube observar o amor e n mor-
to — os grandes fnetores da tragédia, ue-
fere-se; rapidamente, a sim carreira nr-
lislíca, mostrando os papeis que lhe coube
desempenhar. Nana a guerra mesquinha que
soffreu dos seus collcgns o as intrigas a que
era sempre superior c ao próprio abi.ndon,, do
governo, que timbrou sempre cm negnr-lho au-
xilio liara a sua grande obra. Termina com
um appello ao governo para qi. cuido ur. arte
nacional, dizendo que, quando isso acontecer,
os iirlislus virão cobrir a estatua dc .Tuão Cuc-
iano.qtic co seupliiinal.com os seus trophéos
de glorin. O aclor Eduardo Lcile, cm i ..cr.s
palavras, agradece, cm nome da Caixa, ao ro-
prcscntnnlc do prefeito c no Dr, Júlio I" r-
lado, tudo quanto fizeram pela t:.islnda:ii0 da
cstaliia.

0 Sr. Epitacio Pessoa
defende-se

Hnulitss,t,0'ii^i;«ai cUsíl «l*,«i
«a»i Kpi Oi j^3u os bh* an «s1» <^' ¦> * **-

RÁPIDAS t MlNUOOSASlfâ

da "A NOJJE^jjj

OS exCeSSOS preiudiCiaeS1 Ja excedem do nuoicro fíxaclaps voluntários especiaes

Umn commissão dn Escola Dramática que
compareceu ao aclo. depositou no pedestal dn
csliilua unia cesta de flores, com os scgulnt-s
dizeres: "Da edade dc ouro a (lias de ferro
— A Escola Dramática Municipal".

0 smcSs ias tagenciâs

o r. ministro da Guerra
dá uma explicação

' Sobre um tópico inserido nas coluinnas de
um matutino, hojo, n respeito da importação
estrangeiro do panno lcaki para o Exercito,
guando existe fabricação do mesmo uo nosso
paiz, ouvimos o general Faria.

S. Ex, nos explicou que é verdade que o
Exercito importa do estrangeiro semelhante
fazenda para o uso das praças, porque, cm-
hora baía panno dc fabricação nacional, clle
não só ó mais caro, como muito inferior
á(!"c"e- . „ , , „ ,

Ü kaki fabricado no Uio Grande do Sul,
fine ú o melhor entre os similares nacionaes,
já foi fornecido ao Exercito. Mas de tal for-
ma a sua cor se alterou, logo ás primeiras la-
vagens, o ficou tão provada a sua pouca du-
irnbilidadc. que nem se pensou em fazer for-
necimenlo, sendo preciso recorrer ao mercado
Inglez. „ , ¦; . .

—E o lucro que dahi ailyciu foi bastante
jipreciavej, accrcscentou o Sr. general Faria,
nue terminou dizendo: Si alguém dentro do
paiz so propõe a fornecer panno kaki, pelo
menos egual ao inglez, que appnreça com a
sua proposta ipie não teremos a menor du-
vida em prcferil-a. Pcor c- mais caro, porém,
não pode ser,

mas aqui
porto de Recife, só podendo aportar ti
capital à 80 do corrente.

esla

A reunião semanal da
Associação Commercial

\nós n reunião dos negociantes e fabrican-
les de cigarros, a dircctoria da Associação
Commercial também esteve reunida cm ses-
são semanal. A' sessão de hoje compare-
cernm todos os Srs. direclores o delegados
junto á Associação. Após a leitura (lo expe-
dicnlc o Sr. Dr. Pereira -una, presidente,
mandou ler o relatório apresentado pelo br.
Humberto Taborda, sobre as isenções de cli-

IJssé relatório, que 6 extenso e documentar
do com despachos ue mercadorias de luxo
com isenções dc direi los, foi largamente dis-
eulido e depois de soffrer algumas emendas

foi improvado. Tomaram parte na discussão
os Srs. Pereira Lima, Francisco Leal, Hum-
berto Taborda, Augusto Lopes, Américo Cou-
to c outros. ,

A's 17 e meia hora a sessão era encerrada.

Empossou-se o prefeito de
Friburgo

Tomou posse hoje dc prefeito municipal de
Fi-ibürgo, listado do Uio, o Dr. Lven.rdo l—r-
veto de Andrade.

MAIS DOZE CONTOS
A comniissão que eslá iiispcccionando as

agencias dos Correios deu sciencia ao Dr,
Camillo Soares de que liavia descoberto um
oulro desfalque. I-oi na agencia do Alio da
lloa Vista que se descobriu a falta dc doze
coutos. A agente diz-se iniiocento e espera
que a commissão apure isso num exame mais
detido, pois é antiga fimccionarla c gosa do
maior conceito,

Pelo que ficou apurado pela comniissão de
inspecção, a agente de Mangueira não deu
desfalque, como se pensou, devido ao rcsul-
tado do primeiro exame. Sendo feita uma in-
specção mais minuciosa, apurou-se justamen-
lc o contrario: ao envés dc desfalque a agen-
te linha alé um pequeno saldo.

A agenle do Correio da rua S. João Baplis-
ta ausentou-so hontem desta capilal, olá que
o seu advogado, Dr. Astolpho Rezende, li-
quide o seu caso. l-'el-o unicamente para li-
vrar-sc de uma violência. Trata-se de uma
antiga agente, pertencente a conceituadas fa-
milias desta capital. Os balancetes e demais
serviços de contabilidade eram feitos na pro-
prin agencia pelo exlinclo official Arlindo
Rodrigues, que lá arrecadava os saldos, con-
forme vae a agente provar cm justificação.

> ¦¦««»» ¦

Entrou o fc'Demerara»)

Chegou As 15 horas ao nosso porío o va-
por inglez "Demorara", que era esperado
honlem á noito. O atraso do "Demorara" foi
devido a um engano de signaes cm Cabo
Frio, de modo que aquelle vapor não pro-
seguiu na. viagem anles de esclarecer o cn-
gano.

Isso d o que se explica officialnicnlc. Ls-
ses enganos agora são eommuns, mormente
depois que os navios mercantes têm dc abas-
tecer os navios de guerra inglezes cm alto
mar e lhes entregar a correspondência da
Europa.

y «a»»» «

I-nlou boje no Senado o Sr. Epltnclo Tos-
soa. S. Ex. respondo u ulnques dn impremn
Ã sua pessoa. Por mais que Isso pareça ostra-
iiluw-I, c o orador obrigado n recorrer a lilhu-
nu 4o Senado para dur resposta a certos jor-
nuliktas, uma vez que os jornaes que nluciim
ou iião nccoltnnt a defesa ou u publicam, cer-
cando-a dc maiores Insultos.

Só pôde nltrihulr a campanha onlrii a sun
pessoa a unia grande antipalhla pessoal. H.i
dias atrás uma folha desta capital, sempre
com n mesma grosseria, atacou o orador por
musa da sua aposentadoria dc membro do Su-
premo Tribunal Federal, o nccroscenlando que
clle arranjara ua lei orçninciilarla deste exer-
ciclo unia emenda quo pernillUsso no orador
receber o subsidio do senador, os seus venci-
inenlos de li nic da l-cculdade de. Direito dc
Itcelfc c ministro aposentado do Supremo In-
buniil. Quanto ao faclo de ser o orador lm-
lc da Faculdade de Recife, o orador esta exo-
nerado desse cargo lin quatorze annos. Quaulo
aos vencimentos de aposentado, desde que o
Congresso probibiu as remunerações .'.ecuniii-
lados, o orador nunca os recebeu, uegando-sj
a fazer parte do grupo dc deputados c senado-
res que demandaram a União por ter-lhes ne-
gado os vencimentos a que lem direito. Foi
0 uiiico coniiressisla que teve esto procedi-
incuto. •

O orador lem sido nccusndo do ler nçcumu-
lado vencimentos de minislro com o dc ela-
boiador do Código de Direito lnternaciona ;
de minislro do Supremo Tribunal com o do
presidenle do Congresso de Jurlsprudcncin,
Tudo ó falso. Tudo nbsolutnmcnte falso: min-
cn recebeu vencimentos accimiulados. Mas. a
Injustiça revolta. Agora, o orador não abre
mão dos seus direitos: usal-os-á quando qui-
zer, si o quizer c como entender.

üulra aceusação que tem sido feita ao ora-
dor é por motivo dn sua aposentadoria. Vem
ella sempre mcltida cm roupagens cslnrdn-
lhnntcs, de amor pela causa publica, dc respei-
to á Constituição. Mentira. Tudo tem por mo-
vcl o interesse particular. O ódio contra
quem c limpo; o rancor político despeitado;
a comprclíensüo errada do que seja im-
prensa...

E a prova disso está no silencio dos mes-
mos que o atacam, em relação a outros que se
aposentaram cm condições muilo mais van-
taiosas. Cila diversos nomes c fados. Nao
discute, porém, com a imprensa, porque os
adversários não lèm siquer a honestidade me-
dianii. O imoral da imprensa no Rio de .Ta-
neiro d o insulto c a oggrcssão, sem provas
nem documentos. ,

Accusám-n'o dc ter-se aposentado estando
ainda cm condições de prestar serviços ao paiz,
no poslo que desempenhava. Mas nao foi o
orador quem isso quiz c resolveu. Foram
doze dos mais distinetos médicos desta capi-
tal, a contra-gosto do orador, que envidou
esforços para não deixai- o Supremo Tribunai
Federal. Tão mal se achava, que na França,
na Suissa c na Allemanha, teve íc submet-
ter-se. a exames c a uma operação, voltando
depois ao Brasil, onde reassumiu 0 seu car-
go. Teve mais tarde, para tratar-se, de pe-
dir dous mezes de licença ao Congresso, quan-
do, enlão, dous illuslres profesores da Facul-
dade dc Medicina desta capital fizeram ver
ao orador que clle não podia continuar no
Supremo Tribunal, sob pena de sacrificar a
sua própria vida. „,,,.«

A invalidez a mie se refere a Constituição
t a relativa á funeçao que o funecionário
exerce. Argumenta qmi lelr, de vários paizes
europeus e americanos, Iodas permittlndo e
estabelecendo a aposentadoria para os fim-
eeionarios que forem declarados incapazes
para continuar a exercer o seu emprego. A
incapacidade do orador para exercer o seu
cargo de ministro está attestada c provada
pelos médicos mais distinetos do paiz. O
seu mandato de senador d muito mais fácil,
muito mais suave que aquclle outro.

Tem exercido os mais allos cargos pnbli-
cos do paiz; tem inimigos, mas nenhum dei-
les articulou contra o orador um facto que o
desabonasse. E' um homem honesto, sein vi-
cios, que não se metle cm negociatas. O pinico
que possuo deve-o ao sou trabalho,Pode o Se-
nado estar Irauquillo: o senador iiaraliyba-
no d digno do seu respeito c de sua estima,

« —ai»pp—»

da fiscalisação
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A União dos Varejistas vae
reunir-se para assentar

providencias
A Sociedade União Commercial dos Vare-

listas de Seccos e Molhados, COUVOCOU PttM
sabbado, ás 14 112 horas, cm sua sede á rua
hiienos Aires n. Ül7, uma grande mm uo du
classe para tomar providencias afim do que
cessem os graves vexames por quo estão pas-
saiulo os cominerciautes desse ramo dc ue-
fi°Fomo8, á tarde, 4 sede du Sociedade o ob-
tivemos informes quo esclarecem os fius dn
reunião: ,
—Ultimamente, disseram-nos, o rcpresenlan-

te das fabricas de Üenebiti Foclilng, Vçrniouth
Cinzaiio, Feinet Uranen c licor Mario Urlzard,
a pretexto de que existem na praça mercado-
lias falsificadas, vistoria estabelecimentos
ciiiiimci-ciaes, faz apprcliensõcs e Impoo
multas aos commercliinles, multas que variam
entre 1:0008000 e 1:500*0011. Mas nao prova
mie a mercadoria esteja, de faelo, falsificada,
pois não a suieila a uma annlyso o nem lao
pouco cogita dc levar os falsificadores aos
Iribiinaes. Apenas applica a multa o se de-
clara satisfeito. Náo sendo pequenos os
prejnlzos do commcrçio, a Sociedade resol-
veü convocar uma grande reunião da classe,
para que se assentem medidas que ponham
Uin paradeiro a scnielhíiiilc abuso.

. i ¦¦ ¦¦ - » «W» '

O concurso no Corpo de
Bombeiros

O Sr ministro do Interior declarou na
commnudanto do Corpo dc Bombeiros quo
no edital do concurso que vae se rcalisar
naquclla corporação, para lima vaga de lc-
nente medico, deverá ser mencionada a va-
lidade do concurso pelo praso de um anno.

Mat a íiiscripçào oontlnúa aueríi.
Mifvou-M- a -im o nu moro do voluntários,

com os Inseriptos hoje. Foi determinado
pelo coinmiiiidniitu dn ti' icglán quo t>e per*
mltlUso a inscripçài) de qimntos voluiitaiios
nppnrocossoin, apezar dc, a pijiiclplo, o nu»
mero flMido ser dc -*."•(».

Tomou OSSO medida o coiuiuaiiiiiiiite da rc-
ilhio, altendcnilu a que miillos desses mo-
ços que so allslnram serão cortados pelo»
exumes do II" de infantaria o pelo cmiiiic du
saudc, si mio provável tiimbem que nlí.ui.s
dcllcs não compareçam passado o primeiro
entliusiiiMiio

O numero de voluntários, entretanto, a ser
incorporado será de 400. apenas.

O DIA MONETÁRIO
O merendo cambial esteve pn, o um . • .i-

co mais firme: á abertura os bancos sacava-1
ii 12 918 e Vi V.\,',Vi d. o pouco depois alé no fe-
chninoulo n l'J lãjSÜ e 1Ü 7|l(i d. c k3lerl!;.oa
(oram .vcndklos a lliítíãO o as letras do 1'hcsou-
io com 8 l|2 "i" dc- rebale. Fm riolta Innivu
poucos nugoclos, vendi utrelnuto, -11
apólices da União <lo empréstimo dc lOlü a
7G8S, 1110 n 7li!l?i e 2li n 77ll80lin,
mmwÊawmwmw0mmmwtKUKmnmÊimM9mWÊMB WHBWMMEM

COMIVIUNICADOS

%múm a lísiiãq
deUm ex-agente de impos.o

consumo quer ser
reintegrado

Na audiência dc boje do .juiz federal daj"
\'ara Dr. Raul Martins, foi proposta uma
acçãó contra o União, pelo ex-agente do im-
posto de consumo Hippolylo Leão dc Aze-edo
allcgando que, tendo sido »o-™-£»v»-«»
aquello cargo, nos municípios de Campos, 

òm
João da Barra e Itapcruna, no Eslado do Rio,
cm 13 de novembro de 1809, sempre exerceu
c^e cargo a contento de seus superiores hie-
rarebicos, não incorrenoo cm iuhh ;.i6u...a, ntt
que foi transferido para Cabo Frio c, então,
rcducrcu ajuda de custo, passagens e trais-
._.'..'. ."...., Ti o .„n rnmílifl. Ah teve coube-
cimentÔ de que essa transferencia obedecia a
imposição de pena disciplinar e, assim, ie\c
iuTferido o seu requerimento. PartliidQ pnra
Cabo Frio, soube que em Campos se procedia
a inquérito aiiminisirauvo, para apurar -urc-

gularldodes por elle .ali commettidas,, tei do
esse processo corrido á sua revelia. Mezes dc-
. .:..  „„.,....„i,.,,,.i„ ,ln «cp.wtco. foi translc-
rido para Macahó. Ainda ahi, requereu ajuda
do custo, passagens, clc, sendo-lho a prçtcu-
ção deferida

MK-ganuo isto, o autor deduzia que o pro
prio ministro havia reconhecido na e lc
commetlido falta alguma c, a despeite- dll«-
so, foi exonerado, em 1» dc maio do concnlc
anno, constando do decreto que sua demissão
foi lavrada om virtude do que apurou aquclle
a\\ 

aílegaiido finalmente o autor quo tal in-
queí-ito nada apurou que o desabone, pedm
ao iuiz federal fosse declarado nullo esse acto
do'minislro du Fazenda c_ condemnada a
União a pagar-llip os veucimeiitos que tem
deixado de receber, etc.

AMANHA
"' -MÃIlios
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A historia triste da paixão
de uma muda

Nomeação na Justiça
Por decreto da pasta do Interior foi no-

meado o Sr. llandolpho Gomes Leal para
o logar de intendente do município de Seu-
na Mailiu-cini, no Alio Purus.

i «a»a>- ¦ — "¦¦¦—¦ ——•»——

V^OnStrUCÇOCS civl3 neios engenheiros

Nuno Ozorio te Atmeida e
Serzstlelb Benites EV.sntíes

«J.irnai ilu ürasii i andai

iReaíisou-se hoje a primeira
reunião

Reuniu-se hoje, sob a presidência do ma-
jor f.iheralo Bittencourt, lia sala da audi-
toria da 5° região militar, a primeira ses-
são do conselho dc guerra h que responde
o 2" tenente Dilermando dc Assis, como rc-
sponsavel pela morte do aspirante da Ma-
rinhá Euclydes da Cunha Filho.

Nesse conselho fuiiecionn como represen»
Inale da justiça mililar o Dr. Moraes Jar-
dim, auditor dc guerra.

, ü tenente aceusado compareceu, ncompa-
filiado do Dr. Álvaro da Silva Torto, auxiliar
•do Dr. Evaristo de Moraes, palrouo de Di-
lermando. .

A sessão constou apenas dc intcrrogaiono
ás testemunhas, que são ns mesmas que de-
jnizcràm no inquérito policial.

O tenente Dilermando requereu, por Inter-
ineilio do seü commandante, o coronel Sis-
sou, ao ministro da Guerra, licença para se-
rem instadas aos aulos do processo as diver-
sas úhotographias estampadas pelo jornaes,
com o fim de, melhor elucidando ft justiça
militar, provar a .sua legitima defesa.

-4H>

PQRTU8AL M GUERRA
.0 segunaa ineetiíig; de pro-

pagartda patriótica
LISBOA, 24 (A. A.)' — Promelte enorme

Concorrência o importante "meeting' que se
k-alisará amanhã, no monumento da Batalha,
ji segundo da serie orgauisada para a pro-
pagando patriótica.

Já eslão inseriptos vários oradores, entre os
lguns deputados c políticos cm evi-íjuacs algi

Sen ei a.
—;¦}»»*-

O GAFE'
fi mercada de café apresentou-se' hoje' «m' 

pouco mais firme e com negócios nos preços
cie 9Ç300 e Of.iOO por arroba paia o typo 7.

IjPcla manhã, foram expostos muitos lotes c
apezar da pequena procura, houve vendas para
lí.Olift saccas e no correr do dia ...icnas C8Ü
snecns. Em Nova York a Bolsa f--hou lion-

;.}cm cm alia dc 9 a 13 pontos e hoje abriu
|om .1 a C pontos tambcm dc- alia. Hontem,
|ritinram 8.70U saccas, embarcaram 13,875 sac-
Ias e o "stock" ficou reduzido a 231.877. sae-
>3,; -¦ - 
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Telegraphia e radio-
telegraphia

—.«—.
As resokições da coníerencia

de BSuenos Aires
São eslas as informações que o ministro da

Fazenda enviou á Gamava, lülendendo a um
requerimento do Sr. Evaristo Amaral:

"A redaccão definitiva das conclusões (da r
commissão da 1" Conferência Pan-A:r.ei-lcahá),
ainda não foi feita cm Buenos Aires, nao exis-
lindo, como conseqüência, texlo official por-
tugiiez das mesmas. ,

Como suinmula provisória das rcc&mmencia-
ções criativas ás communicações tclcgrapliicas
votadas na Ia Coníerencia ran-Ameriçana, pode
ser acceita a que abaixo vac transcripta:

A) Comimmicaçõcs tclcgraplnças. Que se
reeommenda: ¦ ,. ..

Io, o cslabelccimenlo dc uma tanta unitor-
me para o serviço interior dc cada paiz;

2a, a adopção de convênios íulcrnaeionaes
com 0 fim (íc prolongar as linhas lelcgraphi-
cas, onde ainda se não tenha feito, até uml-as
ás dos paizes limitrophes, no intuito dc obter
facilidade nas communicações c organisar o
serviço dc permitia da correspondência, com
tarifas reduzidas c uniformes;

?,", a appliéação ao rcglmen americano, si
viável, do sysleina europeu de tarifas de
transito e lerminaes; ou — caso não seja este
alvitre acceitavcl — de tarifas mais reduzidas
que as adoptadás para o serviço internacional
extra-europeu, hem como de imprensa;

<1", a) que, no intuito dc se oht. um serviço
lioinogcneo sob a direcção do governo, se rro-
cure dar-lhe caracter official. Neste sentido rc-
coiiimonda-se cjuc, nos paizes oi.de haja sil-.uil-
tnheamente linhas particulares c linhas fiscaes,

Estado procure adquirir as primevas c, cm
todo caso recuse novas concessC.j. partícula-
res que venham a ser solicitadas;

Íi) n intervenção do Eslado -io serviço das
companhias dc cabos, visando o augmSrito das
linhas transoceiiiiicas e n reducçao d.15 tan-

Bi Communicações radiotelegrapluças.-, Com
referencia a esle ponlo, a alia commissão de-

Io, 'quo 
em vista da segurança nacional, ha

conveniência cm que as estações radiotolegra-
phlcas sejam de exclusiva propriedade dos go-
vemos *

2", a necessidade da convocação de uma y*-
nião dos direclores do serviço radio-telegra-
phico de cada paiz, que se realisará un Was-
lilngton, especialmente destinada n cstuci;..- c
propor o que a sciencia e a experiência actual-
mente aconselham para ohter communicações
por melo de telegrophia sem fio entre. Iodos
os naizes da America e .com os demais çont

1 nciilcs, • . _4

Golpeada a navalha
S. PAULO, 24 (A, A.1 s-i A costureira Ama-

lia lorio, muda, dc 24 annos de edade sol-
teira e moradora á rua Ramalho, tendo se
apaixonado por um indivíduo mulato, sempre
o esp»ra pelas esquinas á hora em que vae
dc casa para as officinas, á rua Xavier de
Toledo, e das officinas para casa. Aquclle,
porém, que não lhe dá a minima importância;
acabou por se enfurecer seriamente, c, hoje,
ao meio-dia, quando a joven muda se dirigia
do regresso do almoço para o "atelier", foi
aggrcdida na rua Major Qucdinho pelo mu-
lato que, servindo-se de uma navalha, pro-
duziii-lhc extenso e profundo ferimento no
braço esquerdo. O aggrcssor, depois de com-
mettida a brutal façanha, evadiu-se, sendo a
offeudida removida para a Policia Central,
onde o Dr. Rudge Ramos, 3' delegado auxi-
liar, tomou conhecimento do faclo, fazendo-a
medicar pelos Dsr, França Filho e Marcou-
des Machado.

Ainda as questões de pri-
vilegios de marcas

—•—
UM.V QUEIXA CRIME IMPRO-

CEDENTE
Silveira Machado & C, estabelecidos com

cordoaria e cordas de aniagem, papel pin-
tado, ele, á rua da Carioca n. 48, propu-
zeram, no juizo criminal da l" Vara, uma
queixa crime contra Custodio Almeida Lo-
pes, José da Costa Ferreira e Manoel de Sou-
za Ramos, sócios da firma Lopes, Gomes
& C, estabelecida á rua Clapp n. 1/, alie-
gando que estes, com prejuízo para o seu
eommercio, usavam idêntica marca de, que
elles, autores, eram possuidores de pnvile-
gio. Defendendo-se, allégãrani oj réos que
havia mais de oilo annos a firma Mccanische
Bindfadcnfahrik Immcrsladt usava a mes-
missima marca; anteriormente, porlanlo, a
obtenção, por parlo dos autores, do referido
privilegio* ...

O iuiz, decidindo a queslao, julgou a quei-
xa improcedente, visto como não era legal
a referida marca privilegiada, visto como,
usada ria muito tempo, não possuía os ca-
1-actei'is'iicos que a lei exige para o direito dc
privilegio.«¦—*a»fc»»~»- ¦ "'•••

luem mora na casaL 
nasceu Teixeira de Freitas

Dous projecíospara acompra
da mesma

CACHOEIRA, 24 (A NOITE) -- Tomando
posse hoje no Conselho Municipal, como
membro da minoria reconhecido pelo Senado
do Eslado, o Dr. Alfredo Mascnrculias apre-
sentou dous projectos, um dos quacs manda
que esle municipio adquira, denlro do pra-
so de dous annos, o edifício em que nasceu
Teixeira dc Freitas, nesta cidade, c o adapte
ao funccionnmcntc de escolas elementares ou
ao estabelecimento dos cartórios aqui exis-
tentes. O oulro projecto dá o """-e do
grande jurisconsullo á rua Sete dc Selem-
bro, onde eslá locnlisada a casa cm que
viu a luz o autor da "Consolidação das leis
civis"

O segundo dos projectos do Dr.- Alfredo
Mascarcnhas diz qne, muito embora com
uma placa dc mármore na respectiva facha-
da, commcmorativa do evento glorioso do
maior dos jurisconsultos pátrios, moram no
mesmo predio, cm ambos os andares c lia
longos annos_, mulheres dc vida nlrada o de
Ínfima espécie,

-—— ¦ —»¦ -c '

A emenda dos iO ojo sobre
os transportes

Em conferência dn *'leader" da maioria,
que 6 também presidente da comniissão de
finanças, com o relator da receita, Sr. Carlos
Peixoto, ficou combinado ser retirada ama-
nhã a emenda ao orçamento da receita, que
gra

4 xa de 10 °J\ ,^ —

BELLO HORIZONTE, 24 (A' NOITE)
—• Hoje, ás 7 e meia horas, um bonde
da linha de Lagoinha, do qual era^ mo-
torneiro Antônio Isidro, apanhou a rua
Ilapecerica, o menor José Bonifácio, dc
7 annos de edade, e que foi tirado de
sob o vehiculo, moribundo.

¦ «B^B» mi ' '

Nomeações na
Por aclo dc hoje o general ministro da Guer-

ra nomeou os intendentes capitão Carlos Ma-
noel de Lima e primeiro tenente Jose/.iitoiiio
Mourão, respectivamente, chefe e auxiliar dos
serviços de administração da 8* região mili-
tar; tenente-coronel Francisco 1'inlo Fernan-
des e primeiro tenente Octacilio dc Garcia
Abreu, respectivamente, chefe o auxiliar dc
eguaes serviços na 6" região, ficando o tenenle-
coronel Pinto a gerir os serviços Cx -írcum-
scrlpção de Malto Grosso, emquanto durar o
estado anormal desse Estado.

"¦¦¦¦»*"-¦ iwi.i-.M-"¦'¦¦'¦¦—-• a j-0<Wyys? ••<••••**-¦ -' - *¦*¦*

Um inferior da policia ílu-
minense pede habeas

corpus
O Dr. Pinho Júnior, juiz dc direito da Ia

Vara de Nictheroy, mandou hoje dar vista ao
Di-, J. Cortes Júnior, promotor publico, dos
autos dc um "habeas-corpus" ii-pctrado a fa-
vor do sargento da Força Militar Enoch de
Araujo Barbosa, que so acha preso lio icspe-
divo quartel.

O paciente não compareceu por se i.chir en-
ferino, e o respectivo commandante ciivicu ns

Actos do ministro da Justiça
O Sr. ministro do Interior reformou, ua

Brigada Policial, os cabos de esquadra Cau-
dulo Manoel do Lima é Mauoel Joaquim, e
i"- C.orp-- de Bombeiros, o cabo graduado
Manoel Cardoso da Silva, e graduou no posto
dc capilão o tenente pharmaceutico do *-,üi-
po de Bombeiros Herminio Pereira.

i -Ffjfrpi

A Carnava em sessão
Presidência, Astolpho Dutra, a principio, c

após Vespucio do Abreu. Secretários, Costa
Ribeiro e Juvenal Lamartine.

A acta foi approvada sem debate. Lulo O j-X-
pediente falaram os Srs. Álvaro do Carvalho,
Valois de Castro o Vespucio de Abreu, o pn-
meiro e o ultimo sobre os orçamentos, o Sr.
Valois de Castro sobre as accumulaçoes rc .-
neradas, defendendo os que percebem ve .ci-
mentos em virtude dc funeções legalm. -'.« con-
quistãdas e exercidas.

Passando-se á ordem do dia foi votado O or-
çamento da receita alé á emenda 43 A, cxclu-
sive.

Em seguida, sobre os orçamentos, o Sr. Bar-
bosa Lima oecupou a tribuna.

¦ '«t»»- ¦"

Mais uma indemnisação de mil
e tantos contos!

A Fazenda Nacional está de azar. Como si
não bastasse o caudal de sentenças e accor-
dãos que a condcninarani, ultimamente, a pa-
gar gordas indemnisações por actos "irreflc-
clidos" do executivo, neste o era passados
tempos, vac agora se ver processar na exc-
cução do pagamento do mil e tantos contos, tt
quanto monta a indemnisação a que, defini-
tivamente, o Supremo a condemnou no cc-
lebre caso dos "burgos agrícolas".

Eni uma das ultimas sessões, o Supremo
resolveu esse caso, conforme noticiámos. Ago-
ra o inventarianto dos bens dos concessiona-
rios, John Craschley, pede o pagamento da-
quella importância, relativa á indemnisação
pela rescisão por parle do governo desse con-
trato, c mais os juros da mora c custas.

Na audiência de hoje do juiz federal da lf
Vara, John Craschley requereu fosse a üuiao
cilada para ingresso da execução, tendo sido
disto intimado o 2o procurador da Republica.

í^S,

Vendas a dUnfaeitr-o e a pifes-
cações

9, Largo da Carioca, g
{junto ao .pqrtão da Ordem)

SOUZA BAPTISTA & C

La Poupée
Modas para sclilioras.

Vestiiliiilios puni iner.uiiis.
línxuvuos para liaplisadus, —

Huu da Asscmbiòa n. 1ÜÜ.

^ 30:OOÓèoÒO ^
Vendido hoje na casa

SONHO DE_OUP.O
Avenida Rio Branco n. 150

OSCAR & COMP.

em 28 do corrente,
pagos:

Prêmios
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Na «hora do bicho» jogadores
se degladiam e illudem

a policia
Ka rua do Ouvidor, esquina de Uruguaya

Só concorrerão apólices
quites.

na á larde, dous iiidividuos, dos muitos que
por ali ficam á "hora do bicho", por que-
stões de jogo, desavicram-se, entrando em
lula. O escândalo chamou a attenção dos
guardas rondantes, que os prenderam, condu-
zindo-os ao 3" districto. Em caminho, porem,
os policiaes e testemunhas, eslas naturalmen-
te da roda dos jogadores, concertaram illu-
dir a policia do districto, dando o pngilato
como uma simples troca de palavras...

E voltaram contendores, guardas e teste-
uuinhas aos seus logares.

1 arvm -

Eurico Elesbão Teixeira
Campos

AGRADECIMENTO
Esther Janscn Magalhães Campos c

familia, na impossibilidade de agra-
decer pessoalmente, por ignorarem
residências, a todos que velaram c
acompanharam os restos iuortãcs do

seu idolatrado esposo, pae c sogro,
EURICO ELESBÃO TEIXEIRA CAMPOS, as-
sim como a todos que assistiram ã missa _ e
enviaram cartas, cartões c telegramma:--, vôra
por meio destas linhas, penhorados, agra-
decer.

áva os transportes ferro-viario» com a ta-i íwceparias^i^rfifâggeji gobyí o caso Ja. suai tor

Deixou o processo correr a
revelia e foi condemnado
Luiz Máximo Rodrigues moveu uma acção

ordinária pela íla Vara Civcl contra Valerio
Coelho Rodrigues, para o fim de conde-
mual-o ao pagamento da quantia dc HliOOU»»,
a que, era contrato, se obrigara, em duas
prestações, uma a 1G de novembro de 1!>06
e outra a 20 dc janeiro de 1007.

O réo deixou o processo correr a revelia,
c o iuiz, em sentença de hoje, o condemuou,
julgando procedente a accão, a pagar ao au-
tor a quantia pedida s mais os respectivos

Herminia Guimarães Monteiro
Seu esposo, mãe, filhos, irmãos,

cunhados e sobrinhos participam seu
fallecimento, hoje, ás 12 1|2 horas
da tarde, c convidam as pessoas do
suas relações o amisade para o_ sou
enterro, que sò realisará amanha, as

10 horas, saindo o feretro, da rua S. Luiz
Gonzaga n. 167 para o ccmilcrio do .Sao
Francisco Xavier, agradecendo desde ju
seu comparecimenlo.

o

«ros,

Ataliba Pinto dos Reis
A viuva, os filhos c demais mcui»

foros da familia. agradecem penhora-
dissimos ns provas de carinho c- de
nczar que as pessoas da sua amisa-
dc manifestaram durante a enfernvi-
dade e por oceasião da morte do

bom e sempre lembrado ATALIBA REIS, eu-
viàhdo a cada úma, por este meio, sua jv*-
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LOTERIA FEDERAL
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Resumo dus premiou da loteria da Capital
Federal, plano n, iill, oMrahldn bnjci

[Notas de Musicall
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Deram Iwjet
AnllRi  803 Avestruz
Mtiiliriin  155 (luto
IJjl  000 llurro
Sallcado Burro

PutU amanhã'.

0Í& 831 0â.

Partido Republicano do
Districto Federa!

feita em reunião dn
dus presidentes tios

tle conformidade
irlido, lenho u honra

Em virtude dn escolha
nommlssffo Executiva e
Dircetarlos Pnroclilnos, ecom o HcmIuiciiIo do I
de apresentar ao suffrnglo do eleitorado doDislriclo Federal os seguintes eandidatos oeleição a uffcctuar-se a :i dc setembro proxi-um futuro:

Para nenadori
Dr. l.uiz Itaphacl Vieira Snulo.
Para dopulndo pelo i" districto;
Coronel João dc 1'lgtielredo Ilocha.
Para deputado pelo '_¦¦ districto:
Dr. Francisco Antônio Rodrigues Salles

Filho.
Os nomes dos candidatos u deputados não

precisam ser encarecidos; ambos fizeram pnr-tc da ultima legislatura e o seu passado poli-tico é bem conhecido do eleitorado do Distri-cio Federal.
Quanto ao candidato a senador, Dr. LuizItaphacl Vieira Soulo, nome laureado no mo-

gi.lerlo superior c na administração publica,onde, na qualidade tlc dírector tias Obra:. Mu-niclpaes, ile presidente «Ia Commissão Fiscale Administrativa das obras do Porlo do lliode Janeiro, e tlc consultor lechiilco ila Profel-tura. lem prestado serviços do maior valor uc*ta cidade, a sua alta competência em que-sloes financeiras, econômicas e industriaes,
por Inilos reconhecida, o fazia naturalmenteindicado perante a temerosa crise que ora ns-
Soberba u nosso paiz.

O Partido espera dos seus correligionários
máximo esforço em prol da victoria nasurnas dos candidatos escolhidos e solicita ilo

eleitorado seus votos paru os mesmos cantil-tlalus, dignos por iodos os litiilus de fazeremllirtc tia representação polilica do Dislriclo
eral uo Congresso Nacional,

Um tle Janeiro, .,'! dc agosto dc lOld.
1'anlo de Fronlin,

Presidente da Commi

a Inlcrprc-
que, pnrn

o

liar
Fed

ssao tixccuiivn,

O Lopes
E' quem ilá n lorlnoa mnis rápida nas l.olori.is e olle-tece maiores vniilagcn? ao pulilico.
Casn matriz, rua Ouvidor 151 - Filiacs Ouvidor,oi pinliuiilii, /O; Pt inteiro tlc .Mniço, ,í3; L. Eslnciotló• 5. 1'aulo: riu QuinzeSa, 80; Ucncral Oiinaia,

tlc Novembro, ,r,0.
30Ü.

Joaquim José Teixeira e seus filhos,
penhorados, agradecem a todas aspessoas que ncomp; nharain o enterro
tieif,ci!Jd?i"lrndo nlho e i!''»"0 FE-LISDINO JOSÉ' TEIXEIRA e as con-vida in para assistirem á missa de 7oque mandam celebrar sexta-feira 25 docorrente, ás 9 VI horas, na matriz de SantaAnna.

A representação argenjina
nas festas da independência

do Uruguay
BUENOS AIRES, 21 (A. A ) —

manhã para Monlevidéo o gunrtlgenlina "Almirante Brown", sobdo do capitão tlc fragata Stornitir a commemorncão do
pendência
nhã.

Seguiu esta
i-costas ar-
o comman-

que vae n.ssis-
anniversario da Indido Uruguay, que será festejado ama-

Concerto Nlritnha litiflo Velloso
JMn se dando entre nós um facio multo in*

leresMiutei a ccloiAo continua de plnnlitOBbrasileiras do taiciitn. DlMO-ln, na verdade,mio o plano i pnm a brasileira um Inilrumen»Io que lhe faz vibrar o senlliiiciitnllsiiio da sua
aluiu a uo qual ella encontra o melo mais ndc-tliiiindo pnra as suns expansões, Pôde-se mes-
mo uffiruiiir ipie, nestes últimos annos, n mi-
mero do movas piuiilsliis de Incontestável ta-
lento e liem superior ao do rapazes, Em tudo
o caso, nota-se geralmente na maneira de locar
das moças um encanto, umn poesia, um deli-cioso devaneio, que os rnpnzes nAo possuem.Aluda bonlcm, llvomos disso prova cuiuduilcn-
tu uo concerto dado pela soiiliorlnhn Nlnlulinl.cãn Velloso, que, creio, ate iiqnl nó hc fizeraouvir cm publico umn iinicn \cz em um con-
eerlo du Sociedade do Concertos Symplionlcosom iliuis trechos do Dobussy,

A lellurn do programma por si só revelou-moumn organisação artística bem orientada. DoIndo. elle eslava relto com um critério multodigno do notn. Dividido em Ires portos, com-
Ijiçlitiidi.i ua primeira os nomes de Boothoven,Sliuiniinn a l.lszl; nu segunda uiilcamente o(10 i.liopin; cinqunnlo que a terceira erareservada aos modernos como Dobussy, II,Oswald, G, Diipnni c .1. Tiirinn, este 

"repre-
sentando a aclual escola hespnnholn, que vnerevelando multa vida o despertando muitointeresso, .\ieni disso, a Joven concci listn ll-vera o cuidado, que infolizmeulo muitos unot> in, iiç Indicai' o numero dc ops. do ccrlusciiinposiçors, sem O que não c possível saberile antemão a obra que será executada.O programma já por si desporlavn íiiloro.se, n que so juntava o de conhecertnçilo que lhe .seria dada. Nole-scentrar em eoiitaclo com o pulilico, n"sciiliorI-una l.cao Velloso escolhera uma das composl-Soes mais discutidas de Ucelhoven c nor Issomesmo uma das mais dlfflcels de Interpreta-ítto: a sonata cm "In bcmol", op. no, com oseu curto e admirável "adagio", tão profunda-noite emocionante, c n "fuga", cujo themnlem como base o llicma do primeiro trechot rn, n piamsia revelou-se desde logo, nessanina, unia arhsin dc incontestável Inlcnlo Pnrcerto, póde-se discordar du sua maneira dcscnll algumas passagens dessa sonata; mas
^o-TAtSSS" 

da "^Pretaçao do

¦«t^pSs&srjsL 'sses:. *o5rs5;,í,s.<iassa»*
'•«">> cujo andamento cm certos rechos estóiiem desnecordo. Senti lambem porde nervos. Mas temos de levar um
perumento da concertista, que nãour-sc no seu elemento
e tlc brilhantismo. Aso é sobretudo umanos, foi essa a "
deixo consignada com" sc'"„"t.(.,!"'llcr,"' "i"1' '»"' Podíamos IraduzitSCI 'loque") è delicioso. O som é a ei-M,«j«uwo .1111,1.,. .Mesmo discordondo-sc
ontistnr d";!l,",s"."f'"' 

''° ««Ulr, nao se pódctcslai '<"L cl,« e sempre interessante. Os
parecem fazer vibrar mui-

; . .... sun alma de artista imiii-i»:-«o novel. Assim . que Dcbussy, co na 'n

fâfsárssírjs - <V;iS
-euo Velloso uma interprete

íenbaü:'uW(/o° "°SS0 1,,CÍ°' **» ™™ <P« eu

^4.JPoPSaÍoSteí] ^

tudomlT %isTv cT -a

«Ti re ffÍT»*Jbff2 .VeJíW '«'ào

A

Miik de um rafe
Ura ai concessões do

rtiloálü .
A

I Tiro brasileiro do Leme

i*euniAo de hontem

vldoncins
entregar a

vezes falia
conta n lem-

que nau parece sen-nas passagens dc vigorscnhoriiilia Leão Vello-alma pocllen. Pelo me-impressão que tivo C que aquia habitual sinceridade.
por
Jiida

,.-£ .8oclodade Uniflo Protcclorq dos Relnlhl»IM de t.iirne.s Verdes rcnllsnu hontem Impor-«aule iisuuiibha da classe para astenlur pio-diante dn resolução do prerelto deLight o serviço do transporte Incarne th» matadouro da Santa Crus pára a ci-dude, como lambem permlltludi», & coinjm-nhia canadense a construção de uni ontropVIo. A iiíiíenmicn foi nmllo coneo- i,i,,, )„,vi u-do sidü or trabalhos iniciados piúó depoisdn, .0 horas. Assumindo n presid G.'!|í. ,,«,-.Aiitnin.) flonçalves de .Souza exhllc m ^ m\\-vos dc crmluntites «In reunião: „ dcllhcrnçãod.i 1'iclclliirii do passhr pnrn n I li,ht o «cr-vleo de iranspnrto dc carne, assl, iinlandn osperigos n que ficava siijeiln, tPorn cm dliinte.a classe, Falou, n seguir, o Sr. , Monteiro(medes, que leu minucioso rOlntói o d.t com-missão nomeada pnra ehtciíder-so com o Sr
prerelto a respeito desse ass ito. Depoisne Historiar todos os seus passos, u còmnils-São niirra õ mauciru por que fq| acolhida pe-Io governador do cidade. Muito hfnm „\urol lorn d rendo que a I.liílu l nuíin iria la-rcr o scrvlçj. l-slava resolvido c c|lc nflo rol-innn atras...

Apcznr disso a commissão dcl.4n em po-dt'.'. .',n. ,).1'',SotM,. »,. seguinte profosth:A Sociedade Unlfio Proleeioroldos Reta-mistas dc Carnes Verdes, em UomCde toda nclasse dos açougueiros desta capitai, propõe-
^e construir no terreno ilo nntlgol hlnpodro-mn do Turf-Club, um enlreposto moilelb, dc
{iccordo com a planta que fór apresentada ne-ia Prefcilurn e cm harmonia com o que sobreo assumpto legislar o Conselho Municipalpnrn as carnes que tenham dc ser consumi-das ncsia capital, sol) as seguintes coi»Hçòcs:O Conselho Municipal decretara, a favor dasociedade, p imposto dc «00 réis de cada tinar-lo de bovino woqo de cada sainSj líDOi) dccuia vitell,, 800 reis de cada Innigero ou ca-pr.no e 500 reis dc cada meudo dó gnYlo quefor consumido nesta capital, Imposto este tuc,serA pago pelos marchantes, compromcttciitlo-
mos. nçougueiros a pagal-o aos mes-

O imposto será cobrado inunedialamentc á ,via üeci-tnçno, conipromcltcndo-sc a socledu-t c u apresentar n plaiilu dentro d» n.«  !dessa decretação c n darfluido no praso dc 18 mezes. da approvação

Sociedade a 5 da Coníede-
ruçAo do Tiro Brasileiro

Com a niuiiilii nm- rvallsari\ no dia .7 do
.'uireule, ás lô horas, na lide social, no l.c-
iu*. rii-mtl.i a .Sncii-iliiil.. n, 5 da Confedera-

,iio dp Tiro Hi.r.lliii-.i uma nova phase de
iieíl vidade.

Iniiiimeros sócios vém procurando os
nclyaes membriis da dlrectorin, uo desejo pu-
triotlco dc reviver o brilho o gnlhurdln tantas
vbis admirado» naqucllc grupo tlc moços ar-
doloso que hc i nip. uli.iiii em gttrnntlr á pnlrln
uma trniiqulllidade pereune, 1'irminlii na for-
«,i e conveniente adcilramcnlo bcllico de lem
filhos.

Posem parle da presenlo diroeloria os Srs.
Dr. Anlonio Dyonlslo de Castro Cerqueira,
Cabriel Mcklaus, íenento uullherme Piirncn-
Kfc, .loAo Itlbelrn dc Freitas, Mario Lago, coro-
nel Piiniuiim. Henrique liignntc, Eduardo
Fnlrbann, Luiz do Valle e Armniidii (Imncs.

[U pe tem feito a politicageiD

Senhoras c scnhorltas- {Jf^jj,*Tonicu iiiciíiiii, regulorltn Iodas dt moléstias do
mero. ovlta as eólicas Jn mnlra, a« iloroingu-
•lis tio utero, cura mioniin, clilorose, lioinur-
rliuciiij llures broucai o todos ns inn.ostlns ilo

ifíbias. Peçoin A vil»\ iia .Mil.llKll. Vidro í
DílKJU. Silva Oonici 4 C. - Itua .SAo 1'cilin, -12,

¦¦¦¦¦fmmíimm

Pela honra da familia

a sociedu-
Ires mezes

ntreposto con-

lOToire o seduetor
Foi na tarde tle quinla-fcira, 17 do \i,N'en-

le. Itnphncl Galo, com um tiro de revólver,
alvejou Ernesto Pedrosa; que havia-sido por
sua irmã apontado como o autor tlc sua do
honra'. Pedrosa, socorrido peln Aslslcncia,
foi internado nn Santa Cnsa, iiiulc veiu a fui-
leeer está inndrugndn, sendo o seu cadáver rc-
iiiovidn para o necrotério policial, onde será
uutopslntlo.;- N'n. delegacia do 12° districto o processo

j instaurado contra Gato está n ser encerrado,.lendo o criminoso sitio transferido para a Ca-
! su tlc Detenção.
i O enterro foi marcado para Im.ie mesmo.
|Como se sabe. u morto era iliiiio tlc uma fa-
biica tle iirtefnclos tie cortiça, á praça dn Hc-
publica, próximo a Casa da .Moeda.

¦ <ii» ¦ 

CUYA11A', 'Jl iA. A.) O advogndo Muni/.
reporei! Justificação pcranlc o Juiz. federal,
nu liiliiiin tle provar o piircuicicn ilu diversos
deputados, 'O Jui/. lulcrprlou essa JusllfieacAn
nli! uiilc liniiiciu, quando leve logiir a Intiuíii-
çAo dns testemunhas. O procurador sccclnnnl
requereu a inquirição de outras testemunhas'.iispelins, dentro dos autos dn Inquirição c o
Julx deferiu o requerimento, hciiiIo essa iuqul-
rlçAo marcada para hontem.

No momento preciso o advogado Mu-
ul/. apresentou um prolesto que o Juiz negou
que fosse tomado por termo. Segundo dizem,
o Juiz Aprlglo vive iiqui, com prestigio tlt che-
fe polilieo, escrevendo urllgos nos Jornaes du
opposlção,

CUVA1JA', 24 íA. A.) - O coronel Cnrn-
clolo o seus amigos do interior tem transmll-
lido lolegraminiis alarninnles sohre fuulnsll-
eus violências, a propósito do Incldonleo queelles prouiovcm, i.ihIo redobrado nestes ulli-
mos dlns. Assim, o Dr. Oclnvlu Cunha, Jui/.
dc dosaria, prestou-se a passar lelcgrummns
alnrinnntcs ao presidente do Estado e uo Tri-
luiiiul ila Relação, pelo simples fneto tios nmi-
nos dn governo tomarem medidas preventivascontra n revolta tios seringueiros do norte,
promovida pelos consorvadores. O mesmo pro-ecdlménto teve lllppolyto llonilon, cm rçlaçflo
iis providencias nollllcas tomadas pelo dele
gado do policia tle Corumbá. A propósito tia
dispersão tins revoltosos do Araguaya, do queresultou n morle dc Honorio o do sargento rr-vultoso Mcniiiíio, sendo npprehciididii grandenunúlidado de armas o munição, ua fazenda
Vondclra, leceni ns ndvorsnrlos ns maiores in-trigas, que nenhum fundamento tem, VJ cia-ro que essas manobras visam erenrprevençdcs eafastar as sympnlblas no aclual governo doEstudo, parn alem dc tudo dlfflciiílar n con-cessão do "hiibens-corpus" ás immunldadcsne que tem gosado os deputados, garantias quelem sido asseguradas uns adversários, innto nacnpilal, como uo interior. Os acciilcntcs queUni havido uo Aragllliyn i
seqüências Inevitáveis dn
clonnrlos conservadores.

.fflC-DO m GUIB VERDB
No matadouro dt (Janta Crni

rezes, 53 porcos, uAhnlitlos hoje: olO
nelros e Mi vitellos,

Marchante: Cnnilido E. dr Mello i'| ,
- P,: Diirish & C, 14 r,| A. Mendes & rr.i Lima & Filhos, .'17 r., ti p. c 7 v 

'•"
Sul Mineira, II r,| rraitelsco V. Qoulgrl i;17 p. e 12 v.| .lufln Pimenta dc Abreu, jflOliveira írmAns ti C, H8 r„ 12 p

¦irv

. «8 r„
íillo Tavares, i:i r„ 5 p. e
III IM C, dns ItfiliilhlMiis,

ti v.i
.12 r.

0 fl Hn,,- " >.i nu,
(.iislru * ii
Portlidii

r.j Edgard dc Azevedo, U r,; Norherl,
C„ ,15 r,
Augusto

1 P. c í

I'*lV
I, ll^'

C„ III
Ilcrlz, 5 im P. I». Oliveira &
nandes & Marcondes. 10 n.|
Moita, 3,1 r„ 18 o, o 0 v.

Foram rejeitados: 1.1 l;8 r,
Foram vendidas: 30 3Ú r.
Sloclc Cnudido E. dc Mello, 383 i" Dn& C. 202; A. Mendes & C, III7; l.iin,, ,( ,Ihos, 1/2: Francisco V. Goulart, 'Jl?. i v.!

Mineira, M: fi. dos rtetalhlstas. !_.v pnHKulio ><: c„ 147j Jolto Plmonla do Abreu 174.Oliveira Irmfloa & c„ ;»*»7; BastHo r,.V„,tV

H

102: Castro & c.., 81; Edgard ac•lli; Nm berto llvrlz. 00; Augusto M
80; F. P. Oliveira & C, 81. Total,

No enlrcpoüto de 6. UIokc

O Irem chegou com A minutos dtVendidos: IU!) 18 r„ ;,| ,,„ |« c
Os preços foram os scgulnlos:'

55(10 a >=<i_!i); poi cos, dc 19000 a 1
nelros, de 1ÇÜ00 a 18800; vitellos
1ÇO0O.

No miitutlouro da Penha

A /r»
dn M
2.0:ia.

Ht r.i .e ns
rezes
20ii; 

'
le

•do,
lll-.

MUI

• no sul,
ullitiitlc

<_«

ml nes modqruti
pecialmente

nn scnhoriuhn
como talvez nãomeio, pelo menos

"lorio
ica que se
provaram-

1'. não deixa deexecução do lis-

da Planta e desapropriação do terrenoA 1 releitiira, caso a sociedade não 
'chegue

a um accordo para n compra do terreno nt ¦etssano ao entreposto, com os proprietárioso desapropriara por Utllid.id-j publica nr.rii .1nieinia socicdiitlc.
nel 

s£SÍcdnde» llcJ"Jis ^ haccp pago a drs-
pesa feita com a construcçno e compra tiolerciio para o entreposto, obriga-^e .1 cons-tiui para a Prefcilura, com a anliuidade dei50 contos, paga em duas prestações !

-¦egnlu-sc com a palavra o Sr. Osoar dc Mc-1nesses Pamploua, que fez uma annlysc dis an, la/entlo sentir á classe ate widceiiegar essa concessão tio prefeitoque leremos, disse, o preço ilestadia no entreposto, aindu
tli

Martins Halhefro 8C. -JMoliilias a prestações
1 ALFÂNDEGA, lll

•ii/..,;

íl

MARCA VEADO
— Excelleiites qualidades——Rccusae as imitações—

Abatidas liojc: 21
Carnes coiiKtlnduu

Clililc

rezes.

niueira í: Filhos abateram par.,çno c consumo desta capital, 4,10tio umn para
exportução.

consumo o as restantes

.1 CXpiil-lii.
rezes, m ,í„

para

-*!••>-

qnc-
poderá

Asm ai t(
transporte, o

1 não onheci-

z executar a "Valse oubliee", tle¦; mais uma pianista de talento
. entre nos pnra honrcom tle piano, — j,. (|

l-iszt. 12',
que surge

peio Pneuiiiotliornx •
S)raiiics

Morreu
MS>

rralanieiito dn
Tuberculose

losí 106 na 2 horas.

Ksta
llerno,
mente
e que
queria
n'o, c

sem assistência
medica

;l da nossa cs

Cabaret Restaurant I

I í^lcb Toiientes do Diabo
179,

madrugada, nppni
ã rua I). Manoel
vestido

receu no hotel Mo-
uni homem pobre-appnrentundo ter 50 annos,

peiliu que lhe dessem repouso, poisdescansar um pouco. AttSlídevam-
quando hoje, pela manhã, o foramacordar, o desconhecido estavaseu poder foram encontrado

cios de seu uso e cinco peselasA policia do ">" Ulislricto
para o necrotério.

morto. Em
alguns obje-

-o remover

AVENIDA RIO BRANCO, 179li JL tas 0 as • horas, exilo comploto pelos artistasob a ihrccçiío .Io cabaretior JUSTINO^MuNÊnVINI
de MlIlhO, eximio imitador don transformação

Imitador dc cantoras iiIransformnção
Coupletislii mexicana
Dansas do caracter,
Cantora internacional;
Cantora criolln.
Cunlor italo-lranccz.
Couplelisln hespanhola
Duelto ilalinno

Couplelista hespanhola
Cantora italiana.

buecesso incgunlavfl
llcllo SexoMII1K0

nostTA riODnicüEZ.
.MAItÜAIUTEUAUTIEn
IMU-MOHA .
CillOLLITA. . . 

'
Cü.'0-LVDIIOll.
I.OLADI! IIKSPANIfA"
LOS MI.VliltVIM
LOLITA DEL CAMPO 

'
OLOA IIIIA.\i)iNi

Pelo Dr.
?sj'chologta

ti®
Manoel Bo

iioSoifla
mhm, professor de

da liscola Normal.
Acha-se á venda, na avenida Rio Bran-

con. 88,este bello volume, illustrado, com
tlho de

era-
320 paginas, cujo cxccllente trabalh
impressão ("oi
phicas deste

MOMENTO

executado nas ollicina
ornai.

Variado eurpo de bailes sob a di
0ÍuSiHl":CCSSÜ pC'a TIIE-mAB0^'S TZICANK

paBVBMBJITB ESTHEAS conlraladas pelos nos-sos representantes em S. Paulo, üuenosAmerica do Noric,

rccçno do prole?-

Aires

tlc
dos e tios quaes mio se cogitou f,i,i,:.,. -.;,,,,
disso, senhora da concessão e poderosa, .1Ught cnlrara no negocio da niatniiea c es-tendera o seu monopólio até aos ncdiigues mo-teios, com prejuízos dos rct.ilhistns, alaunstios quaes serão condemnados aos mais com-fileto aiiniqiiilamcnto. Rcferc-se ao impnsto,te que fala a proposta, dizendo que .1 socie-tiatlc se compromctte a contribuir para a1 rctei ura com unia imunidade dc ÕO contosimportância essa que poderia ser elevada a1UU conlos.

Falaram aiutln os Srs. João Luiz Machado,Di. Bernardo Jacintho da Veiga, q,,c pediu. classe dos rctalhistas pnra dar amplos po-
Vieira Pacheco, que fez jjm appelloeollegas para que se congreguem
bater o "colosso" 

que assombravernos. Estende o seu appello úo Sr. João Machado Toste, applaudindo aproposta de ficar .1 directoria com poderespnra agir ç, novamente, o Sr. Pampiona, que
_ 1 attitude da imprensa, salientandoacçao da A NOITE no combate á escândalo-concessuo feita A Light. Também o Dr.outra vez, pedindo o apoio dos

Doenças do apparelho dlges-
(Ivo e do svstvma nervoso. —
Kalos K. — Dp. Renaro de Souza
Lopes; rua S. Josó, ^9, de 2 As 4.
O novo cônsul argentino em

Santos
BUENOS AIIU-S, 24 (A. A.) — O novo

cônsul da Republica Argentina em Santos,Dr. Alberto Dnlliaipe, seüiie amanhã, a bor-do do paquete "Frisia", parn assumir o seu
cargo. L'iu grupo tlc amigos offercce hoje,
a noite, .10 Dr. Dalltaine, um banquete de
despedido, no Jockey-Club.

Entrou na casa e nílo
mais sair

suo as con- KflB^!Z7~~"""T#«sIr"***'~*~~"—~————.¦.

I|*"7Í^os"^ai pacotes"*! bi'»•»«'^'• o polidor universal 
| EM TODA A PARTE
1C1KI0 Fliil

»__
MISSAS

Resnm-se amanhã asquer
A

ver

COM
•oe»

aos seus
pura com-

até os go-
imprensa;

a uso do IT.TliOI.CO OLIVIER obtem-sc ca-
Ijellos forte», seilosos e isentos dc cuspa. Vi-dro 3§000. Nas pcrlumarias c íi I1UA 1'ttUGÜAYAiNA, (10.
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Olhos, ouvidos
nariz o gurgiin-S. José, fi

ü As õ ,
.D-KUIK'

O novo ministério
XIONTEVl

se refere
.1
sa
Veiga falou

u

*" ¦ «ge»» ¦—,

Processo iVlir
A

ko Parisi

0 DISCURSO ONCINATO

N'ENTESrDOÒnT4°nn 
fiAlw,lETUO CLUB TE-

i-7 U P,IABO faz publico que semnrellcctnou cm tlia o pagamento dos artista"trabalham no mesmo CABARET
Ontrosim, declara, que ona 1» Pretória Civcl peloKO e contra a psemla

NA, por falta tle pagamento ao mesmo ar

ns que

processo requerido
artista PEDRO MIR-

empresa PARISI-MOLI-

jornaes para a campanha a ser movida 
"pelo

retalbistas.
O Sr, Vieira !';

fittue aiitorisatla
signaturas 110 liv  ,,....>„,„. ,tia solidariedade tios presentes a tonos osnetos sobre o assumpto. Approvnd
posta, encerrou-se a sessão.

checo propõe que a directoria
11 lavrar a nclii, ficando as as-

de presença, como penhor
seus
pro-Ia essa

Xo seu
lendo ouv

relatório a commissão declara
ido a respeito tia concessão

tendente, este declarou que aedificur o entreposto só poderia ser dadalo Conselho Municipal e
unissem porque

tisla.
O Sr

noites
DO DIABO

Mirlto continua a exhibir-110 CABARET DO CLUB
sc todas as
TENENTES

a victoria
——; »-^e—- »

tf mais

que,
11 m in-

concessão para
pe-

que os retalhistas se
sena delles,

uruguayo
DK'0. 21 (A. A.) — Corre aquicomo certo que o novo ministério ficará as-sim constituído: Interior, Dr. BalthazarBrum; Fazenda. Dr. Blas Vidal; RelaçõesExteriores, Dr, Fernandez Medina; Indus-

!"?;, Dr- Juon José Amézaga; InstrucçãoPúbica, Dr. Lagarmilla; Guerra, coronelMendoza Duran, e Obras Publicas, Dr.Ri vas.

Dr. Telles de Menezes
Clinica em geral — Esp. moléstias das senhoras

o partos. Cons. ll, Carioca 11. 8, 3 As 5.— Telenli'JUOC.-Uesid., Av. Mem de SA, ti. Tclcp.OIIC.
Chamados a qualquer hora.

policia cslá com escrúpulos pnra resol-
um caso. Trata-se do seguinte: Agosti-nho Costa, apanhando as chaves da casa 11. 15

dn rua General Canabarro, metteu-se dentrodelia e fel-a habitação coílectiva. Começou¦'issini a sun bella vida. O proprietário do
prédio, coronel .lost! Pires Cordovil, quandosoube do acontecido, era tarde. .Iá o Costa li-nha alugado os commodos dn casa. Deu en-lao queixa .1 policia local. A policia não achou
geito de agir c o caso foi asim levado para o
judiciário.

CASA MOBILIADA EM BOTAFOGO — Ahi-
g,i-se por G mezes uma boa casa mobilladn,
para pequena familia dc tralanicnto, con. 3
quartos, 2 salas, sala de jantar, b: n" cira es-
multada, esquentado)', piano, telephone, luzelectrica e fogão a gaz. Preço módico. Parainformações telephone n. 2.101 sul, das Ü As 8horas da noile.

na egrs
113, ua

ia il«
rr-r

Os mobiliários de nosso
fabrico podem ser imitados

seguintes
Manoel Alves dos Santos, ás íl,

Santo Affonso; João Burgos, ás fl
,j'.i de Nossa .Senhora da Snllcte, cm Ciiluiubvü. Barbam Emilia <lc Amorim, ás fl, 11:, ;.K,:t.;
.iu tlc Nossa Senhora da Piedade; commendai
dor Cindido Antônio dc Barros, ás M 1 . nimatriz da Gloria; D. Carlola Dias de Aniorimas !), na Cgrnja do Divino Espirito San!,., nnlargo, do Estncio; D, Maria do Gloria MirandaSalgado ás 0 }|2, im Candelária: D. Paulina dePaula Lobo Goulart, ás 0 12, na egreja deb. 1'i'aiicisco tle Paula; general Dr. Joito Clau;ili.no de Oliveira Cruz, ás !), nn mesma; Icner-Io phnrmncciitico Juvenal dn Silva Conrado ásJ IU, 1111 m.ilriz tle S. Josí; Antônio Fruncis,co Gomes Júnior, ás !), na capclla tlc Nossn Sc,nhora do Bomsuccesso; José Ferreira Novo dáhilva.ás 9, na egreja tle S. Jorge; D..Nogueira tle Sa, ás 8, na matriz dc Sanli

EN1V.KHOS

iulia
Itilif

Foram sepultados
No cemitério dc

filho de Albino dc

hoje:

Toar,,
liai-

Oliveira,
nn, filha

——¦— » *ttm* ¦»¦ ...

A policia el@ costumes

mas nunca egualados. ==?

Leandro Martins & C.
OURIVES, 39 4143

QUVIDOR, 93 95.
» **A9. I

í
O
3
(D
n

RIO

Simples, despreteneioso,
foi o discurso sóbrio c corre-diocom que o Sr. Cineinato BraSU justificou hontem, peranteseu rolo vencido no seio da
Imancas. Sente-se, no dizer',
que o debate o apanhou d,
ferino. ,1 naturalidade d,a sua argumentarão
tarefa eom a fadiga,tor intrínseco do an,. ,-,,. .•

O argumento
geu/y^e-quer sincenimeni,"procurar^Tecr"
lar, , o de que nao é legitimo tribulninda mais um povoactos. que ,s-(. querdesse:; impostos. En

a Câmara, o
commissão de¦' no discorrer,

surprexa e en-ae palestra qnc deuconciliou, entretanto,
e em nada tirou o<iue era dito.

essencial, seu e de ÍOiisinceramente procurar 'ar

O caso das quatro caixas
do armazém 16 está

sendo apurado
AlfiO Sr. inspector da

ser um facto simples,
do armazeni l(i do cács

a
va-

St'sem demous/rar-lhc.por
economisur o producloiquanlo houver uma des-OU superl lua, sejam quaes foremqw a amparem, o tributo novo

lidez
mente
curso

pesa inulil
OS direito,
será mal recebido.

O mecanismo do Estado complicou-se de

,,', / 
"'•;,'¦","•"'«'" '-' de uma ni-ale adora. Ia despesas injustificuuel-"sudas. l-.niquanlo as houver o rc-11 111011 laçuo nona é unlipaihiea

oii) ,Z 
'"" '!'i" ?, ° 

,Sr' Cineinato mostrou"lhe 
le r° 

'","¦''"¦'"'¦¦ lor("":> '"-/« in-luagenle /ora a diminuição de certo-- tribaios, nao eom o fim de barat, "mas ,om o de estimular a
qjie o nao fazem? Apenasestudo, t ma red tirifas alfandegárias
mar após cauteloso
soluções lèm dc •--*"¦>'"""•¦ '' "" ',""'" ""

rente Bullhn-
mnudoii que fosse

inspector confiou o inquérito

ns
ile

euo
seria

ear a vida.
importação. Por
porque demanda

raciocinada das ta-
uma medida a (o-une, c no fírusil

iiiuego, julgando nãoo caso ilas qualro caixas
saíram devido ao zelo'díffi'^^1150
zor, tia Compaguie du Port,aberto inquérito,

O mesmo Sr
ao escripturario Lenhóff de Brito e recommondou que fossem apuradas
tlatles, não só do ajudante
illutliu a boa fé tio Drmandando dar o visto em caixas não conferinas e submettidas a despachtoalhas tclputlas, quandonham Lecidos de seda, como também dospnchantes que funecionaram 

""R'u,,'1s
nem como o indigitádo
xas. No iiiqucirlo, que corre em seífredo i-',depu-erem vários empresados da C du Port

responsablll-
conferente, queLiiidoljiho Câmara,

na
como con lendo
verdade conti-

des-
nos despachos,

proprietário das cai-

Os que a
protege .

sorte

methor e
elegante

ASSEMBLE'A, 46

Como o Dr. Euler vae tie
baraçar a estaçio Í3 Norte

O Sr. Dr. Carlos Euler, sub-tlirector da li-
üha da Central do Brasil, encarregado peia dl»
rectorin da Estrada para promover o tlesein-baraço completo do palco tia estação tio Norte,cm S. Paulo, cheio tle mercadorias e materiaes
para embarques, resolveu transferir para a pa-próxima á referida estação, cm umtle propriedade tia Estrada, o embnr-

de gado, situado no pateo da mesmao qual occupn um líniiulc espaço euma casa tlc turma ali existente.'Fei-
serviço, serão assentados os desvioscarece aquella estação, pnra facilitar

tlc ciirga e descarga de

As autoridades polioines do 12° districto
prenderam á noite passada diversas merc-trizes quç trrnsgrediram as ordens sobre
a moralidade das ruas em que habitam,
cxhibiiido-se em trajes pouco decentes.

As mfractoras passarão IM horas no xa-drez.

DIABÉTICOS Tomae tle

*3}(i_t**

rada 1,
terreno
cadoiiro
estação,
demolir
to esse
tle que
o movimento
dorias. merca*

Dr. Dantas de Queiroz cm da tubeiicülô-
., , x bb pelo Pnciimo-tuorax c outros mclhodo* modernos de tratamento, Cun-sultasdas s ás 11 ila niaiilià. Itua Uniguayann, n. 411.— • ^ee»-« ,—"
Morre subitamente um antigo funecionario da

policia, actiialmcníe guarda municipal
Quando cm seiviço hoje no largo daLupa, falleceu subitamente o guarda-muni-cipal encarregado da balança daquelle lo-cal, Pedro Joaquim dn Lima Bayão. Bnyáofora inspector tlc policia, sendo exoneradolia reforma Alfredo Pinto, collocando-se cn-lao na Prefeitura,

Era casado, brasileiro, contando 49 annos.'O cadáver, com permissão dn policia, foi re-movido para a residência tln familia, á ruaO. Laura de Araujo n. 146, de ondnha sairá o enterro.

LIVROS NOVOS
"A Arvore" é o tilulo do novo livro da Sra.D. Julia Lopes dc Almeida c tlc seu filho Af-fonso. E' um livro escolar, em prosa o ver-

sos excedentes, escriptos em vernáculo como
todos os da romancista tle "Cruel Amor" ctio poeta de "Céo e terra". Livro para crean-
ças, livro para instrucção primaria, "A Arvo-
re faz realmente excepção cnlre quantos sãoMontados nas escolas tleslu capital, uns per-teifbs attcntadoíi á educação civica, c outrosverdadeiros arrumados dc qunnlas impróprio-dutles possíveis com referencia á lingua quefalamos e ao nosso pniz sob Iodos os pontosde vista. Foram editores da "A Arvore" osSrs. Francisco Alves & C, e a seus autoresagradecemos a remessa do exemplar que te-mos sobre nossa mesa dc trabalho.

¦ »l»» t- -—_____

Temporada lyrica e Mme.
Guimarães

Grandes ateliers tle alta costura. Execuçãocaprichosa das ultimas crencões, em rolícssoiree, promenade e saidas tle theatro etcSecção especial ile costumes laillenr c 
'lutos

Paris 1900, Londres 1914. R. São•1691, Próximo á avenida Rio
Grand Prix
José 80, tel.
Branco.

Drs.Leal Júniore Leal Neto
Especialistas -m dcenças dos olhos, ouvldoinariz e garanta. Consultas de 1 ás fi - A$sembléa n. HO. ¦'

le ama-

mm^9^m»m
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pressão da ultima
A argumentação

de lógica c ficou
de seu volo.

O augmenlo da

ser diladas sempre sobhora.
do Sr. 

Cineinato foi rheiabem clara a sinceridade

necessida-
transporte A

imait-
commercio terá

quota ouro c um erroum excesso: ultrapassa as nossas
des para 1917. .1 taxa sobr,
Wn absurdo.

Mas, de mula servirão as pahwias do Sr
y.ncinalo. O parecer da comniissão deças nao sc modificará. Ode snpporlar o excesso na qnola ouro dos di-
íanoí, n 

"d,e0("''os <- « prodncçáo nacional
Jt,", 1 l,cl'-i'"l'".iem de transporte. O go-Z L ,Tr' ''/'•?",, se 00Í«U P^a que

maTdWn '!c fn'n',e ° Problema miíitojiiais aifticil e complexo de reitnecnn .1.-iespesas. Fique, enlÃtanlo, o voto fo Sr.

tfr A
dever
o

crise e terrível. Totlos senümol-a, edc cada um è vcncel-a com as armasrecursos de que puder dispor.
está em fnf^trX0' 

" mftior llif««ildadccia cm cneonlrar essas armas, esses recurso?O que oceorre, pois, é um appello á sorteE assim q,,e quasi todos pensa,, e foi assimque reflcetiu a.itc-hoi.tcm o Sr Hcnr quèMal icus, funecionario da Garantia da 2zoam. Esse cavalheiro, que aqui está dc", s"agem para Santos, para onde nliás segue hoje, souÉe da fama justa que desfn tantos Ittle loterias da conhecida fir-a,,í>1V0I,lu,a nio Branco, Galcrl

labclecimcntos
ma Oscar & c
Cruzeiro.¦ruzeiro, e foi á filial d0 Sonho de ouro Tadc adquiriu o bilhete 19915 da otcria \T"Ti 

^nafW?,lle.dia se extrahiu. 
" 'N""

i i

Foi
pois
do prêmio

despesas.
Cineinato
— MAURÍCIO DE

Tabellião NOEMIO QH SILVEIRA I e a sorte vem na certa.
! ' >'¦¦' .-7A.VDKIU 52,»JelephCE« *ü_Jg«m1iScüveli^^^ts"^

uma cxccllente inspiração. Horas de-

-:•'• & C. lhe\awS'-3nB ,,0^e ÜS S^' 0s-
sr, J« agora, uma.a.•oq„eofcliznl•,Iovnei•C^•COn,;U,"• '

viagem tle rosas.
-Mas, é fácil imitar

casas Sonho de Ouro
sas: dellns não sae fregm;'
na Loteria Federal, "Mnis

o gesto venturoso. -Vs'¦¦•o Populares c gonero-sem prêmio gordoboje mais amanha,

se ittí

AVISO
•Nao tendo siJo possível rcalisar os ensaios tia numerosa
orebestra com o caprichoso apuro que exigem a opera

ILSEGRBTODÍSUSANNA
de Wolf Ferrari e

GOYESCAS"
de Henrique Granados, devido â demora daCompanhia Vitale, que oooupava grande uartedos profossores que devem compor a orches-

tra do Lyrico, fica adiada para
Amanhai Impreterivelmente Amanhã

a ESTREA
das duas sublimes creacões

o Brasil

VERDADE NU'Â
j—ou (A HYPOCRISIA)—

Estudo psyòhologlcotloLUIZ WEUKIt
Hoje continua no «i

Um suecesso sem
N»

precedentes! i

Pelas aesociações
da

novíssimas para

ni^ímirt*^ á venda nâ casaDíbUVIO, Avenida Rio Branco
n. IOG.

Congresso Beneficente Memória a Saldanha
Gania

Em sua sede social & rua Luiz dc Camõesn. 36,_realisa amanha, as 19 horas, esta as-
^Y1:'^.110 beneficente, uma àssembléa geral or-

dia: I) Discussão e vola-commissão tle exame de
a o

bsleve em nossa redacção o Sr. .Tose Th.
Pinto Aleixo, inunediatp do vapor "Ceará"
pedindo-nos a rectifieação tle uniu local inse-
rida na A NOITK do dia 19 passado, e tra-zidii ate nós pela Sm. Seyeriana tJehôa,

O Sr. José P, Aleixo, que estava ausente cmviagem, declarou-nos não ser absoluta nenteverdade que maltrate y sua tutcllado, irmã da-
qnclla senhora, a menor Maria, tlc 12 annosEsta menina cslá em sun cnsa desde a edadetle seis annos, onde sempre leve o melhor trato, apezar do seu gênio iiii|o, que a leva a leu-

_grdir ale á esposa daquelle senhorliü sorte tem elle tratado a menormesmo ju lhe abriu uma cadernetiIicononuça, conforme nos mostrouva o cuidado, reconhecido aliás 
'

idôneas c juizes, com que truta a

S. Francisco Xavier:
Oliveira, rua Mariz e«•"•i n. 369; Nelia, filha de Ananias Alves derua Rego Barros n. 79; Evangeli-de Maria de Macedo Ricca, rua (ie-neral Çaldwell n. 132; Barbara Maria de Je-sus rua Marechal Bittencourt n. H2; negnicianlc Braz Maria Gozznno, rua liarão',!,.Mesquita n. 008; José Matheus Albernnz,travessa Guerra n. -Hi; Martinho. Maria doJesus, necrotério da policia; Pedro Rogério;idem; Ernestinc Flore Moysés, rua Conde deBomfim n. 1 2o2; Antônio Gomes dc Oliveiralassos, rua S. Francisco Xavier n fi,".7; MarliMousicr, nm Frei Caneca n. 238; AtlclinilIr errei rn Arruda, rua José tle Alencar n 189:Joaquim tilho dc Francisco Gonçalves tWCunha Dins run Paula Brito n. 37,' casa 1\':1-elippe, filho tlc Francisco Rodrigues Mar-inez, rua Major Ávila n. 13G; Julia Maria daConceição, rua da Alegria n. 54; Maceió Deo-nato lu Giuseppe, necrotério municipal—No cemitério de S. João Baptista; eom-niendiidor João Martins tios Santos, rua San-t Anna n. 200; Maria da Gloria Enriba dnCruz, run Luculio Lago n. 70; Palmyra Mar-tins, rua Delphnn n. BI; Marin, filha de JofióJ-rnestino leixeirn, Maternidade do Rio'de Ja-neiro; lhcrcsn tlc Jesus, filha do maior Octa-vio tlc Azeredo Coutinho, rua Constanttlim n. 5; Francisco Pereira dos

croterio da policia.—No cemitério de S. Francisco
Fclisbiua Amélia Furtado, rua

—No cemitério dn Penitencia:
ra da Silva, Hospital dá Ordem.—Foi cffeclnado hoje o funeral do debargatlor Dr. Cesario José Cha cantes

O finado contava 81 annos. Seu feretro saiutia rua Senador Alencar n. 91, teudo .sido asepultamento cm carneiro, na necropolc átíS. l-rancisco Xavier.
—Da Santa Casa dc Misericórdia saiu hoiéo enlcrro do jornalista Victor Alneid fnlle-citio naqucllc pio estabelecimento.
O corpo do nosso collcga tle imprensa fuitln ti o a sepultura no cemitério de Scisco Xavier,
—Serão inhumatlos amanhã:
No cemitério tle S. Francisco

José Ignacio Botelho, saindo o
horas, do Hospital S. Sebastião
rio, filho do Sr, Antônio Plemontc, sam,;,, „
pequeno atitude ns 16 horas, da rua João Car-lano n. Io;, e o guarda municipal Pedro Joa-
quim Lima Barros, saindo o cortejo fúnebreas 10 horas, da rua Loura tlc \

Santo..
Jar-
ne-

dc Paula:
Aquiilab.m

João r erei-

sem-

l'J

Xavier:
feretro,

o menor Mn-

o Sr
is 12

U'aujc 1-lü,
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I

tar ap
De

Ia da.

que
a im Caixa
o que pro-

por pessoas
menor lutei-

Ordem
parecer

do
da

d i n a ri a
cão do
contas; II) Eleição da" administração"pàr
biennio dc 1910 a 1918. i " '
——  , » m^aam

Pó de Appoz LADY)
CAIXA. 2?50ü

—— i -<ci» ¦

melhor e nfio
mais caro I

ED qsn
Eslá anuunciado para amanhã, convocadocm nome das classes acadcEricae umliiig", a rcalisar^nõ íãr&õdíllo Franc^co

Su1» if.rMS.Íe ptomuir ^^

Prensa de encadernação
Compra---, mn, que esteja em bo::. ...tedPropostas á rua do Carmo n. 16, comUraz Vianna.

;lo.
Sr,

"«a*.
GODOY Cousnltorio: rna Selo'tIo_Bolembro 

n. 90, rlus

Sociedade União Cómmercial dos Varejistas ae
Seccos c Molhados

Edifício próprio — RUA DO HOSPÍCIO 217TELEPHONE 3.050 NORTE
CONVITE

Aos sócios e não sócios
,/j*e™ri° 1}^[A sociCíl«de convida a das-so deste ramo de commercio parn uma grande

soeinf i Ü T'u da- '"'(l0' "° sc» «iiflclo
üeoM, .> a <l0 HosÇlcio "¦ 217, esquina daAvenida Passos, para tratar de assumptos t.-a-
cVcmmeS°n0S P°r qU° csla 1K,ssaml'J ° se«

.Secretaria, 24 de agosto dc 1916.U secretario interino. — Gomes Júnior.

Tudo Fuma 11
OÂNIliO Mg?» mm

A' venda em toda a paríe
Deposito CHARÜTARM PARV Ouvidor, 120

Syphilis. Moléstias c
üslreilnníenlos urcLliracs
rbcas clironicas, cystiles,

e espcrinnlorrlicii.—Cun
1)11. CAETANO J0VI.NE—Das

Largo da Carioca

mwsmmwa tiSmmmVMKBtWSSXX&xy-'

o
is senhoras
sem operações), gonor-
liydroceles, imnolcucin,
cspociiu e rapiitu pclu

0 ás II e tias .as ã
lo, sobrmlo

r_B-Mr_z_]ZL£_x>ai naxsam3ímmUBX)BSittia cai 1

reclamação que a policiaRão pode deixar de aüender
Os moradores e commerciautes das ruas ,1o

Mercado e Ouvidor, esta no trecho compre-hendido cnlre o mar e a rua lc de Marco,
pedem-nos que jc.ja A NOITE interprete dassuas reclamações junto tln policia paia queesta lomc as necessárias providencias uo ,-.euj
lido tle acabar tom um antro de baixa prós-tituieAo que fuiiceiona no sobrado da rua doOuvidor n. S. A garotada, que sc junta nas
ímmcdiações daquelle local, igiroveita-se ila
existência daquelle nutro para enxovalhar as
pessoas que iicccssitmn transitar por nli,

A reclamação, como se \è, é procedente, c
a policia nao deixará dc a tomar na devida
consideração,

-*—««£*<# £üm~*-

TQLUÕL SOES,
Infnllivel nas .üíícs mnis cri

TERIAL ELECTRICO
Lâmpadas econômicas tlc 5 n 5o vcl
1 s> 1 OO

FUrtROS DE EXCOSIMAR
DSTISUIIÜPTOR

_-,
DE I.IIJRJ COM

flua da Quitnndo u. .15. Telcpli, Centrol t.tõú
Cosnpanlua Nacíonaf tfe Elec(ritídad«

... >¦-. _.
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A NOITB — Quinta-feira, •_.( de Agpsto de 1916

SPORTS
Footlüall

O ilciffroTfrto dn n.nult. nt_ nn higlntcrra
Nfio somente entro nós o» p.ii_llj'-UI__

vAo deixando, a puniu o pouco, di« ser o
terror dos lieopors dn. nossos lounin, e,
|irlueipuluicnlc, ila libra lllldmlg nervosa do
pflclunndii torcedor, caindo em uoseroullo,

(iiiir'iu.i, em «1 referoe iiplliir, daloi.nl->
Miolo i».mi peiuiliiliuh', 0 uiugui-in iilluivn*

Viivii c. pi-rauçii tle fllic " |>cnnll>' llfio fosse
ifflclenle nuilru o lefl.ni «|Ue cru balido.

I'aiilaliiiaiiienle, poríni. oilo fnl se tor-
iiiiilo iiii-iuis porlgono, nlé que, hoje em

\\t\, quando (J ilrtvniiiiiido, niugiiem mnh
fcredltn na sua offlclcnciii,

Dahl duas h.vpotllQHCKI nu (piem i, bati*
ii-liialuienle não o miIic fazer, mi o IccopCi'
progrediu lanlo que o sliool livre, a II
jardas, se lhe Ini-iniu de fácil defeso.

Dissemos que não sómoulo enlre nós Isso
sc verifica. De faelo, lambem na Inglaterra,
11 pátria dn fuolbnll, ns pcnnlly-lticl.s já
mio são (ornados multo u sério.

Isso c 11 (pie. pelo monos, prova uma cs-
lalisliea do The Athlelic Velos.

Di/ esse Jorillll que nus sessões dc Lim-
cnshlre e Midland, da liga Ingleza, verlfl-
cnrnm-sc, (lurnnto o mez de fevereiro, I2!l
pcnally-klclis, dos quaes apenas 72 produzi-
rum o resultado offlclcutc, Nn sessão dc
Midland oi, penalllcs foram 71 e os gon Ia II;
ii diífereiiçii, pois, foi de 08 penalllcs de re-
Miltadu mil In; nu . cssàu de l.aneashire Oi
penalllcs foram 55, »os gnnls 31 o a dlffc-
rença de 21 desaprovcltados,

O 'lhe Alhlelle não commontn; é ipic, na-
luralincntc, n enusn por lã já í tão cnmmuin
que, quando muito, vale a paeieueiii de uma
estatistiea.

S. Chrlstovi.o A. C. — Será verdade?
O hoalo soprou-nos, aliás por boca que

nos merece fé, pois que do contrario não
o registaríamos, rjno um punhado dos
plnycrs du 1" Icnm do s. Chrislovão pediu
demissão, como um protesto á sua direito-
riu, que suspendeu um dclles, Não declina-
mos aqui os numes destes plnycrs, e lemos
razão para isso: não queremos nggravar a
crise do S. Chrislovão -•• si é (pie cila'cxlsle.

Apenas coglslamos esse hoalo como uma
iholn Irislc c Indisciplinar, a ser verdade.

Sem duvida, (pie, si a directoria du São
Chrislovão lançou mão de uma medida de
tal ordem, não leve outro intuito sinão ta-
zer voltar ao seu seio a disciplino c a or-
(lem. porventura, abaladas. Outro não
podia ler sido o pensamento da directoria,
pois, claro eslá, que, suspendendo um dos
seus elementos do I" leam, desfalca-o; des-
faleahdo-o, enfraquece a sua unidade, e eu-
fraqucccnilo-a, enfraquece-se a .si própria,
pondo em cheque o prestigio de força nos
iiclds do club (pie dirige.

Não é possível que alguém queira mal a
si próprio e goste do desprestigiar-se. Logo,
o acto da directoria do S. C. A. C, si liou-
ve, foi de intuitos bons para o club, isto c,
para Iodos os club-;.

IUísla que o punido cumpra a pena. como
quem bem a mereceu, como moço educado.

E os seus collegas (pie não façam causa
rommum na rebeldia, para (pie não possa-
nios. nem nós nem ninguém, duvidar da dis-
ciplina dos nossos clubs e dos seus asso-
piados.
Terceiro team do fi. C. Realengo versus Qiiin-

to do V. Isabel l. C.
Realisa-se domingo, no campo do Realcn-

go, este esperado encontro. O jogo, qu(
i.er.i furte, começará ás !) horas, sendo que
o gpplain do \'. I., Sr. Gaslão Brasil, pede
o cómpnrccimcnlo dos jogadores e reservas,
iis 7 horas, na estação Central, para, incor-
porados, seguirem.

Eis o team do alvi-negro:
Anlonico

Sylvio — Luciano
. r Augusto —• M. Guavauys — G. Brasil
Octavio — AiiU-nor •— Misolc — Zico —

Waldemar
Chave?, Moocyr, Almeida e

Da pMéa
AS PRIMEIRAS

"li Torcailor". no Puiitoo
i im reci Ifl dc .i i '.H.iiiii.i, poi- Nlgiial que a

ultima, vm feia nrtUtini de llerllni, can-
lou-ito lioiilein. no Pnlace-Tlieiilre, (pie se
encheu ã vuiihii, digii-he num MivuilUdinn"ellehé", a apreciada uperela de Cury e
Moillltoil, "II Turciidor". O expedleillo dc
(|IIU sc serviram ns dlrpclore» da aclual lem-
pinada da Vltnlo deu-lhes u<sini o melhor re-
Millailo. I-!' preciso observar, enlretuulo,
•iii,' o Polaco mi encheria da mesma forma,
miiiui "serala d'iinnrc" sóinenle ilaquelie
festejado actor cômico U o que sc não daria.
Inilandii-sc apenas de uina rocltu da c.\pi-
rante iissignaiiira de tuna voinpaiihla que
sempre teve as boas «ruças do publico cn-
rioca, O "ll Torendor ' de honlem, resuma-
mns, foi medíocre. SI nppínusos houve
mesmo a ulgtins artistas seu., iutorprclos,
foi porque estes a elles Unham direito pela;
...viiipulhin.. de (inc go am na plaléa: o flr_
Iierlini, principalmente, por sei* mala a sun
festa, "11 Torcudor" c.ilavu mal ensaiado,
fui poslo' em scena pobremente c teve no
papel do protagonista um cantor em frnnen
decadência c um artista causado. O maestro
regeu to da orchcslrn também deu sua ajuda
para o pouco exilo de "II Torcailor": em
certo momento, uma, duas e lre;s entrada
todos falsas! deu elle Sra. (liulelta

Jluserva:
Pácliá.',Nola —
n ão para

O caplaiu avisa que esse trem
nu Engenho Novo.

Victor Alacid
•E' com o mais doloroso pezar que regis-

tainos aqui a morte (ic Yii-lor Alacid, oceor-
rida hontem num quarto particular da San-
ta Casa de Misericórdia.

Chronisla sporlivo, tendo redigido cum
competência ;i parte do turf em vários jor-
nacs e periódicos desla capital, Victor Ala-
cid, enlrclanlo, mais se destacou sempre,
entre os seus collegas, pelas suas apreciáveis
qualidades de caracter, pelo seu boníssimo
coração.

A' sua familia os nossos sentimentos dc
Condolências.

2_ot_eíia5_Si
Polyanthea .sobre o foothah

Já podemos adeantar aos nossos leitores
que até quinla-feira da semana próxima te-
)'cmos á venda a polvanlhca de que temos
falado.

O seu conteúdo é bem maior c muito mais
ralioso do que imaginávamos. Ella não Ira-
Ja rã somente dns jogos que tiveram os bra-
iilelros im campeonato de Tucuman, mas de
Iodos os jogos internncionaos (pie sc reâlisa-
ram nn Ilrasil, ou fora dellc, tomando parte
o nosso scratch, A estatística que comportará
Será-de umn grande valia para a historia do
football patrício, Falando no campeonato de
Tucumau o faz ampla e cuidadosamente, dan-
da .ms n conhecer muitas oulras phases deste
grande torneio.

Esle cxcellciilc trabalho está sendo confe-
teionado nas officinas da A NOITE.

NA II.HA DO GOVERNADOR
Ribeira x Fregnezia

.'Na ilha- do Governador, domingo passado,
enlre as equipes do Ribeira e do Froguezia,
realisou-sc nm interessante encontro do qua!
fluiu vencedor o Ribeira pelo score de 8x0.

las o team vencedor:
Sebastião

Durvalino — Mesquita
Luiz — Sovio — Mario

Tinoco —Jandyro —Eudoges (cap.)— Cunha
—Mai-io

.TOSE' JUSTO.
yx.-iOT^ia_;->iKyf^gw-.-^a»gK7iMy.imT.j.'«->.r_ ^eas/orsissascssssíSiSisssBBissa:

Ccsll, "Tablean".
O Sr. Halo llerlini (• a Sra. Maria de Ma-

ria, nn Inlervnllo do segundo para o lefeel-
ro netos, caulnram com um ptnturoscp curió-
slsslmo. o ''Meu boi morreu", dnnsaiulo npi-
incntndlssiino maxixe.

NOTICIAS
O Tliealro Pisquem), no 1'hcnlx — l'ma pales-

tra com Olympio Nogueira
Conforme vem sendo largnmenlc noticia-

do, estréa amanha no Phelllx a nova o bem
orgaiiisada companhia do Theatro Pequeno,
E' seu cusniador Olyjnplo Nogueira. Tive-
mos ensejo de com elle, honlem, entreter li-
gcirn palestra. Dlssc-nos o npplnudldo nclor:— Vulto no gênero de llieatro no (piai ini-
ciei a minha carreira: torno a representar
comédias e "vaudevillc,". E volto feliz por-

que. si fiz revista, foi
levado pela influencia
do meio e não poi' ter
preterido a lisa arte á
rudimentar. Dc resto,
VOU trabalhar cum um
grupo que se pôde di-
zer brilhante e homo-
geneo. Ema de Souza
é a "eloile". Esta,
essa aetriz, encantada
com o pape! que lhe
distribui. E por esla
phrase •'Nunca inter-
prelei uma persona-
gem (pie me agradasse
lauto como a .Marilia,
dc •'Telhados de vi-
vidro", eslá-.se a ver o
brilho (pie vae ter o
trabalho dc Ema. Pos-
sue também o elenco
a graciosa figura dc
flelmira de Almeida,
prcínio de bclleza.
Vem a Behnifil da iv-
vista, mas destinada a

vencer no novo gênero (|ue abraçou,; os eu-
saius o provam. Salles Ribeiro, que era in-
lerprele dc opereta, será para o publico ca-
rioca uma revelação. Com a sua reconhecido

Ohjmpio Noiiueira

d.distineção fará o gata (Ia peça
ra apparccerá
um papel cm

Anlhei Viei-
lambem, fazendo com brilho"Telhados de vidro", assim

como Edmundo Maia e Anlonio Campos. Ha
mais, na interessante comedia, duas perso-
uagens sem imporlanciu.

E a companhia se apresentará toda ao
publico11 na peça de amanhã V

Não; figuram ainda no nosso elenco:
Lina Eulvia, a graciosa comediante e inlel-
ligenfe acadêmica de direito que. devido ao.
seus estudos na Faculdade', só representará
nn terceira ou quarta peça: Alice Pereira,
npplai.d/ds RcèiHZ ila Ciiiiiii.iMÍii.i cfi-i.' Cfiris-
íiano de Suiizu ha tempos organizou no São
Pedro; Marianna Soares, sobre quem sou
suspeito para falar,

A nossa palestra com Olympio prolongou-
se. Elle eslá cnthusinsmado com a eslrca dc
amanhã. Conta com o agrado do Theatro
Pequeno. E accrcsccnlou-nos;

A -nossa victoria será completa com n
segunda peça. E' um "vaudevillc" que repu-
to superior ao "Águia", q-ue levou ao Tria-
iion o Hio de Janeiro em pcs.o.
Isidora Duncan no Municipal

l-.slréa hoje no Municipal a celebre baila-
rina Isidora Duncan, que vae interpretar a:;
fiiinsas clássicas de (pie hontem demos pro-
gramma. Acompanhará os trabalhos da fes-
iejada arlisla* uma orchcslra de trinta pro-
fessores, regida pelo maestro M.-iurice Du-
niesnil. Esse espectaculo começará ás 21 lio-
ras.
Uma estréa adiada

Estava annunciada para hoje

5§ A Cinematograpiiia dissipando thesouros! ^
(0

• n_Büa
3
C

a estréa da
"lournée" lyrica da celebre opera de Wolf
I-'errari, "11 segreto di Suzanna", no Lyrico.
Exigindo, porém, grande orebestra, muitos
dns professores que a formam estavam ain-
da honlem na companhia Vitale, cuja despe-
dida desla capital deveria ter sido ante-
honlem. Isso tez com que os ensaios de apu-
ro da peça sc transferissem para hoje, o
que, por sua vez, obrigou o adiamento da es-
troa dessii "troupe" lyrica para amanhã.
iinprelcrivclmentc. Além da representação
da opereta "II segreto dl Suzanna". que terá
como interpretes os artistas Gilberta 1'ri-
dowshy, Alberto Terroiic e Cesare Santarcl-
li, umii orebestra de 45 professores executará
a celebre obra de Henrique Granados, "Go-
yeseas", aqui instrumentada pelo maestro
Luiz Provesi.
Vamos assistir a unia representação (le sue-

cesso
Aqui ainda não se representou uma peça

do gênero policial, como vamos ver dentro
de breves .dias. 0 Lyrico, pela:; condições es-
peciaes que possue, é um dos poucos thea-
Iros que se prestam a -taes representações,
pur que o nosso publico mostra cxtraordiiin-
ria predilecçáo no cinema, ü original que a
companhia Lucilia Péres vae. representar, na
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clinaria poça, fez adaptar
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c_^_ RITTA SACCHETTO-Protagonista

O)

sua estréa no Lyrico, a Io do mez vindouro,
é um dos mais bcllos romances policiaes que
tèm sido levados á scena na Europa, em ra-
zão do seu enorme suecesso ali alcançado.
Leopoldo Frócs vae dar á peça uma "mise-
en-scéne" rigorosa, como talvez ainda não
lenha aqui obtido nenhuma dessas repre-
sentueões. ltasta dizer que em dous ou tres
actos de laberna, no "has-fond" parisiense,
onde ha, exigidos pelo autor da peça, un\
bailados dc apaches, se apresentará uin esco-
lhido corpo dc bailarinos, que executará es-
sas dansas, sob a direcção dos celebres dan-
sarinos Ana Kreinser c G. Molasso, os dis-
linetos artistas da companhia Molasso, (tue
o íioso publico já lem applaudido. Geria-
mente, que a peça policial com que a compa-
nliia Lucilia Péres estreará a Io do mez viu-
douro, no Lyrieo, vae alcançar ruidoso sue-
cesso., i
Av recitas da »r>oda .no CajlPÍ OoM>3

In.iuguram-se lioje no Carlos Gomes as
recitas .da moda que a direcção desse thea-
tro dedica ás. famílias cariocas. A companhia
do Éden Theatro de Lisboa, que oceupa o Car-
los Gomes, representará a delicada peça de
costumes portuguezes "No paiz do sol", cm
cuja interpretação resallam a arte de Henri-
(pie Alves e Medina de Souza, e a graça dc
Elisa Santos, Befthe Barou e Celeste de Oli-
veira.
Os espcctaculos do Republica

O Republica continua a explorar, a preços
populares, os espcctaculos cinematographi-
cos e. de variedades. Enlre as fitas do pro-
grani má desla semana eslá sc exliibindo,
com bastante suecesso, a do combate de box
entre Willai-d e Moran, emquanto no palco
ainda obtem muitos applausos o hábil trans-
formista portuguez Silva Lisboa,

Uma companhia nacional no Palace
Estréa amanhã no Palace-Theatre uma no-

va companhia 
'-dramática nacional, de'que &

primeira aetriz a Sra. Emroíi Pola. Essa
"troupe". que ali trabalhará em espcctaculos
completos, estreará com o ".vaudevillc" do
Bastos Tigre, ".0 micróbio do amor", que o
publico já tev oceasião de applaudir recen-
temente no Recreio e- Trianon, e com um
"grniid-guignolJ' "Os olhos", que foi ha
poucos dias representado nu Apollo.

Polo "jiiissucè" chegou hontem a esta
capital, de regresso da sua "tournée" ao sul,
a companhia de revistas do Sãò José.

—— A companhia Molasso, afim de apurar
o ensaio e montagem de anua nova peça, que
deve subir á scena, impreterivelménte, sab-
liado vindouro, não dará espcctaculos hoje e
amanhã no São José.

¦ A companhia Alexandre Azevedo está
ensaiando, para substituir o actual carlaz,
uma peça engraçadissima — "Os maridos
alegres".'

Realisa-se a 28 do corrente no Recreio
o festival do actor Alberto Ghira, (pie regres-
sa a Portugal dentro dc breves dias. O espe-
ctaculos desse apreciado artista terá um pro-
gramma interessantemente ovgariisado.

 Espcctaculos para hoje: Municipal.
bailados por Isadoro Duncan: Recreio, "A
Tiçãosinho"; Carlos Gomes, "_S'o paiz do sol";
Republica, variado.
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Consultório Medico
(Sô se responde n cartas assignadus soro

inipiaes.)
S. I. P. H. — Si é verdade que o senhor

tem "aorlite luetica, com insuffieiencia nor-
tica não compensada", não deve continuar com
o sublimado corrosivo, que lhe ' .njecta uni
pliarmaceulico amigo". Por força o seu rim
iuiiccioiia mal, e a experiência ensina que não
lindarão a appareeer phenomenos de intolc
rancia pelo medicamento, devido á má eümi-
nação renal. Nós aconselliamos-llie: Riodureto
do hydrargirio um centigramino, hiodurelo dc
sódio" dous centigrammos, Cacodylato de sódio
dez centigrammos.' Água diStffllada 2 grammas.
faro uma., amp.ola esle.re.lisíida. Pódc tomar
nina injecção diarin. Mas o seu caso . .'.íno.
Não é para pliarmaceulico. Seria opporluno
começar por combater a insuffieiencia enrdia-
ca, com os cardiocinctiçòs e os diureticos.

A. M, — Muito agradecidos.
P, 11. E, — I-.sse caso não é para esta se-

cção.
N. R. — Duchas eseossezas c repetir as leu-

(ativas.
(1. R. .1. — As applieações iodadas locaes,

alternadas com as de enxofre são as melho-
les.

M. T. M. A. — Conforme a habilidade do
cidadão...

C. M. A. — E' preciso exame,
,T. B. F. — Anomalia, talvez, congênita c,

portanto, é inútil qualquer tratamento. Ha-
verá remédio si adquirido, As suas informa-
ções não são completas.

P. 1!. R. — Muitíssimo obrigado.
A. N. T. O. N, — Idcm.
It. O. M. — O seu eslado não é para se tralar

em jornal...
0, G. L. O. — A natação, a clectricidndc c

vários outros meios physicps,
M. Q. B. — Pódc tratar-se de abaixamen-

(o da uvula.~P) C, S. — I-_ o estômago, como vae? Pód
ser ,(|ue o senhor calumnic, a sua infeeção de
1910, e tratar-se simplesmente de uma affc-
oção gaslro-inteslinal.

T; P. R. I'. — Baifiio.s de mar, quando vier
o calor.

S. F. — Deixar de fumar dous dias; tomar
um purgante c depois ir ao medico.

Vi A. Z. — Idcm,
P. T. X. — Fazer o favor de ser mais bre-

ve: doze paginas!
M. X. 81- — Fazer simples lavagens com

água fervida c esperar, liscalisando-se, mais
alguns dias.

M.. II. A. M. — E' preciso exame.
G. R. A. T. A. — Muito obrigado.
Ç. 0. R. A. — Adiamos que não deve to-

mar nenhum remédio, ainda, por algum tem-
po. Deve fazer alguns exercícios, andar. Deve
eoiper pouco e fraecionadanienle. Pôde ser
quç o seu estômago tenha sido estragado mais
pelos remédios qne pelo mal...

Si com esses conselhos não obtiver rcsnlla-
do .queira escrever-nos de novo.

Os cortes na Agricultura
"Uin de Jnnclro, '-"_ de agonio de 101(1 --

Sr, retlnclor ila A NOIT1Í — Pejo vonín pura
levar uo coiilierlnienlo de \', S, que u uuliela
publiciidii lionloin neshv conceituado Jornal,
Mil) a oplgmplio "Oh curtes na Agrlcullura",
contém unui rcforonola nos sollulíadbroí de
patojilos de liivençflo em uomo dc tprcelrói,
quo, sobro ser hivordndolrfl, í luju _tu.

N.ui <'¦ vcrdiidclni porque nviiliinn desses In-
leriuciliarlos (rellro-ine nus que coniii lal silo
conhecidos nus rrparllçõcs officlaesY' cobrou
iilguni dia a exorbitante cbimnUsIio dc 
1'iim iiiiii, BOihento pelos seus Inihnllios, Ainda
que se queira negar a esses inlermeilliirlus a
jiruhldiiilc 

'cuinniuin, resla, todavia, cnuslderar
(pie os inventores, principalmente nacionaes,
dispõem, em geral, ile recursos pecuniário!
mui reduzidos e jioucas, pouipilssíuiiis vezes
111091110 tíuii Idéa com ciljfl execução reroulie-
çam valer a pena n ilispciidlo de inelade da-
qiicllu Imporlnncla, slquer,

Experinienle o Sr, redaclor fazer unia vi-
sllu o qualquer dos iiilerinediiirlos OBtllbolo.
cldus aqui no Rio o verá que o preço correu-
teiuenle cobrado pnrn "lodo" o serviço rela-
(ivo A olileiiçáu dc uma patente, "incluindo
nesse preço não síi a ciiiiiinissán, mas "lo-
das" as despesas do processo, eslá longe de
checar a 600Ç000.

li' claro (pie esse preço varia segundo a im-
portancla da invenção c lal variedade provém
do facto de não ser feita poi- conta da Serre-
laria de Industria c Commercio a publicação
dos relatórios, c o preço dessa, absurdo já,
iiugnicutiir com a O.xIqiisi.o destes.

Foi ainda Injusta, nu intenção, a referen-
cia aos agentes de privilégios, feita pelo Sr.
redactor da mencionada local, pois elles sim-
piIficam iinmon .nmciilo o serviço da Secreta-
ria de Industria e Comim-rcio, já poupando
muito trabalho aos funecionarios de.ssa rc-
partição, já auxiiiiuido o Inventor a proteger
um seu direito (pie, embora pouco respeitado
c quasi nada reconhecido nesta torra, não dei-
xa de ser ineoiiteslavel, não deixa de ser uin
direito,

li é por isso que os governos de Iodos os
paizes cultos do mundo, certos da grande nll-
lid.ule que prcslri essa classe de intermedia-
rios, longe de oppor-llie obstáculos, dão-lhe
regalias, tornando-a uma Instituição com ea-
racler official. Si não houvesse os agentes de
privilégios, como poderia, por exemplo, o in-
(iustrlnl residente na llollanda privilegiar no
Brasil uma invenção sua e, assim, contribuir
para o augmeiilo da renda do Ministério da
Agricultura, consumindo cslnmpilhas (c não
poucas}, pagando taxas elevadíssimas que se
repetem depois, aniiunlniculc, concorrendo com
pesados emolumentos, ele.'.' Si não existissem
os intermediários, como poderia o fabricante
da Inglaterra registar no Brasil a marca om.
(pie distingue os seus produetos e, desse mo-
do, contribuir mais tarde para o augmento da
receita das alfândegas, enviando para cá os
artigos fabricados, aclivalido o commercio de
importação e exportação, etc.?

Infelizmente, porém, nós aqui costumamos
fazer o inverso do que se devera fazer. Por
exemplo e ainda sobre a mesma noticia pu-
blic.ida: o Sr. ministro da Agricultura, pre-
tendendo nugmenlnr a receita, eleva as taxas
referentes a privilégios e marcas de fabrica^
quando é claro (pie isso só poderá provocar
a diminuição crescente dos pedidos de palen-
les c de registos de marcas, em prejuizo pa-
ra as industrias, para o commercio, pnra o
progresso. I'ara provar que não é a elevação
das taxas que produz o augmento da renda
desses serviços nos outros paizes, basta con-
siderar (pie nm agente de privilégios nos lis-
tados Unidos da America do Norte cobra ao
inventor 40 dollors pela obtenção de unia pa-
tente (incluindo todas as despesas, o (pie si-
gnifica que a taxa cobrada pelo governo é mi-
ninia) c o 1'alenl Office tem. enlrclanlo, uma
renda animal de cerca de oilo milhões dc
francos, apezar da guerra.

Abandonando outros commcntarios, peço,
Sr. redactor, a publicação destas linhas e fir-
mo-me, antecipadamente grato, de V. S., etc.

Oscar Costa."
i <et» . .. .

Tendes rheuniíüíísmo?
TQMAF: _?_£_*_.___

"ANoite Mundana
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I'.i/cui annos hujej

Mino, Dr, Oscar Cloilo.v, Mine, Dr. Arlhur
Peixoto, D, Jofln Francisco Urnga, bispo du
Curllyliai Dr, Alfredo linlilonso, advogado';

0 cirurgião -lonll-ia Mario Couto de Oliveira,
•Iniiquiiu José de Sou/a Imcnrs, neguei.iiilu
UOSlil praça 6 vicc-comul lio Ilrasil cm Mnu-
Icvldèo,

Fa/. annos hoje o Sr. Dr. Manoel Niohey,
engenheiro da Prefeitura Municipal,— Fa/. uniiiis lm.it* o Sr, .loáu Gomes do A lll*
ral, despachante du Woslorn Tulograpli.—Vai boje annos a gentil sonhorltii lispe-
rança Ferreira da Silva, lilha do Sr. Anloiih
Furrolrn dn Silva, nineelluudo nvgnciuitk des
Ia praça.

—Fazem nnnos nmnnliiti
Os Srs. Dr. Godofredo Cunha, ministro ff»

Supremo Tribunal Federal; Dr, Lul/. liamos,
clinico nesta cnplliil; Dr. NVnldcninr Pereira,
clinico em Nielheroy; Dr, Ubtildo Veiga, clb
nio nesla capllul; Mme. Jósú Rodrigues da
Souza Carra/.edo, Mlle, Dagmar, filha de I),
Maria limi.Ha Duarte e do Dr, José Duarte,
promotor em Rezende; o menino Djalma, fl-
ilio do capilão Octavio Campos d,i Paz.

—Fez iiiuioi honlem a lixma. Sra. D. Lu-
cinda da Molla Bastos, esposa do Sr. Anlonio
da Motta Bastos, proprietário do siadl Mun*
chen.

—Completou hontem, oilo annos, a gcnltl
lil/a, filha do capilão-teneulc Marques de l'u-
lia.
MCRPCOES

A Exma, Sra. D. Luiza Lavrador, esposa do
l)r. Manoel Lavrador, offerccc amanhã, uma
chi cara de chá a suas amigas e ás pessoas dc
suas relações, em sua lesidencia, ii rua Condi
de Bomfim n. 'Jl,"i.

PIC-NIC

Na ilha do Paquelá rcalisn-se domingo pro-
Nimo um plc-llic, promovido por um Hntpo dc
acadêmicos,
CONCERTOS

DR. NICOLA'0 CIANCIO.

A nudição de nlumnos dos professores Or-
laudo Frederico, Oswaldo Alliniini e D. Gtllo-
mar Bell rão Frederico, foi coroada de exilo,
pois agradou immciisanienlc, tal o grão du
ndeuulnmento desses artistas principiantes.
Pouco a pouco a musica, fora do ensino offl-
ciai, vae tendo o desenvolvimento qiic deve ter,
graças nos esforços de professores como essej
tres acima referidos.
VIAJANTES

Da cidad
ha alguns
deve regressar
berto Trompow.sky
so foro e no do

de Canlagalo, onde se encontra ,1_
dias, a serviço de sua profissão,

depois de amanhã o Dr. Ro<
Júnior, advogado no nos-
tildo (Io Riu de Janeiro,

ESPERANTO
No primeiro sabbado do mez de setembro,

dia 2. 
'na 

sede da Rrazila Ligo Espcranlislo,
realisar- a 27" reunião do VI ri na Khibo,
qne, tnnegavelmeute, deve o seu progresso á
aeção do dislineto conjunto de senhoras e se-
nhorilas da nossa melhor sociedade que o
conslitue.

Acccdendo ao convite da directoria, o Sr.
Carlos Veíloso falará sobre o emprego dos
participios existentes na internacional língua
Espcranto,

t—ntT1?!^' ^ ¦ ' —,„ i i-——-

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
TeleiJíione «1.955 Central

&_§!#_ OA COM&TITUSÇÃO 8_. 6
___j«t__—¦—_

\q m saias
Tendo sido noticiado ler o indivíduo Manuel

da Silveira que se acolhera ;i Policia Central,
dali furtado lonas c outros objectos que se
adiavam depositados na repartição, porque
pernoitou na sala dos tclcphouislas, pedem-nos
estes declarar que tal indivíduo nunca ali fez
ponto c sim na sala dos telographistas.

modTsta
Confeccionam-so vestidos sobre os últimos modelos

de Paris. Hua Pedro America n, ü, casa U.

A praga dos automóveis

(2-1) FOLHETIM
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Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux ® %x PARTE

-®eo-

l+l
Depois de Rarncf entrou um chamado Azes-

tini, mestre do obras, chefe de uma turma
que, 1 a oceasião, trabalhava no concerto da
liallaslragem da linha férrea de Lunéville, e
cuja mulher tinha uma casa dc produetos
italianos e de massas alimentícias. Esse Azes-'tini, 

que se dizia originário da Calábria, fa-
lava muito bem o allemão. 0 seu conheci-
mento da língua era por demais profundo
para que não tivesse ido buscar os seus pa-
pois de identidade na famosa undecima se-
cção da policia secreta de Berlim que tem
sempre um grande numero dclles á disposição

yjos seus agentes estrangeiros.
Ao entrar, disse: i

Julgo que Frilz não tardará e que foi
alie que cruzei na floresta!

Em tudo o caso, sentemo-nos á mesa,
lembrou l.osenheim; leremos tempo dc tra-
,íar de assumptos sérios quando chegar "o
Sr. ("iscai movei."

?— "Ia!" Comecemos pelas salchichasl de-
cliirou Thcssein, c depois o vinhosinho da Mo-
sella!

.Quanto a von Fritz, será taixbcm recebido
pom agrado.

É-Cntaram-sâ todos â mesa, eervidos por

/íelma c por Thasie. Não se via Tobias que,
sem duvida, eslava de guarda.

E' o que se pôde chamar uma reunião de
rapazes alegres! Os policiaes podem appa-
recerl

Nada nos terão que censurar! disse Barnef.
Todos têm, parece-me, o direito de jantar
numa hospedaria!

E' ii-la honrada reunião de salchichasl
acrescentou numa manifesta alegria, Thes-
sein, "uni verdadeiro "wurstfesl" apimen-
tada ]>elo sorriso ipieanle da menina Tliasie!

Imincdialamente, ao ouvir essas palavras, a
assembléa estourou de riso. Foi esse o signal
da alegria geral ao redor das saíchlchas a fu-
megar trazidas pela senhora Rosenheim,
toda triumphnnte. Para comprchender bem o
suecesso do gracejo do rubicundo c alegre
Tiiesscin, não é inútil caber que a desenvol-
vidissima Thasie tinha, ao chegar aos cin-
coenta c cinco, o nariz chato com o ponta ar-
rebilada c uma barba crescida no queixo,

Thasie, porém, considerou-se insultada por
essas risadas excessivas e declarou, depois dc
achatar o hoinbro do guarda-cancolla com um
bom tapa dado cora a sua enormissima mão,
que tivera o seu tosapo «uno qualquer outra.

Ella nesecra nos arredores de Munich o cn-
trá.ra em relações pela primeira vez com a
undecima secção em uma época cm que Thes-
sein ainda não sabia se assoar sósinho!

E cila havia sido enviada pelos seus chefes
para uma guaruição franceza, em Saint-Mi-
hicl, para não dar-lhe o nopie verdadeiro, com
o fim de obter Iodos os segredos dos senho-
res officiaes inferiores; prova evidente, enlre
parenthcsis, de que nas altas calhadas, não a
julgavam assim tão desprovida de seducções,
0 que era verdade, a .acreditar no qim affir-
mava, é que durante dez annos ella fizera fu-
ror num café dessa cidade.

"E agora, os outros podiam rir e zombar
delia! Prestara mais serviços á sua palria
do que todos esse "herr" farcistas reunidos
nesse bello dia cm redor das queridas salchi-
chasinhas!"

Thasie teve o seu successosinlio, fpi cumpri-
montada por Zelma, beijada por Azeslini; em
seguida Rarncf, o caixeiro viajante dc arma-
rinho, tomou a palavra depois de ler erguido
o copo á saudc do aiscr, do kronprinz e de
loda a familia imperial. Elle lambem tinha
que contar uma historia cm que se tratava dc
uni capitão encarregado da distribuição de
vestuário, ao qual vendera peúgas que o sa-
tisfizeram a tal ponlo que o dito capilão fi-
zera de Barnef seu amigo.

Ora, proseguiu Barnef, cu havia sido
avisado pela folha de serviço de que o meu
novo amigo tinha dividas. Um dia disse-lhe:"Aqui eslão os meus papeis c a minha cader-
nela militar. Sou um homem honrado, auxi-
lie-me. era fazer negocio com os seus colle-
gas: e eu dos lucros realisados, graças ao seu
empenho, dar-lhe-ei antes dc dous -mezes o
necessário para pagar as suas dividas!" O
capitão de nada desconfiava e o que cu vendo
é bom e barato. A gente acaba por arranjar-se,
Hoje forneço de fazenda de lã, camisas, ce-
roulas, fianellas de algodão, todos os offi-
ciaes e inferiores do regimento c sou amigo
do regimento inteiro. Eis ao que sc pódc che-
gar com um par dc pcágas, posto a ren-
der. (1).

Não digo que não, disse Thasie, em todo

(1)" A espionagem allemã em França", de
Paul Lenoir.. _.._• - -

Hontem, á noite, o auto li. 2.781, conduzido
por um péssimo "chauffeur", atropelou e qua-
si matou o menor Santo Mandãrinni, de nove
annos, residente á rua S. Leopoldo n. Í12. San-
lo foi soecorrido pela Assilencia c cm estado
gravíssimo recolhido á Santa Casa. O crimi-
noso motorista evadiu-se.

gggg?!Eij?gf_i_^_gg__jg_g^^
n'o por loda a parto c ninguém o havia visto
cm parte alguma! Nenhum dos que ali esta-
vam poderia gabar-se de o ter visto. Rose-
llheilli era o único que lhe havia falado por
vezes ao telcphone.

Temporada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR participaa sua Hxniii. frngii<*zia ipic o sen luxuoso cslalicleci-

men to riui.cionn diariainciilc ulú I hora da iiuuiliii,
ruiu um esmerado semçu dc CHA", r.HOCOLATB, SOU-
VETES c ^ranJu variedade em PATISS15IIIE lina.

Conccrlu todas ns nuiloj alé l*i,80.
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO l'A'1'lll.')
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PERDEU ?
O Sr. Simon Katz, morador á rua do Catlc-

te n. 17(i, encontrou no terça-feira á noite, cm
um cinema, uma "bairelle", que veiu entre-
gar a A NOITE c que aqui fica á disposição
de quem provar ser o dono,
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- HYPOCRISIA
- ÕU (A VERDADL
o je no aODEON»

NÚA)

O film sem par !! 1

Sociedade de Geograohia
Reuiiir-se-á amanhã, sexta-feira, 25 do cur-

rente, ás l(i horas, em sessão ordinária, a So-
elednde dc Geogrnphia do Rio de Janeiro, era
sua sede social, á praça lá de Novembro,

A'S SENHORAS
Ít3* Mme. Cl.iire, autora do preparado "fire-

go-ürieiital". ¦ liara conservação e bclleza da
pellc, previnc a sua clientela que, uma sua
ex-empregnda, de nome Magdalciia, retirada
já dc sen negocio, anda offcrccendo á venda,
como vingança, uma falsificação prejudicial
do seu preparado "Grego-Oric.nlal", fazendo-
se acompanhar dc uma senhora edosa. surda,
ou, ás vezes, de um menino. Mme. Clairc não
se resjionsabiJisa pelas vendas feitas por sua
ex-empregada. prevcniiido sua clientela cou-
tra as falsificações do preparado "Greiío-
Oriental", cujo deposito é á praça da Repu-
blica, 70.

O legitimo preparado "Gr/ go-Orie.nlal", do
Mme, Clairc, tem produzido nplimos resulla-
dos, tendo innumcros atleslados de senhora)
da alta sociedade. Esse-preparado não é posto
ú venda, só podendo ser adquirido no pro-
prio deposito ou pur encommenda,

1_—«it? Ci>_5. _- -

Soífreis do estômago?
TOMÂE ES3ERÉSSL
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FACULDADE üt_ MEDICINA
Os alumnos do Faculdade dc Medicina re-

unem-se segunda-feira, 28 do corrente, ás II
horas, na sala li, para tratarem da instrucção
militar.

»—«***—-  ..
DR. ALCÂNTARA ÜOMES. Tuberculosa

IUnlii._;ii .silva, li. lie ' á. ji — Res, lelop 700 Sul

o caso "as peugos não lém o valor do
llirl!..." Ah! essa Thasie é dos diabos!
Azeslini que lhe puxara a barba recebeu um
sopapo, o que não o impediu de querer con-
t.ar por sua vez como entregara á Aliemanha
a primeira espingarda Lebel saida das fabri-
cas dc Sainl-Étienne! "Eu era simples em-
pregado sem ordenado, empregado "volunta-
rio", como se diz na nossa administração,
em casa do Sr. P..., fabricante de Sâint-
Étienne..,-"

Mas os outros não o ouviam. Comiam e bc-
biahi com tal rumor de mandibulas, de gar-
fos, de facas e de louca que a historia da es-
piiígarda Lebel ficou sem seguimenlo para
François.

Entretanto, quando os appetitcs já se sen-
liam mais satisfeitos, um dos cnmponios
disse:

Isso tudo, dc nada vale ao lado do que
vae. oceorrer pelas bandas das estações de
estrada de ferro, si houver guerra!E' verdade, oblcmpcrou Thcssein, sem
insistir.

Sim! disse ainda Rosenheim com um
meneio de cabeça, no dia cm que Slieher"apertar a mola da destruição", que halbur-
dia! Que marmelada!...

Quanta carne picada dc welches para cn-
cher salchichas!...

—"Ia'! "Ja"!... basta imaginar somente
o aecumulo oceasionado pelo descarrilamento
de dous trens militares, em um mesmo ponlo
da linha de Belfort, dc Strasbuorg ou dc
Mctz, quando atrás estarão todos os outros
trens que se seguem "aos quartos de hora",
não é verdade Sr. Thcssein!.,.

Thcssein fingiu que não ouviu.
E tudo mais, proseguiu o segundo cam-

ponio. Eu, que aqui estou, conheço uma esla-
ção onde. bastará atirar um phósphoro cm cer-
tos reservatórios de gazolina, uma estação cs-
trategiea que dentro de cinco minutos ficaria
toda cm chammas!...

Os francezes são realmente muito tolos,
concluiu Rosenheim, e Sticbcr é um homem
de verdadeiro valor!

Puzcram-se enlão a falar de Slieher. Todas
as ordens dellc emanavam. O seu nome, uma
vez pronunciado, tudo eslava dito, pois que

' ,alld tudo determinara, tudo previra. Sabiam-

E' verdade que podia a gente sujipôr nunca
o ter visto e uo entanto lhe ter apertado dia-
riamente a mão, Era um homem que usava
de todos os disfarces, uin chefe que sabia ca-
raclerisar-se como uni inspector da Segu-
rança.

Vocês c.stão me dando vontade de rir,
com o seu Slieher, rosnou de súbito o tio
Fouare, o qual, alé então, não pronunciara pa-
lavra. Eu conheci um um Sti.ebcr que deixa-
ria o de vocês a perdei- de vista!

Você conheceu o primeiro Slieher, lio
Fouare? ,

O único, o verdadeiro, o amigo de Bis-
mareie, o que creou a nossa policia secreta do
estrangeiro, antes que o vosso Slieher tivesse
visto a luz do dia! Si o conheci! Comecei a
trabalhar com cllc, antes de Sadowa!

Mas, que edade tem você então?
Não estou longe dos setenta e dous, e

sou um seu criado! Teria uns vinte e Ires
naquella época. Sim, posso dizer que prepa-
ramos a invasão da Rohemlá, jnnto.t. Nós
nos disfarçávamos ora em pliotograpíio, ora
em vendedor dc cestos, ora em saltimbanco,
ou ainda, em vendedor ambulante de esta-
tuelas de gesso, de objectos de religião, ou dc
pornographia.., todas as profissões ambu-
lanles, o que Tínhamos um carro dc
transporte; ia mos dc cidades em aldeias,
observando, Ouvindo tudo o que oceorria om
redor de nós! Esse é o ponlo divertido da
profissão! Nunca pude habituar-me aos ou-
iros. Mais larde, Slieher qniz levar-me para
os seus escriptorios dc Berlim, mas eu ahi
teria definhado, acabando por morrer: para
mim, é preciso a estrada livre, e eu delia go-
sarei alé o ultimo minuto I Quando percebi
que já não linha grande preslimo, fiz-me
•pastor; mas, por pastor que seja cu seria ca-
paz ainda de ensinar muita particularidade
da cousa de que nos oecupamos a mais de mu
fiscal movei ou a qualquer chefe de dislricto,
palavra de lio Fouare! Nunca me deixei apa-
nhar, e ouçam mais, todos você-, poderiam
ser presos esta noite; en aiuda seria capas

de, -me livrar! Sou conhecido em toda a rc-
gião como um bom franc.ez! (luso dc uma
reputação que vale ouro!

Você deve ser rico, tio Fouare?
Não peço nada a ninguém!
E continua a trabalhar só pela glovia'i—Com a sua salchicha!

Todos ouviam nqnelle ancião que cunhe-
cera o grande Slieher, o "rei dos espiões",
como os recrutas ouviam oulr'oro os vetera-
nos do tempo dc Napoleão falar do seu impe-
rador..! E o outro deixava-se embalar pelas
suas recordações: "Ah! si vocês tivessem ou-
vido Bismarck dizer ao rei Guilherme: "Stic-
ber, sirc, é o rei dos agentes da policia sc-
creta.!" É como se orgulhava do seu Stiebcr!
Fui nesse dia (pie cllc o fez nomear chefe do
serviço de campanha! De Mo.ltke, um oulro
gigante c o Sr. Banibe.rg, cônsul da Prússia,
que eu fora encarregado particularmente dc
vigiar, diziani-ifo freqüentemente á nossa
vista: nunca seria possível suppor que lãr»
importantes serviços de guerra pudessemser prestados a um exercito em marcha "sob

a direcção de um só homem" (en, bem en*
tendido, não contava) (pie, de aiitc-mão, pcr«
correra, estudara o paiz e eollocára secreta*
mente nos pontos estratégicos "pessoas rela.
cionadas nu paiz secretamente" que ei.mi
ulilisadas, quando necessário. A cada dcs«
canso do exercito, as casas onde deviam ser
alojados o estado maior e os officiaes gerac3
com a sua comitiva estavam assignalndas,

e um camponez, espião vestindo camisóla e
calçando tamancos, vindo ao encontro do ex-
creito, "mas que se havia feito algemar á
entrada da cidade pelas vanguardas,' afim de
ser considerado martyr pelos seus compatrio-
tas", dava Iodas as informações necessárias
sobre as passagens das tropas c sobre os rc-
cursos da região, cm forragens, carne c le-
gumes!"Ah! isso é que era obra bem feita! E poi
isso Bismarck dizia que era preciso honrar oi
policiaes! e nomeava Slieher governador dl
Brauiij durante a passagem do rei! IC garam
tfi-lhes que ninguém fazia a mininia reclama-
ção! Slieher tive todas as honras, todos os
tilulos, e isso nunca o impedia dc pôr a mão
na inass»1

.(Con.iniia.)
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!Ul federalfias fla [ap
Companhia di Lotorlaa Nacionais

do Braill

fMraeefies jmbllea», *uli a flucnll-
(tiiçno du govoino federal, As 'J i'-' e
nos siibbiiiiiis iis a horas 1 ,i rua

Visconde de lliiboioly u. ü

AMANHA
-150 - 3"'

Vor ÍSGCÜ, cm ippi i«

Depois de amanhã
A's j horas da tarde

309 - .|S-

5o:oooiooo
Por 'ISOOO, cm quintos

Os pedidos de bilhetes do inle-
rim- devem ser acompanhados dc
mais 000 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazaretli & C, rua ilo Ouvidor
n. 04, calsn 11. «17. Teleg. 1.1'S-
VEL e_na casa F, Guimarães, Ilo-
sario, 71, esquina do beco das Can-
ccllns, caixa do Correio n, 1,273,

DINHEIRO

ANTABCtíOA
Reccbciu-80 pedidosc ciicoiiimeiidas des*

ias uíaiumliiB cerveja»
no Doposlto ií rua Itia-
chuelo ii. 92, (Bmpre-sa de Águas Gazosns);
entregas ao domici-
Uo. Telephono 2361 lí.

OBSaBSB

Perolina Esmalte-?0"
proparailo nuo adquiro o conforva a \>A.
lê/u d» pollo, nnprovuilo iiele liiilllulo de
Iii.'i|i7ii, de I'iiiu, premindo uu i \|<i »>
dn Miliino, 1'n'çii ;i$umi. io UI) Aluiu/.
1'BltÓLI.N'A, miiim) o ciiiüullciailor. 1'rcco
1^000. Kxljnni ciloi piopnniiloí, \ voitiln•-in loiliií ni porfliniHrlui o uo ilupii«iiu
loilo o ile oulroí niopnniilei, ú nm Solo

do Setembro u, SOU, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande
————¦—— ———s——¦—¦^M

Compra-se
qnnlqtti r i|tinntliIndo no joiai velhas

£0iii «a ioiii peJrni, ilo iinniqucr valor o
cnulolus do (Monto uo Soccoiioi; iwg.i-to
bem, na rua Gontnlves Dius n, ai.

Joalheria Valentim
Tílcplioao 01)1 Contrai

EXTERNATO MAURELL fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
GIORELLI&C

*¦— '-1-1—ii-nr-1 i

Importadores de gêneros italianoswm, ¦ . ¦

FUNDADu EM 1906—
Director e proprlelnrloi ~DR. OSWALDO BOAVENTURA

Aulas diurnas o nooturuas
CUHflOO De PnEPAnATOniOSCCURBOBINTERMEOlARIO

C PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Di-, Jü,\ü lllHEllio, lento du Colloslo Potlra II, nurluguoi, Dr. AH Illlli l miiii-,lento ilo Çolloglo Pedro ll, mnllicmallca. Dr. gastai) itUCII. lento do Colleatov. io , Itancexn a, i.„,, unlvírifil. Dr. MlíMiKS DB AGUIAR. IoiiIo do Colloao..liuii, latim. n*. joüI.' MASTIIANUIOU iico uulilono da Pticultlaila ílnSlftlclnn, linne.!». Dr. ,M.\Mit:i. PHItBIllA DA CUNHA, conliooldo profano-*, iilivilcooelilmlea. mor CUIDO ÍIOSPORT», da Unlverililaüo do I-onnulvm i, u.'o-granida o liiglo». OSWALDO DOAVBNTUJU, medico a director d« Bxloriiítb.tiiífhomallca o historia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

Flllilll'»!
1'iiiia llon, 7.'i
Tel. loao-íüSüC.

Armarem •
ll, Uvrndlo lb>ío• Tel, inso a

CAPE' SANTA RITA

Einprcsta-sc sobro jóias, roupas, Ia
zeudas, inetaca aludo nao rcpreíeri-

to Valor

Riu Luiz de. Camões n, 60
TELEPIIONH 1.117*2 NORTE -

\Abcvlo dns 7 horas da
watiltõ ris / tln titiitcj

¦ s^^mÊmmWmlk
í$§| mi mm
IffliiiiteGiÉ
MÊm ErDe8,° Souza
BMHS«í5l

J. LIBERAL &'C.

Pensão estrangeira
lixcellente trntamcnto, quar-tos bem mobiliados para ca-

saes c solteiros. Preços nio-
dicos, todo conforto e asseio;
8 minutos distante do centro.
Rua D. Carlos í n. 3o, Cattete.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

-il, Largo S. Francisco de Paula, <l<l
Teleplione 3.8|.i-"\'urto

Frutas, queijos, manteiga, frios e com-
flicslivcis finos.

MENU
Hoje ao jantar:

Cangica á bahiana.
Aiiiiinliã uo almoço:

Mayntinalsc do camarão.
Caldo ;', Malliúa.
Dacalliáo ;í biscainha.
Lingua do lti„ (iraniln á gaúcha.Tripas ;i Ia mede ilo Cien.

Ao jantai' :
Frango á Gentil Paslora,
Por lo vitcllu com |)nrée do batuia.¦"'i',fcl»"-'. OrAy Ve piRá"'.',:'-;. •
Oitrao

Primorosa garrafeira

BENZ01N
j Paru o enibéllczunionto do rosto etias mãos; rol rosca

o pollo irritada pela navalha
Vidro -iSooo. Pelo Correio

SSooo
fPerfumaria Orlando Rangel

Pintura de cabellos
M.MU. Ol.lVElltA lingo cabellos par-lieului-nieiilo, só asonlioms, om llenné.Acliiiilnientc garanto a maior pci-feiçãol)o tou Irnt-allio. Duração: |ualro mezes.completamente iiioffoosivo. Preparados

recebidos ila Europa pelos últimos va-
puros.

_ Avenida Gomes Freire n. 108, sobradololopbono n. 5.8011—Contrai.

«8R0NCHITE
Rvu-iiiidij, Asllima,

Tuúer.aiise pulmonar.
GRANDE TÔNICO

aDre o jppeilip. i rreduz a
(orca Ki-uiar.

RUA DO ACKE IN. 8!
TELEPHONE 1.404 NORTE

c RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.210 NORTE

^^mimf^m^ma^tmmtg

Eapeciulidiulc cm vinhos: Barbcra, Ncbiolo, Grlgnolino c
Copri bninco. Vinho Chienli cm caixa, diversas marcas

mm
Vaiiiulo soitimentò tic massas alimentícias fabricadas por

systcmns os mais modernos e aperfeiçoados,
Talhaiins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados c

domingos, no armazém ú rua Lavradio 18 e 20. Telephone
3.7S6 Central.

Mnssinhos glutlnadas com ovos, cm caixinhas dc diversos
tamanhos, reconimendavcis como optimo alimento das cre-
ancas c convalescentes.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM GATAbOGO

CnANADO 4 C. 1» r)n Marco, 14

A FIDALGA
Ilcstiiuranl ondoso reúnem na molliores liniiilias. Iligorosa escollia feita di.i-

rinrnoiitc, cm cm no~, caças o IcRiimcs.\inlius. iiiipiiriiii;;'io do marcas exclusivas
dn casa. Preços módicos.

HIA S. JOSIi',81 - foiop. -I.ÕI3C.

Xilo precisa dc reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telcpbonc Sorlo 335

QUEM PAGA 0 PATO ?
AQUELLE QUE NÃO COMPRA A

TINTURARIA RIO BRANCO
CASA DE PRIAAEIRA ORDEM

29 « AvesaMa Mem úe Sá »

i m Ai|

Attcndc de prompto nos chamados pelo TELEPHONE
IV. 4.0JÍ4--TCentral — puni buscar a roupa — GRÁTIS —
c entregai' n domicilio, depois de pago o trurnilho. Limpa
a seccoe passa, em uni dia o terno por 3$000; lava chi-
micamentepor 5$000j tinge com pcilciçílo. Faz concertos

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS

Stadt Munchen
Praça Tlradantei n. 1

Teleplione C(i5 Central
CAf>-, roilmiranl ffnblnelai o torraço,

.Mui,""", i.ii.I.ih-- i- loillH,
Codiilin pura tudoi u» pnlmluicu*, \w.o*no Blonnco do iodou.

AniBiiliü üo almoço ¦
1'nlnplido iioiie, bneallino •• ,/ni„ m -

illnliuimi» brtiMi«i;i.iii,i>- pelxnilaiAo jantar:
Mi>i|tiecu -i biililumi, liaoalliao -i Lonei

do Sa, miiiiuimilM) do Ingoito, liolinfioi
da Uacnlnno o oilriw froicai nu nr
livro,

Ho|o
Cangica da Bahia

Pensão
Trnipaiin-io uma nomilo eom i|iiiii/,

quartoi Uom nioblIlnJoi, proillo ajardi-
ia,in, Inilnllacòoa moilornm, nus Intuía-
illaçõofl do Gloria { iiiftirma-io, pur la-
mu, ua caia Illit, ú um Seio de Solem-
bro n. "7,

0 liomem rclav enesce I

HOTEL AÍENIDA
O maior e mais Importante doBrasil, Oceupando a melhor si-

tuacão da
Avenklâ Uio- BííVaco

Servido por elevadores eleolricos.
Freqüência nnnual de ÜU.OOU olien-
es. Diária oouiplola, a partir de

End. Teleg. -- A VEM DA
RIO DE JANEIRO

Qus é indiscutivelmente a melhor
lâmpada \0^

A' venda nas melhores casas de
electrEcidade do Brcssüü

A Mre Dame de Paris
GRANDE VEHM com

o desoonto âe 2® •[.
¦ ¦¦¦¦¦ i —«.——m*

Em todas as mercadorias

mando o sttsponsorio Eleetrico-Ma-
gnollco do Dr. lVilion. Cura ínfol-
iím-I o nbsolulntnoiito eorla doi OH-
(J.iOS onfrnqtioclilos por uma nm, i-
ilude desregrada ou ama velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
M IS'R-IN-0 & C,

ju, a .no olvidou. 103-nio
Ketiictlcm-ío calalogos dcslo

nppniollio. Ropreienlanle om Sito
Pnulo :
januario Lscanac

ItUA 15 DE NOVEMBRO n. 7

LOTERIA

S. PAULO
(Jariuillilo p«lo rovcíiio do

EitadQ

Amanhã
40:000$OOC

Por 3aS6co

Terça-iclriij 29 do corrente

15 ,ooo$ooo
Por i$ooo

Bilhetes A veridã cm todas it
cnsas lotciicas.

Unhas brilhantes
Com o mo comlanlo do Unliolino, aj

unliiM ndquironi um lindo brilho o ox-
loilciitu dor ro-adn, i|ui> nau dosnpparecO)

aluda niOMno ilapoii ,lo Invnr as mfioj
ilivorsiu ir/ou. Im vidro, lS-,'iO. lie-
nicllo-ío peloi Correio por s!$U00, Xa
',v liau.ii.i ürnndo,» rua Umgnnvnna
ii. UO.

••liapéos dc sol c bengalas
I" '"ai. vnrindn <-oiiinicuio encontra-*c "a CASA BAIIDOSA, praça Tira.'p|,tes ii. ii, junto A Camiüurin fio-

N. 11.

Aluffa=se p:11:1 ura c;lsal
° __ serio ou cava-

lheiros de fino trato um cs-
plendido aposento mobilado,
no palacctc, todo ladeado dc
jardim, na rua D. Luiza n. 21,
Gloria.

. ¦ ¦- maÊCMsaam "fMilklt

CALÇADO
CASA AÊIXEItVA
Travessa S. Francisco dc Paula, 38
Calçados finos, alta moda em
botas e sapatos. Sempre va-
riedade em novos modelos I

J e creações. |

Professora de cdrte
Habilita a cortar por escala geométricac pratica qualquer modelo, inclusive tail-letir, em poucas lições
Tanibom corta moldes sob medida e

podem ser em liizeiulas, alinhavados e
írovudos on meio conleccionados.

PREÇO MÓDICO
Mm o. Nunes de Abreu

tina Uruguayana 1-16 r andar
TEL. :j.573 .NORTE

MoveSs a prestações
RUA DA CARIOCA

Modelos exclusivos
CASA MARTINS

i

" ¦ - ¦ ¦.. i R. das
r"™^"WB"'" ""¦¦¦ I 

| Tolep, 5

Material para todo o gênerode illuminação

Casa especial de bordados, plisses etc.
Rua dos Ourives u. 13 —Sobrado

Pont ;i jour c picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plissechato, accordeon e machos em
pregas finas c horda soutache
em pé.

Material sanitário e encanamentos

SorUmento completo

Qual o vosso destino?
*—W—UlipiW wniini MWMMMWW m*m*mmmMmmmm**m**m%MÊmm**WmU Hllli — mim ¦

Que cores eleveis preferir?
Qual a pedra que deveis usar cm vosso anel ?
Que santo vos acompanha para que possaes pedir-lhea sua protecção ?
Como corrigir as correntes de defeitos quc';são contra-nos a vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?
O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomantemas neste caso o dispendio é fatal.

Nós estamos linbililndissiinos a fornecer-vos o vosso horóscopo, sem dispendio
ou^rumiSdóT ^ °SCr0Va' ^""-'"-"'"o UI» «"toPP- «om o^osso

R. H. - Caixa do correio 1894, Rio
í-üísTilln;'!05,0 mM.-*0.Vosso nascimento, somente, e, pela volto do correio, esta-ais scientea dos mo.os indispensáveis para alcançai- uma vida prospera e feliz.

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

U nipidcü o porleiçilo.

— Nesta t-n*n cobrem-so
fazom-so conccrloí com

Maison Muguet
— mi®, pereira —

Atolior do modas o confccçõos, cha-
pios pnra sonhorns, scnliiii-itas o moni-nas, grando unidade cm turmas, Miase 1'liiinas.

Costumes Inillcur, robe.«, mnntcntix,saias, blusas, motinócs, pcignoirs, lin-
gorio muilo lina, todo nitlgo oslrangoirn.
lixecuinm-so com porfoiçilo o clognncm eu-
xovncs pnrn casamentos o i|iini!;,|uer toi-lettt- pólos tiltiiiios liguriu, «.
Rim Sete do Setembro n. llli.Tclopboiio

4.287 Central

Carso de Preparatórios
Mensalidade 2515000

Diurno cnocturno. Proles-
sores do Pedro II - Matéria
avulsa io$ooo. Rua Sele de
Setembro n. 101, 1* andar.

Mobiliário completo
Família de tratnmcnlo, cslrnngciin.

,|iic se retira, \eml2, pnrcelltidaiiionlouuom conjunto, n mobiliiu-io completo dosua caso, desde trens de cozinlia até os
tapetes du sala; os moveis são todos
rioiiiplctamonto novos. Ver e tratar na
rua do llezcndo 101, das Kl ás lü.

Peoslo Brasileira
Reformada para familias £

cavalheiros ile tratamento, a 20.
minutos do centro, bondes a
toda hora. Rua Haddock Lobo
n. 123.

Cambuqtsira
Acha-se novamente aberto,

debaixo da competente diiQT
cção dc seus novos proprie-
tarios, o magnífico Grande
Hotel ilo Parque.

Aos Sir*s. Professores
Públicos

Rocommcnda-so o excollcnlo livro >>>>
tcitui-n CO.VrO.-J MORAES B CÍVICOS DO
IIIASII., dc C, Góes, mm lado adaptar
11: s aulas primarias pclu Dircct. de Instr.
Municipal.

Na lr:o in Alves, cai lon. illuslr. coin
iX, pngs. 3§000.

CASA DALE
Rua da Alfândega 82 a 86

ESQUINA DE OURIVES

Chá de Cacau
Tônico Nutritivo

DEPOSITO :

General Câmara, 128

MARCA
&

"íi — ——*¦¦» - »' — ¦- — mm, »- — •¦«__ J«'-' "——---**-"*.-»•,-rn,*,--mm. rn.rn.mm, - m,m. m m m-^ ^ m.m m.m.m, m m, m. m m. m, m, J.

Praia de Botafogo, 384 '^0**** 
<!

em frente ao Pavilhão de Regulas - Tolep! sul ,j)i ^^^L '
Succursal 

- Iiistalladu no esplendido pro- ^m~*****£*%jQ -**>* \
dio novo do mklmia coiukaxiio^^m^^^^^i^m*^^0^ '
R. das Laranjeiras, 31S^*"^^0^*^^^*^
Telep. 5.I3C (. i^m+tl*^^^\%mjr^m***'^ Cizilllkl dc pii- j

¦ ^»*~*****Lyf& *5Jt"^*****'^ me'ia 01'l'em — Aposentos I
| "'"^fkR l»^*^^!^-****^ e banheiros, com todos os cotifor- |
\ IJ^***^'^ l«s modernos. — Bom tratamento. Pregos |
! •"""^ módicos, bondes ú porta. MIGUEL II. S1XEL & IRMÃOS I>- _j

IjtfiÉMÉIiÉoililii

REGISTRADA

Maiiiciirn o massagens inanunesClcctricas por professor' diplomado che
gado da Europa, llua São Josó n. 29 1andar. Telepliouo Central 5.-ir,7.
ggg^Egmg!CT3a^li^^^t3Bgmi»j|||tM

SLUB DOS BOHEMIOS
II UA DO PASSEIO, 5-t

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1- desta capital

Autos de luxo para casamentos o passeios
= ESCRIPTÒRIO:=

Av, Rio Branco, 161-Tel. 474 central
GARAGE E OITICINAS:

Rua Relação, 16 e 18-Tel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

MOVEIS
Grande deposito e oíflcina de moveis e col-choaria, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es-t^lo allemão, ullima moda, 500Í&000; mais banafa

que qualquer oufpa casa: salas de jantar, 580^; ditas de visita
estylo de grande elleito, de 130$ a 180$, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, Éo.fooo, Peçam cata-logos para não ficarem illudidos com outras casas; Leão dosMares na rua do Passeio n. 110 —(Largo da Lapa).

O único que tem os principaes predicados, elegância,
commódidade e durabilidade sem lim.

DEPÓSITOS:
Matriz, Sete de Setembro n. 113.

Filiaes, Avenida Rio Branco n. 89.» Marechal Floriano n. 114.

PNEUS

RfôTAURANT E CABARET

I um» 111

adquirida ou hereditária cm todas ns
manifestações. Rlieumalismo, Eeze-
mas Ulceras, Tumores, Doros museu-
lares e ósseas, Doros de cabeça no-
cturnas, etc. e todas doenças resilf-
Imites do impurezas do sangue,
curam-se infallivclmenle com wUnlco que com u 111 sú frasco faz dcsapparocer qualquer manifestação. Umacolher após as releições. Uni todas us pharmacias.

Preços feitos directamente
da fabrica.

O director-gerente, enge-
nheiro Octavio Gusman, de
uma das fabricas de pnetuna-
ticos, cuja companhia se com-
põe de quatro fabricas distin-
ctas na America do Norte,
acha-se actualmente nesta çi-
dade, onde permanecerá peloespaço de duas semanas, ac-
ceitando contractos directos.
Pode ser encontrado á rua
dos Ourives 85, das 4 ás 5
horas, no escriptòrio de Pra-
do Costa & C.

A "Tendinha dos Alliados"
ANTIGA DE LISBOA

Recentemente reorganisada
sob a direcção do provecto
"Belga" Ignacio Von Geem.

Almoço, jantar e ceia.
Aberto dia e noite. Rua Vis-

conde de Maranguape n. 17

CAMPESTRE
nu a dos o um ves 37

Telepb. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Vatapá á bahiana.
Mayonnaise de garoupa.
Boas bacalhoadas.

Ao jantar :
Suecesso !

Além dos pratos do dia o
«meuú» c variadissimo.

Todos os dias ostras cruas,
canja c papas.

Sardinhas nas brazas.
Boas peixadas.Preços do costume

Tèi de ííiê inalo
para canalisaçãc de aguiu

VI-*.TiT.O>: ^ORBIiLT & OOJfP.
Praia do Caju n. 68. — Teltp. Viiln 1(10.

Fabrica do vigas ocas de cimenlo nr-
mudo, vergas, iageolas para divisões,
mnis leves e econômicas do que qual-
quer onlro artigo similar.

Vigas-madres massiças o postes paracercas.

Hotel Mello
Eui Lambary

Informações: na Casa Viuva
Heniy, rua Gonçalves Dias
n. ^o. •

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : narua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Teleplione n. 994 — Central

Dentista
A . Lopes Ribeiro, cirurgião deiitis-

ta pela Faculdade dc Mcdi-ina do Itio
do Janeiro, cuni longa pratica, iialia-
Um- garantidos. Consullas iliariamciilo.
Consultório, rua da Quitanda 11. -18.

iVIOntepio Civil
Prescreve no dia 31 deste mei

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

M0QI5TA
Faz vestidos por qualquer figurino, comioda a perfeição e rapidez, preços bara-lissimos, rua Uonçalvcs Dias n. 'dl, so-liiado, eiiliiida pela Joalheria Valentim,1'"'eplmne ii. 091 (-entrai.

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduxidos qualquer quanti-
dade tle moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; ;í

Casa Pro-rua Riachuelo n
grésso.

7>

DELICIOSA BEBIDA

<§#
Espumante, refrigerante, sciil

álcool

CASINO-PHENIX

ESTÔMAGO, FIÜADOE INTESTINOS
Digestões diííiccis, azia, gastritos,enterites, prisão do ventre, niáo liali-to, dor e poso no estômago, vômitos,

dores de cabeça, curam-so com olilixiroupoplico do prof. Dr. Cohiciodc Abreu. a: venda nas boas phar-macias e drogarias do llio e dos Es-lados. — Deposito — lü, Itua 1° deMarço, lü. — Hio,

O único theatro por sessões que funeciotia na AvenidaAsnanbã—Sexta-feira, 25 de agosto de 1916 -&mmh$
ESTREA DO

THEATRO PEQUENO
Com um elenco artístico de primeira ordem, composlo do formosas o intclligiinteí

aotrizes o adores do valor
(Direcção scenica de ObYMPIO NOGUEIRA)

Primeiras representações da bellissima e encanladot-íi comedia em duns actoA
do FRANCIS DE CHOISSIiTTELHADOS DE VIDRO

(LE FEÜ Dü V01SIN)
A's 8 Koras-2 SESSÕES g-A's J80 horas

Emma de Souza, Olvmpiõ Nogueira
Belmira de Almeida, Salles Ribeiro e An
thero Vieira.

Grande suecesso da nova • troupe )
:liegada dc Buenos Aires, dirigida pela
wiiipre applaudida cabuiótiéro

LAUIIA DE SADE
Mlle. TILDA MA.VCIM, cantora ila-

liana. -
Mlle. ;'.1>:.NV aOLLIN, cantora cosmo-

polHa.
Miss AULETTK.ijxcenliiqiieliollandaise.
LA riuiYANA, exilo mundial.
A IBEHIA, bailarina hespanhola.
LA VAI.ENC1A.MTA, couplotista hesn.v

nholo.
Orcliestra Izigana dirigida pelo mae*-

tro MESSADACLLV.
Ett.i seihaua — .Novas estréaf.

Theatro Carlos Gomes
Grando companhia do sessões, do

Eden-Tlicatro, dc Lisboa—Empresa
. TEIXEIRA MARQUES.

HOJE ^lOJE
Duas sessões, ás 7 3,-i o 0 ,'!,1

Inauguração das recitas da moda
Dedicadas ás Exinas, famílias

A rcvisla-fanlasia, do costumes
portugtiezes, em dous actos, originaldc CARLOS LEAL c AVELINO' DE 5SOI ZA, musica dos maestros TIIO-MAZ Jii:i.-.NEt;itO e LUZ JÚNIOR

NO PAIZ DO SOL
Ze Lusitano, por HENRIQUE ALVES •
Maria do Minho, por ELISA SAN-TOS. Optimo desempenho de llertíie
llãron nas suas admiráveis cieai-òos
Medina de Souza, João Silva, Jajmò
Silva, Luiz llravo, Tina Coelho, Le-
leste de Oliveira, 1'lacido Ferreira.
Augusto Coita e todo o bello con-
junto dosla companhia.

Patrióticas apotheoscs a Portugal
0 maior suecesso— Legitimo triumplio

,„,„ 
l'RK,í£;1MCl,lloi;'!,s o varandas, MODO ; camarotes, Í-J$J0Ü ;maroles. d$900; galerias, 1$üOU.
Os bilhetvs acham-se á vonda na billiclorla do tliealro.'Iiimiiiiiwii iifgaa

««-»»»»«„¦¦„¦¦„.„.,,„ —,jl
ga8EsgaiBSBBiiiPaBSM^!jiiLuiiiajsaMaapiBBWt3gaK3a»sat8^ •- mmmMmm

r^S| ¦MÊS*50*** \w# BB | 11 q ^B „ u fr~ g M jf-U nasa fêiéS f&sÊ IflB wPn

cadeiras de ,%*

srrij&B£'^(

Na rua do Passeio 78

0 CABARET RESTAURANT DO CLUB
Absolutamente reformado! Totalmente modificado I

cassi

DOS POLÍTICOS
A'S 

^Srmnn,ne15cançòire bX^itiSSiaT8"1^0' "'" m'X « ^ » ^ ^a, & escolhido
Artistas esiiocialmenlo contratados para esla Cabaret-Cabaretier-Sr. FRANCO MAomsi h. 7FLORY, cxcc„„i,uo-A NENETTE, duna» migao„M-GIOCONDA, ^"ecZ-lmum IMSY ,~—*\VSS: —iM™1-DELIA MRES' —" -íWwiíE

0r£ ^tia dirigida polo popular professor PICKMANN.
«. Í-A Directoria do Club lera o ensejo de offerecer.ás gentis senhoras e dislinetos cavalheiros galantes brindof.

AiHle«¦« Eiegancia-nn @©ilez£i< Musica •o» Florescie

THEATRO REÇgEÍO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Tournée o Creniilda
HOJEE

'Oliveira

^=HOJE
A's 7 3/J - A's 0 .1,1.

A TIÇÃOS1NHO
Comedia em Ires aclos, de GA-

VAULT, autor da MENINA 1)0 UIO-
COLATB.

Pi-olagonisla, CREMJLDA DOLI-
VEIRA.

Drillianto desempenho — Magnifi-
cos sconarios.

No 3" acto—0 \òo da pega, porCremilda d'01iveira o Ferreira de
Souza.

«.Mise-en-scène » de JOÃO Tl\R.-H0SA. Moveis da MARCENARIA DRVSILEHIA.
Amanhã, ás 7 3/4 e 0 3/1 — ATI-

ÇAOSLNHO.
A seguir-MARIDOS ALEGRESvaudevillc em tres actos (Gênero dó— U Ai.lI.V

llll 013 imliÉ III!
O Cabaret Restauraní do

CLUBMOZÂRT
A clcganji' bombonnici-o da rua Cbile,31

Com esle prograinma :
Cabareliòrc a cleganlo

Ja sw*

LAS SALAMAXQUlXAS,colebres dansa**
rinas.

A rOLI.ETI.NA, canlaiilo italiana.
CA11V lllí KERLOO, apacheltc.
ESTIIER CASTILLO, licspnnlioU.
LA P0HTI4SA, crcolla.
.SfZANMO MUGUET,discuso.
Orchcslra do imincnso professor BltlNO

MARCER.

||jTodos ao M07.AnT.II

-i.. -;.^^-*a>íi -.Vr-v


