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Os belgas já cuidam de estabelecer
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grandes companhias de navegação
A installação do Lloyd

Royal Belge
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O ficrto dc Antuérpia, ar/ora em desolação, mas que será a sede da nova e
importante companhia belga de navegação, toqo que ahi se restabeleça a so-

Ucrânia da Bélgica
A Bélgica invadida, dominado quasi todo

seu território, lem forcas ainda para reagir
contra a a.sphyxla, com que a tenta cxlcr-
minar o prussianismo brutal, Por varias
vezes ,'i, desde que estalou a guerra eu-
ropén c que o poder de von Bissing es-
maga indefesas populações da Flnudrc e da
Wnlonia, tem tido linlos os povos civilisados
sobejas provas da vida eterna e heróica da
Bélgica, E outra cousa não é lambem, com
a noticia qne boje tivemos na legação hei-
ga, da organisnção, em La Pannc, de uma
grande companhia de uavegação internacio-
nal, o Lloyd Royal Belge.

A fundição (Ia Sociélé Anonymc Lloyd
Royal Belge foi registada a 20 dc junho,
publicando-o o "Monileur llclue". de 15-2(1
dc julho. Organisudo cm La Pannc, a sua
sede será, mais tarde, lustallada em Antuer-
pia. ü capital inicia! da companhia é de cin-
eocnüt milhões de francos, estando já a
sociedade nutorisada a cmilllr obrigações

ate a concorrência de cem milhões do fran-
cos, cujos juros o amortisacão são garan-
tidos pelo governo belga.

Por decreto real dc 19 de julho, o mi-
nistro das Finanças foi nutorisado a sub-
screver litulos no valor de setenta e cinco
milhões desta emissão.

O Lloyd Royal Belge só poderá ter adini-
nistrndorcs c dlrectores belgas ou pessoas
naturalisadas e residentes na Bélgica. Nos
estatutos da sociedade foi escripto que nc-
nluinia convenção poderá ser concluída, quer
seja de natureza a diminuir a independen-
cia da mesma sociedade, quer seja para in-
traduzir nclla influencias estrangeiras. As
acções do Lloyd Real só poderão pertencer
a belgas.

O fim da empresa & crear o estabelecer
linhas regalares de navegação, seguindo um
programma já combinado com os eommis-
sarios do governo da Bélgica.
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lír. Pontes de Miranda

Attendendò a (pie o governo, por intermédio
do Sr, miüistro dn Justiça, manifestou a in-
tensão de tirai- ao (Índigo algumas imperfei-
ções graves, o Dr. Pontes de .Miranda, júris-
ta c advogado, que será o autor do primeiro
livro a sair sobre o Código — um Direito de
Família, cm que, como nos disse, ba um anno
trabalhava, enviou ao Sr. ministro e aos pre-
sidentes das commissões da Gamara e do Se-
nado algumas notas sobre erros graves, uns

contra o bom senso,
outros contra a lc-
clinica jurídica e ou-
tros conlra doutrina e
senso jurídico.

O Sr. Dr. Pontes de
Miranda, em conversa
com um de nossos
companheiros, exem-
plifieou esses erros:

— Contra o bom
senso, eis o que se lô
no art. 1.7-15: "...au-
torisam a desherda-
ção dos ascendentes
pelos descendentes:
...III, Relações illi-
citas com a mulher do
filho ou neto, ou com
o genro ou marido da
filha ou nela":I

Os legisladores di-
zem, portanto, genro
ou o marido da filha.
Essa feia repetição,

essa monstruosidade pleonastica, não deve
ficar num Código. E passaram lü annos a
corrigir a redacçãó! O Dr. Clovis Beviláqua
está fartamente vingado...

Passemos a um erro dc lecbnica. O art. 310
considera os bens paraphernaes incommuni-
caveis, c o art. 287, paragraplio, submetle os
bens extra-dotaes, em regra, á communhão.
O Código faz, portanto, distineção entre pa-
raphernaes e exlra-dotaes. E' um erro. Para-
phernaes, do grego para pherne, quer dizer
exlra-dotaes, fora do dote. Paraphernaes são
os extra-dotaes. Assim era no Direito Roma-
no e no nosso velho direito. Basta ver Mello
Freire (Instituliones. Olysipone, 1707. V. II,
T. 9, paragraplio 2. P. I(i2):" .. .quac uxor in
marili domum secum ahduxit, et illi us admi-
nistrationi subjecit, vel quae domum, slantc
matrimônio, quoeumquc titulo adquisivit,
parapiicrnalia dicuntur".

Teixeira dc Freitas, quando define para-
phernaes (Consolidação, nota an art. 89) diz''paraphernaes ou extra-dotaes". Coelho da
Rocha (Inst. de Dir. Civ., 1, paragraplio 280,
P. 19il) diz: "todos os bens da mulher, queno casamento feito por dolc se não compre-
licndem neste, são paraphernaes". Corrêa Tel-
les (üigesto, 11, n. 171, p. 28) "... seus bens
paraphernaes, isto é, os que deixou fora do
dote, e os que adquiriu depois",

Como se ve, a mesma equivalciicia entre
extra-dotaes c paraphernaes, que são apenas...
extra dotaes em grego. O engano vem do
grande Lafayette, que, defendendo a enlão
indefensável opinião da communhão dos ac-
queslos, leve de pregar a martello, contra a
etymologia e a technica, um significado novo
a paraphernaes. Mas isso porque bastava de-
finil-os direito para destruir o seu parecer...

E a Câmara, embora advertida pelo Sena-
do,, persistiu no erro. lí' preciso cmeiidal-o,
sob pena de servir a pilhéria dos estrangei-
ros: "no Brasil bens paraphernaes... são
apenas ' os paraphernaes incommunicavcisl"
Tal exclamação é inevitável , porque todo
francez sabe (pie les bienr, de Ia femme, qui
ne sont pus dotanx, sonl dils cxlru-dolaux ou
paraphernaux. (Baudry, III, n. 34(1, P. 246).

Na caria ao Sr. ministro apontei oulros
erros, graves todos. Como curiosidade, dou-
lhes uma emenda da Câmara... apresenta-
da... pelo dactylographo. No projcclo Clovis,
7ias varias commissões, no Senado, apparecia
sempre, como devera, "podem exeusar-se da
tutela os (pie já exercerem tutela ou curatc-
Ia". Pois liem; o dactylographo, na Câmara,
quiz lambem legislar, e emendou o ultimo e
de exercerem por n, ficando exerceram, o que
alterou o sentido. O erro passou através de
todas as minuciosas commissões e apparece
no Código, estatuindo um absurdo... Como
tstá no Código, um indivíduo excusn-so dn
tutela só porque ha 30 annos ou mais já foi
lulor ou curador...

Ha outros enganos, Iodos graves, pcores do
que genro marido da filha e emendas de da-
ctylqgraphos: são as sabias alterações de cer-
to.s juriseonsultos.

ò governo faz bem em querer tentar ligei-
ros reparos. No caso contrario, teremos no
Código uma grande obra dc grandes defeitos...
Eis em que dá o culto da incompetência: alé
as obras patrióticas redundam em desservl-
Ços á pátria...

A maçonaria argentina

envia ao Rio dous
delegados

O que nos disseram os Srs.
Drs. Salas Orono e

Francisco Gicca
O trabalho de approximação e estreilamen-

to dc relações entre o Brasil e a Argentina não
está prcoecupando somente o mundo official.
As iniciativas particulares têm secundado a
acção dos governos.

Depois da estadia do Sr. Ruy Barbo ..a, ou-
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O Sr, Salas Orono, á esquerda; o
Francisco Gicca, á direita

Sr.

trás grandes personagens daqui, como os Drs,
Sá Vianna, Rivadavia Corrêa e Octacilio Ca-
mará, têm ido á Argentina c os de lá, como o
dcpulado Aguirre, procuram estreitar muis as
nossas relações, vindo nos conhecer mais in-
timamente.

Hoje chegaram ao nosso porto pelo "Leão
XIII" mais duas individualidades de destaque
na representação argentina, os Srs. Dr. Salas
Orono, jornalista e deputado nacional, e Fran-
cisco Gicca, jornalista militante e grão-mes-
tre da maçonaria argentina.

Fomos procural-os a bordo, logo depois do"Leão X11I" ter lançado ferros. Ambos almo-
cavam, Pedimos-lhcs que nos dessem infor-
inações sobre a missão em que vinham nos vi-
sitar.

—A nossa missão é toda particular — disse-
nos o Dr. Orono.

—Todavia, não é difficil descobrir-se o mo-
tivo delia — accrescenlámos. Ha bem poucosdias chegou de Buenos Aires o deputado Cama-
rá, que lá foi cm missão da nossa maçona-
ria...

—Effectivamcnte, nós estamos cm condi-
ções idênticas. Venho me entender com o sc-
nador Lauro Sodré — disse o Sr. Gicca — porincumbência do Grande Oriente argentino.

Passámos, enlão, a conversar sobre outros
assumptos, tendo os nossos visitantes, como
todos os estrangeiros que aqui aportam, pa-
lavras elogiosas para a nossa natureza, pas-
sando depois a se tratar das relações interna-
cionaes.

Foi por essa oceasião que o Sr. Dr. Orono
perguntou, com muito interesse:

—E já teve fim aqui o incidente Zehallos?
Explicámos quo o que se lem dito aqui não

tem nbsolulnmeulo importância.
—Dá-se a mesma cousa que lá na Argentina

— acereseentou o Sr. Gicca — pois o Sr. Ze-
ballos não tem prestigio para dominar a opi-
nião publica argentina. A prova está na sua
derrota nas ultimas eleições.

E a ligeira palestra que tivemos com os nos-
sos visitantes versou sobre a necessidade dc
desenvolvermos as nossas relações pela inicia-
Uva particular.

—E' justamente o que os senhores vêm fa-
zer agora... arrematámos.

—Mais ou menos... A nossa missão • toda
intima. Ambos pertencemos k maçonaria.
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Os desmandos e levianda-

des de um "chanceller"

Quando o innllogrado João Pinheiro «ra
presidente do Minas, um dos raros opposl-
clonistas ao seu governo, nlludindo á fia-
grniitc infelicidade daquclle estadista na es-
colha dos seus auxlliarcs, atlriliuiu essa lu-
felicidado tio "dedo podre" de S. Ex. Nüo
faz mal explicar aqui que o failecido lio-
mem dc listado tinha todos os dedos das
duas mãos integral o physicamcnto silos, o
que essn historia do "dedo podre" era ape-
nas uma figura de rhetorica, para exprimir
a infelicidade do indicador presidencial cm
apontar e designar os homens. Pois, ao que
parecei essa "gangrena digital" 6 um mal
endêmico entre os estadistas mineiros, por-
que, pelo menos, tonio como João Pinhcl-
ro, o Sr. Dr. Wencesláo tem também o in-
dicador da direita integralmente "podre".
Desde que o actual presidente orgnnisou o
seu ministério c nomeou os seus principaes
auxlliarcs que sc evidenciou logo o mani-
festo desastre dn escolha. Ou para satisfa-
zer compromissos politicos, ou para atteu-
der apenas As syinpnlhias do seu coração,
viu-se logo, com cffeito, que S. Ex. não
procurava homens pnra os cargos o sim car»
gos para distribuir entre os seus correllglo-
narios e amigos. E' verdade que no mo-
mento sc disse que o ministério fora esco-
lliido pelo failecido senador Pinheiro Machn-
doj mas, não só o Sr. Weiiecsláo desmentiu
formalmente essa versão, como, logo depois,
provo» praticamente os fundamentos desse
desmentido, nomeando o Sr. Bezerra, que li-
nha contra si a evidente hostilidade do ex-
tinto chefe da politien nacional.

Que ncuhuni dos seus ministros está á
altura do momento o Sr. Dr. Wcnccsláo
deve ser hoje o primeiro a reconhecer. A
indiffcrença com que todos encaram a situa-
ção financeira, não attendendò, não só á opi-
nião publica, que exige a diminuição das
despesas, como ás próprias ultimações do
presidente, que por mais de uma vez tem
sido obrigado — c inutilmente — a lem-
brar-lhes o cumprimento do dever, deve ler
já proporcionado momentos bem amargos a
S. Ex. E quanto ao chefe de policia e ao
actual prefeito interino, a infelicidade da
escolha presidencial atlingiu, por liem dizer,
ás raias de uma calamidade puhljça.

Ha, porém, enlre essas escolhas infclicis-
simas, uma que não deve e não pód,e pormais tempo permanecer, porque, da sua per-manencia, podem resultar conseqüências
mais graves que de uma simples incompe-
tencia administrativa; essa escolha é a do
actual ministro interino das Relações Ex-
teriores.

E' com o mais profundo desgosto que va-
mos criticar um personagem official, cujo
desprestigio pessoal como que acarreta' o
despresligio da própria nação; mas, os actos
de verdadeira insensatez do Sr. Dr. Souza
Dantas são de tal ordem, são tão públicos,são tão consecutivos, que já não é licito
mais que a imprensa os cale. O Sr. Dr,
Wencesláo, que é um homem de vida parti-cular inacatavel, que juizo formará de um
ministro de Estado que vae ceiar cm uma
casa de tavolagem, de entrada franca, e que
se assenta mesmo ao lado da roleta em
pleno funecionamento ?

Os amigos e companheiros do joven minis-
tro podem allegar que S. Ex. & solteiro e,
como solteiro, pôde levar a vida que bem
quizer. Mas, ha nessa allegação um erro
crasso; um ministro de Estado, mesmo sol-
teiro, não pôde gosar a vida nocturna como
um "noceur" barato; o quando esse minis-
tro superintende a pasta das Relações Ex-
teriores de um paiz, mais necessário se tor-
na que, pela sua vida publica e privada,
elle tenha bastante prestigio pessoal para de-
fender opportunamcnte o prestigio nacional.

Mas, não é só quanto ás suas leviandades
nocturnas que o actual ministro interino
das Relações Exteriores tem escandalisado a
opinião nacional; isso é um pequeno reparo,
que não teria logar sinão cm uma nota li-
geira; o peor é que, no exercício do seu
cargo, S. Ex. não tem sido menos lamen-
tavelmente leviano. A revivescencia do in-
cidente Zehallos, provocada exclusivamente
por S. Ex. e por S. Ex. exclusivamente ali-
montada nos jornaes, que freqüenta e onde
tem amigos, é um desserviço de tal monta,
que chega a ser um crime. Não é pela pes-soa do Sr. Zeballos, nem mesmo pela atli-
tude futura desse político e jornalista ar-
gen tino em relação ao Brasil, que a levian-
dade do Itamaraty deve ser francamente
censurada; a exhumação de um caso morto,
como o "do telcgramma n. 9", poderia acar-
retar para as relações brasilciro-argenlinas
uma nova éra muilo perigosa de descon-
fianças, como a que existia por oceasião da
luta quasi pessoal entre o Itamaraty e o ex-
chanceller argentino. Por que e para que,
pois, resuseitar aquelle caso, como o fez dc-
sastradamente o Sr. ministro, que, na sua
anciã de atacar o Sr. Zehallos, foi ao limite
de censurar, nas entrelinhas de uma com-
inunicação official, a acção do Sr. Ruy Bar-
bosa ein Buenos Aires 1

15' impossível que ao Sr. presidente da
Republica não tenha passado despercebida a
gravidade da situação; diz-se mesmo que
S. Ex. já telegraphou ao Sr. Lauro Mui-
ler, chamando-o com toda urgência ao Bra-
sil. Não pôde ser falso esse boato. Mas,
antes que o Sr. Lauro regresse, o Sr. Dr.
Wencesláo devo chamar ao Cattete o joven
ministro interino e dar-lhe conselhos, para
que tome juizo e não continue a metter os
pés pelas mãos, sacrificando uma carreira
conduzida com tão insolentc felicidade.

A REUNIÃO SECRETA DA LI8A DO COMMERCIO
-MU*-

A forca dos impostos
O conselheiro Nuno de Andrade rebate ae idéas

do Dr. Lindolpho Câmara que applaude o
augmento da quota-ouro si este

não exceder de IO •/„
A Liga do Commercio annunclou parahontem uma sessão extraordinária, na qualii commissão nomeada para apresentar ai-

vltres ã solução do problema financeiro Ini-
ciaria os seus trabalhos. Antes da s:.ssão
eram múltiplos os commcntarios sobro si
n mesma seria publica ou secreta.

Quando se iniciavam os trabalhos alguns
membros da grande commissão, hospedes

]t*P,ppy .P : : •":, .: Pp, -..'.

O Sr. Lauro Muller no
Canadá

— 9 -

OTTAAVA, 24 (A. A.) — O ministro Lauro
Muller chegou a Nesla capital, sendo recebido
pelo representante do governador geral do
Domínio do Canadá e do primeiro ministro e
cercado das maiores allenções.

S. Ex. almoçou no palácio do governo,
com suas altezas rcaes o duque e a duque-
za de Connaught. Durante o almoço, o du-
qne manteve sempre animada palestra com a
ministro Lauro Muller, maiiifcstaiido-lhe as
suas vivas sympathias pelo Brasil.

O primeiro ministro e presidente do ga-
hinete, sir oRhert Bordcn, offereccu um ban-
quete ao ministro Lauro Muller, ao qual as-
sisliram todos os ministros c os altos repre»
sen tant es "parlamentares dos partidos poli-
ticos.

Depois das saudações ao rei Jorge V e ao
presidente da Republica do Brasil, o primei-
ro ministro, o chefe da opposição, sir Wil-
fredo Laurier, o o ministro dos Correios ma»
nifestnram as suas sympathias pelo Brasil,
saudando muito cordialmente o ministro
Lauro Muller.

O Dr. Lauro Muller seguiu para Montreal,
onde llio será nffereeido um banquete pelo
ministro das Obras Publicas do Canadá, par-
lindo depois para Nova York.^afim de embar»
«ar para o Brasllr

Os Srs. Nuno de Andrade e LindolphoCâmara, que tiveram a parle principalno debate
da Liga, lembraram a conveniência, justifi-coda, aliás, dc que a mesma fosso secreta,
por isso que o assumpto a discutir não se-na hontem mesmo terminado e quaesquercommcntarios públicos, antecipados, tra-riam prejuízos ao lhema geral, por todosos titulos importante c melindroso. As-sim mesmo comp-ehendeu um niisso <col-
lega, que se mostrou hoje irritado, Icmhran-'Io ató o ilvitre de um resumo da sesâefornecido pela secretaria da Liga, como sc
faz na Sociedade Nacional de Agricuiim-à eoutras associações de classes. Mas, deixe-mos dc parle estas considerações para ile-monslrar cm como, mesmo a portas fecha-das, com todo o sigillo para o nosso repre-sentante, temos a satisfação de noticiar clr-cumstanciadamciue os importantes debatessobre a situação financeira, na parte dasnovas tributações, inclusive o augmento da'. ota-ouni. pvetenção do legislativo que temencontrado repulsa geral no commercio bra-si.eiro.

A sessão de hontem teve toda a áttençãovoltada para duas opiniões acatadas, que,no plenário, (absorveram, cm geral, o as-sumpto: os Srs. Drs. Nuno de Andrade eLindolpho Câmara.
E, tanto quanto o nosso esforço foi pos-sivcl, damos a seguir as oceorrencias desseimportante debate. Após a abertura da ses-são, pelo presidente da Liga, eommendador

Ramalho Ortigão, pediu a palavra o Dr.
Lindolpho Câmara. S. S. pretendia expor
um seu trabalho, que julgava perfeitamentedentro do thema discutido por aquella as-sembléa.

O DISCURSO DO DR. LINDOL-
PHO CÂMARA

Era necessário — disse o Dr. Lindolpho —
que o governo se apparelhassc com o ouro
jiecessario para fazer face ás grandes des-
pesas com o "funding" que vão começar em
abril de 1918, não citando as do mesmo ca-
racter que já se iniciam em 1917. Era ain»
da necessário que o governo puzesse em
execução as medidas convenientes para esse
fim, e o augmento da quota-ouro era uma
dellas, não podendo mesmo ser prescindida.O orador achava, entretanto, que esse au-
gmento, pela fôrma projectada, era excessi-
vo, que podia ser reduzido de mais de 50 °|°.

Quando o orador pretendia mostrar a ne-
cessidade do augmento, o Sr. Ortigão in-
terrompeu em aparte, dizendo que o com-
mercio não sc importava com o augmento
da quota-ouro, si o governo precisa de ouro,
umavez que se fizesse um abatimento pro-
porcional na quota-papel, e que era uma
idéa, aliás, acceitavel, desde que o commer-
cio, com a nova fôrma de taxação, não viés-
se a pagar maiores direitos que os actuaes,
visto os impostos de importação terem at-
tiugido o limite máximo que elle pôde sup-
portar.

O Dr. Lindolpho, proseguindo, declarou
que applaudia o aparte c declarava então
quo a sua idéa.estava adstricta ao angmen-
to de 10 °|° da quota-ouro, isto é, elevada

do 40 a 50 •I", e qne tinha pensado, vendoa tarifo, geral, na lembrança de Be proporo nliiiixameiito dn larifa de certos viveresde J0 "I", cuja compensação daria exacla-menlc para o decréscimo do 10 "|° da quola-ouro que clle applaudia, restabelecendo as-sim o equilíbrio.
S. S. citou, enião, entre outros artigos

que deviam soffrer a diminuição dos direi-tos: a banha americana, o queijo, a mau-leiga, o xarque, etc.
GRANDES APARTES AO DIS-

CURSO DO DR. LINDOLPHO
As Idéas do Dr. Lindolpho provocaram,sensação na assembléa, scudn S. S. aparlea»uo pelos membros da commissão, quc jun-taram aqucllcs artigos dc primeira íicccs-suladc outros que deveriam ser, outrosim,beneficiados; assim, ns drogas, que estão

por um preço absurdo e que. por consequen-cia, fero o bolso do consumidor, afora a cir-cunislancia dc nttender á saudo publica, osartigos dc vestuário do pobre, que está sof-frendo da mesma fôrma.
Mas, dentre os apartes vehemeiitcs, des-tacou-sc um que se tornou uma peca ora-tona;

O DISCURSO DO DR. NUNO DEANDRADE
S. S», rebatendo os conceitos do Dr. Lin-uolpho Câmara, disse que o fazia cm duas

partes, frisando bem que, sendo a lei orça-montaria uma lei awnua, o Congresso nãotem o direilo de apresentar meios de appa-relhamento, sinão para fazer face ás despe-sas do exercício futuro, o que quer dizer,ir alem do que é humanamente possível dese_ prever. Vingando essa theoria, por quenao apparclhar o governo desde já com osrecursos necessários para fazer face ás des-
pesas do exercício de 1918, ou para os ou-tros subsequentes?...

Continuando, o Dr. Nuno dc Andrade dis-se que nunca se viu, em paiz algum, pro-curar fazer previsões em matéria financeira,dotando o governo com os meios necessários
para um outro exercício que não o que sc
segue immediatíiinente. O Dr. LindolphoCâmara perguntou, então, si, além das des-
pesas a cffecluar-se com o pagamento dofunding", como poderia se arranjar o go-verno para restabelecer o fundo de resgatedc_ amortisacão, de que já tenha lançadomao l Em aparte foi-lhe respondido, então,
que o governo tinha de fazer face ás despe-sas do "funding??, por emquanto, eom as
imperiosas, e, quanto ás outras, que crimi-nosaniente foram desviadas do seu obje-etivo, que o Brasil só as poderia pagarquando para isso 'tivesse os (recursos nc-cessarios.

O Dr. Lindolpho Câmara concordando quea tarifa não podia ser augmentada, esque-eeu-se propositadamente de que, executadasas idéas por elle expendidas, o resultado se-rlí> exactamente um augmento correspondentea 27 °|° nos direitos de todas as mercadorias,exceptuadas, apenas, algumas, que, por in-dicação de S. S., deveriam ter a sua quota-papel de direitos diminuída de 20 0I°, isto é,os viveres.
Si se augmentar a quota-ouro para 50 °|°,

diminuindo proporcionalmente de 20 °|° os
direitos das mercadorias indicadas pelo Dr.
Lindolpho Câmara, está claro que somente
nesses artigos, que na espécie são viveres,
a. tarifa não soffreria alteração; mas é pre-ciso considerar que a tarifa da Alfândega
não versa somente sobre viveres, os quaesnclla representam apenas uma quantidaderelativamente pequena,- restando todas as
outras mercadorias, cujos direitos ficariam
acerescidos de mais 10 °|° ouro.

Foi, talvez, por isso, que a commissão
permanente da Liga refutou em grande par-te taes conceitos, por isso que clles não sc
coadunam absolutamente com a theoria jáexpendida na representação que a mesma
Liga fez presente ao Congresso Federal, no-
tando-se que, não sendo o pensamento da
commissão, como lhe não compete, do abso-
luta intransigência, por isso que representa
o pensamento do commercio em geral, poroutro lado cila não pode nem deve acceitar
medidas que venham sacrificar os interes-
ses vitaes desse mesmo commercio.

A discussão não terminou pelo adeanlado
da hora, ficando resolvido que o conselheiro
Nuno de Andrade, relator geral da eommis-
são, apresentasse na próxima reunião, terça-
feira vindoura, as bases pelas quaes se guia-rá a discussão sobre o assumpto.

Eis o que se passou na reunião secreta
ia Liga do Commercio.

A GUERRA

Os frasicazes com-
pletam a conquista

do Easiropas
m

NA FRENTE OCCIDENTAL"

DAS EXPLICAÇÕES
Quando surge, entre dous amigos, . razão

de queixa, o melhor è provocar uma explica-
ção franca, que esclareça e liquide o inci-
dente. Muitas'vezes o aggravo é apenas ap-
parente c uma explicação opporluna dissi-
pal-o-á.sem deixar rcsenlimcntos.

O. seguinte caso o demonstra :
Um lavrador da margem do Rio das Ve-

lhas, por nome Bastião, recebeu a visita
de um compadre, que vivia trinta léguas dis-
tante e que fez toda essa jornada para pas-
sar com clle Ires dias.

Ao jantar vciu um prato com dous peixes:
um dourado ,de dous palmos e um piau pe-
queno, dc menos de palmo. Bastião poz o
dourado no seu prato, o piau lio do compa-
drè, e comeram.

Depois do jantar o compadre começou a
ficar soturno, Irislonho, e recolheu-se para
dormir: No dia seguinte, como estivesse ain-
da relrahido, o Bustião interpcllou-o:

Compadre, vocâ anda sorumbalico.
Aconlcceu-lhe alguma cousa ?

O hospede quiz mudar de assumpto, mas
o Bastião insistiu: ...

Nãol... digal... Vocâ soffreu algum
aggravo de minha parle?Já que insisle. — respondeu o compa-
dre —¦ vou dizer. Eu estou queixoso com
o que você fez hontem, no juntar.Que foi que eu fiz 1

Poz o peixe grande no seu prato e O
pequeno no meu. Foi signal de pouco caso.
Isto m e avexou.

Eseule cá, compadre; você não tem. ra-
zão. Si fosse você que servisse, que teria
feito '.'.-,

Eu?;.-.: Teria posta o dourado no sea
prato e o piau no meu.

Pois então? — retrucou o Bastião. Não
foi isso mesmo que sueceden ? Não lhe lo-
cou b piau c a mim o dourado? Então qualá o motivo da queixa ?

O compadre ficou ataranlado, acceilotl o
e.cplicução e o cas» ficou liquidado entre
o< dom amigott

a.:

Onde se acham ou restos nor-
taes de Teixeira de Freitas

Mais algumas inffòrmações
sobre o grande júris-

consulto brasileiro
Segundo notas fornecidas ao representante

da A NOITE em Nictheroy pelo solicüador
Iquirerico Alves Cosia, os restos- mortaes do
jurlsconsulto Dr. Teixeira de Freitas se en-
centram cm um nicho do cemitério de Ma-
ruhy, sob a guarda da Exma. Sra. D. Leo-
nor de Souza Ribeiro Saramago, viuva de Ma-
noel dc Pinho Saramago, que ali tem também
os despojos dc seu avô, que muito apreciava
o notável brasileiro.

A entrega dos ossos poderá ser feila por in-
termedio daquclle solicitador, que reside á
rua Visconde do Uruguay n. 157.

Os restos mortaes de Teixeira de Freitas
estão acondicionados dc modo que fácil é a
sua trasladação.

O illuslre brasileiro, que adoecera na. tra-
vessa do Cypreste, falleceu na alameda dc
S. Boaventura, onde foi ultimamente o Colle-
gio Abilio, dirigido pelo Dr. Ataliba I.cpage.
Entre o exlineto jurlsconsulto e a .família
Souza Ribeiro", dá" qual existem em Nictheroy
mais os Srs. Alberto de Souza Ribeiro, nego-
eiante, e Anlonio de Souza Ribeiro, propric-
tario, sendo que deste fora padrinho o phar-maceutico Anlonio; Teixeira de Freitas, jáfailecido, filho do Dr. Teixeira de 1'reita ¦,
havia relações dc amizade e de grande venc-
ração.

Para a historia pátria ainda poderá o soli-
citador Iquirerico Alves Costa, por informes
da família Souza Ribeiro, prestar detalhes
que muito interessam o paiz.

A sessão do Senado careceu de impor-
tancia, Não houve expediente, nem oradores,
nem ordem do dia.

A cfficiencia da artilharia In-

feleza — A lula no rcduclo

do Lcipzig — A situação

ao longo da frente
LONDRES, 25 (A NOITE) — Um deapiicháda frente üritannicn, aqui recebido durante anoilo, diz que o ataque ao systema de fortifi-

caries da seRunda linha allemã, a leste do
reffucto de Lolpzlg, nn quarto-fotra, mos-
troa ;i evidencia que a artilharia ínglezaj
chegou ao jtriio de efflcloneln até agora min-
ca alcançado por nenhuma outra. O ataque
começou por uma tempestade de obuzes c do
bon,lias de todos os typos, disparados aos mt«
lha.es por minuto o desencadeou-se numa
extensão (In mais do lr.*M neres. O tiro fez-SO
com uma cfficaein mui notável c foi lão cer-
teiro que pcrmitliu nos iiiclezes (ornar aoa
alIrmãcH trincheiras numa frente de 1.000 jur-das por 100 jardas de profundidade. Os In.
Cleros fizeram nli mais do 'J00 prisioneiros o
cn'liaram ao inimigo enormes haUas. O nu-
movo do baixas dos inglezes foi de 93 ho«
me.is apenas.

Durante a lula, um official do regimento
de Warwlclcshlrc, qne 6 um famoso atirador,
collncou-so por detrás de um sacco do .'rola e,
utlllsando-se das carabinas qne carregavam
dous soldados o fazendo fniío apenas conV
uma mão, lutou com vanla-rom contra uma
meirallwulora. O official manteve csst> liro-
teio.^até que os homens que serviam a me-
tralliadora allemã ou morreram ou so entre-
garam.

Os iii(rlczc3 fizeram mais alguns progres*sos assim como os francezes na frente do
Sonme.

Deante do Verdun os friuicezes alcançaram
novos proffresRos na direcção dc Tliiaiimont,
fazendo mais de tresentos prisioneiros, enlre
os quaes oito officiaes.
Na frente franceza

PARIS, 25 (Havas) — Communicado offi-
ciai :"Ao norte do Somme, tomámos dc assalto
a parte de Maurepas que ainda estava em po-der do inimigo c Impcllimos a nossa linha
Tfuzc!Uos metros para além da povoação,
numa extén-SãS-ÔS opus Iiilomelros.

Entre Maurepas V a co',;-i 1-1 fizemos du»
zcnios prisioneiros e captura,..Oo nuias dnzo
metralhadoras.

No sector dc Fstrées c Lilions continua aducllo de artilharia.
Na margem direita do Mosa, os allemães

tentaram inuliJmcnte vários ataquei a* grana-das conlra a nossa nova frente, enlre Thiau-
mont e Fleury.

A leste de Fleury fizemos novos progressos,cap!arando tresenlos allemães."
Na frente ingleza

LONDRES, 2õ (Havas) (Official) — Ao sulde ThicjTvnl, avançámos tresentos metros, ca-
pturando uma trincheira de quatrocentos me-tros de extensão,

Numerosos prisioneiros estão chegando aojt
acampamentos. Ignora-se ainda o niiif.To to-lal dos allemães aprisionados.

Repellimos !|i norte de Bazentin-le-Pctit
um ataque de bombas contra as nossas novas
trincheiras.
Novos suecessos dos inglezes

LONDRES, 25 (A. A.) — O communicado
inglez publicado esta manhã diz que o ir/Tinçò
das tropas brilannicas, no sul de Tliiepval,
foi c tresentas jaardas, continuando renhida
a luta de artilharia.

Os inglezes conquistaram e perderam deze*
nove vezes o bosque de Trones, ficando, fienalmentc, em suas mãos.

A OFFENSIVA RUSSA

A offensiva dos austro-alle-

mães detida — O concurso

dos turcos — A siíuação dos

russos no Dniesíer e nos

Carpathos »

LONDRES, 23 (A NOITE) — A contrá-of.
fensiva austro-allcmã ao sul da Volliynia «I
ao norte da Galicia pódc-so considerar com«
pletamente detida.

Nem mesmo com o concurso de mais de
100.000 turcos, todos hrtmens escolhidos a
veteranos das guerras balkanicas, os austro»
allemães^ puderam conter os russos ao norle
da (ialicia. entre o hug e Slota-Lipa.

Na região do Dniester, os austro-hungaros
resistem desesperadamonte.

Nos Carpathos, a situação continua muito
favorável para as tropas do czar, que con«,
quistaram novas posições ao adversário.
Recomeçou a offensiva russa

na Armênia

LONDRES, 25 (A NOITE) — No Caueaso,,
os russos acabam de tomar a offensiva na
Armênia Central e reconquistaram aos turcos
a cidade de Mush.

Os turcos, aproveitando-se das tropas qu(|marchavam para a Mesopotamia em julho, dU
rigiram-n'fis contra o centro russo, sobre <\
qual fizeram grande pressão. Não podendo.;devido á falta de caminhos e de estrada.i. en<
viar para ali reforços, o grão-duque Nicolúf
mandou recuar as tropas sobre o lago d<
Van. Os turcos mantiveram assim a inicia)
Uva lactica naquclle scclor durante cerca dtum mez. Agora, chegaram ali as tropas rusí
sas de reforço e os turcos começam a aban*
donar todo o terreno que haviam rcconquisi
tado. O numero de prisioneiros eleva-se, em;
dous dias, a mais de 15,000 homens. Na re-
gião dc Arindovan foram ftnpiquiladas quatro'
divisões turcas, sendo capturados dous reRÍ«!
men tos completos. Os russos proseguem nq
seu avanço para o sul e para o oeste. A retit
rada dos turcos está sendo feita na maios!
desordem.
A luta a sudoeste da Buko*-

vma

LONDRES, 25 (A. A.) — mformaçõef
procedentes de Retrogrado desmentem as :\t{
firmativas germanophilas de. terem os ausí
tl-iacos progredido na parte sudoeste da Rui
kovinn, onde teriam, segundo as nolicias d<$
Berlim, retomado a offensiva;-

Acerescentnm esses despachos que ar.» tro<
pas moscovitas mantém a iniciativa laclica;
repeli indo todas ns tenlaivas do iuimigoíi
que continua recuando.

íí -. /-,.
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Ecos e novidades
?

, tJm lonel de Dmiflldo»,..'
Muila gente lalve* iiercdltciiso que ns rc-

velnçács «ppiiiccldiis tmlire ns formlduvoit
igntitoi da teerelnrln dn Cn nutra dos Dcpii-

• lados provocariam pravlduaolns ríflciueii
paru t»c pôr fim uo ORUiiudalo. Une cugiinul
lim vc/ de se corlnr niiqucllii MWlurin,

Iviiií-mi iiugineiilnr u «UU vcrbii, A eincnd.i
>n. 1 — n. 1, vejam bem —• nprcscntndu «O
orçamento da Justiça, i o seguinte!

"A' verba 8" — Sooretarln da Gamara
dos Deputados — Acerosconlo-SDi "Au-
gnu-iiliiila un qiiauti.i hiifficiuute, pura
jingiiiiieiilo, uns lermos «In art. li" da rc-
Miiuçúii dn Caniara, cm dntii de 'i\i Av
«Ic/iinbrii dc IUII, das grauiicaçües ml-
«liclouacs n «im- fa.-cin jus u chefe c o
silb-cbofo «In Hub-Vecção du steiingrnphln
o Ires liicbygraphiis dc 1" clnsao, á ra-
zfm do líó "|" do seus vencimentos, e
mais tres Incbygrnpbos dc 1" classe a
razão de UU "j" dus respectivos venci-
iiiciilos.

S. S„ II de Julho de 1910. — VI-
cente Piragibc. — Mauricio de Lacerda.
— Mnrlo Hermes. — Leão Volloso, —
Nicanor Nascimciilo. — Cunha Macha-
«Io. — .lonipiini de Snllcs. — Florluuiio
<lc Urltto. — Euzebio dc Andrade, r—
Dunslico de Abranches. — llcrmenoglldo
«Iu Moraes. — Pedro Moaeyr. — João

fe Pernoito. — Jqsó Augusto."
A classe dos tnchygrnphos JA 6 uma das'classes mais escandalosamente remuneradas

Ido Brasil I Ila tachygraphos que ganham de
um couto e Quinhentos a dous conlos por
mez,..

E' preciso agradar a esses funecionarios.••
.róis não depende delles tanlas vezes um dis-
curso bonito c de effeito ?

t*
. O Sr. Dr. Lopes Trovão leve n gentileza
de nos escrever umn caria multo Interessante
a propósito dn sua volta n actividade poli-
(lica. Infelizmente essa carta nos chegou já

ft hora cm que não podíamos publlcnl-M
boje, como era nosso desejo, desejo esse,

(porém, que será gostosnmenlo satisfeito
'amanhã. Não pudemos deixar para amanhã,
porém, a declaração do festejado tribuno de
<pie é falso, "nrclli-fnlso", o incidente nar-
rado hontem c referido nesta secção.

• •
í O Sr. Figueiredo Rocha, "nome nacional".

A nosn política faz-nos ás vezes surpresas
muito Interessantes. A ultima é a do presll-

.gio, do formidável prestigio, do esmagado!
prestigio do Sr. coronel .loão de Figueiredo
Rocha. Este político, «pie lia annos atrás era
Apenas o mais hábil orgnnisndor de nianifes-

ilações ao fallecido Sr. Pinheiro Machado,
«urge agora como um chefe poderoso perante
quem tremem todos os partidos. Os autono-

.mistas — ou os "barbadiiihos", conto o povo
os alcunhou, devido ás enudnlosas barbas dos
seus dous chefes, o Sr. Irineu e o Sr. Alcindo
— tinham vários candidatos á vaga do Io dis-
tricto. Mas, apenas souberam que o Sr. coro-
liei João de Figueiredo dera ao glorioso ciei-
torado carioca a honra de se candidatar, elles
se apressaram cm lomnl-0 como seu cândida-
lo, como o mais legitimo dos seus cândida-
tos. No dia seguinte á apresentação, um rc-
jporlcr curioso foi ao coronel indagar das suas
Impressões solire o gesto dos "barbndinhos".
O coronel, num tom displicente, respondeu que
realmente ouvira falar nisso... Eslava muito
grato aos autonomistas, principalmente por-«pie S. l*x. não linha compromissos de espe-
,'cie alguma com esses políticos. S. Ex. era
um franco atirador, um candidato indenen-
dente.

No dia seguinte a surpresa foi enorme; lo-
ida a gente indagava como c por que um par-' lido que se diz com idenes estreara apjçcsen-
laudo um candidato sem compromissos, Mas,
ainda não acabara essa surpresa, quandosurge a noticia dc que o outro partido —

,porquc ha por ahi um outro partido -~»-f(fm-
bem escolhera o Sr. coronel Jo*;; (je pjgueire-do Rocha p;i raseu -Ca n Vi i«in t o,apczar desse oi-licial mjy;,. "declarado na véspera que não•lyTi.íiicc a partido algum.

Eis abi, pois, uma surpresa interessante;dou-,
partidos dc fogo a sangue vão disputar a elei-
ção suffrngando um candidato que não per-tence ás fileiras nem de um nem de outro!
Por que esse inesperado prestigio ? Ninguém
sabe, e, o qkc ainda é mais interessante, tal-
vez nem o próprio coronel saiba — porque de
um momento para outro S. lix. se tornou um"nome nacional", disputado por gregos e
troyancis. Cousas da vida c da política...

! Entre as interessantes informações divul-
gadas pela recente publicação da Directoria
Geral de Estatística sobre a instrucçãò pu-
blica e particular no Brasil, tem despertado
commenlarios a diminuta taxa dc matrícula
com_ que o nosso paiz concorre no quadrodestinado ás comparações internacionaes. A
collocnção do Brasil, neste cotejo, revela-se
simplesmente digna de lastima, facto altri-
buido exclusivamente á desidia das autori-
dades que se têm suecedido na suprema ad-
minislração do paiz. Até que ponto são ac-
CCitnvcis essas criticas?

Sem que se pretenda innoccntar os gnver-ros, passíveis dc censura, cumpre também
ter em vista a parte que cabe a todos nós na
aggravnção incessante do mal. E' que lemos
O veio antigo de tudo exigir da previden-cia official, esquecendo qne em outros pai-p.es —- aqucllcs mesmos que não cessamos de
Invejar — a iniciativa particular adeantá-se
i acção dos governos, desafogando-o de nu-
(ncrosos encargos e pcrmlttindo-lheSj assim,
proceder eom cfficacia na solução das demais
questões dependentes unicamente de sua ai-cada. A vastidão territorial da Republica
Brasileira não constituirá uma nttcmianle
para os governos censurados, obrigando-os,
como na verdade obriga, a um formidável es-forço dispersivo? Não valerá por um tristentlcstndo qtianlo á porvorbinl indolência e áffnltji dc iniciativa, que alguns pbilosòpho*.modernos apontara como o defeito predomi-ii.intc do caracter nacional?

Congresso de Psychiatria
«

O Congresso reclama asylos
para os delinqüentes irre-

sponsaveis
Rm COntlllUOOflo nos trabalhos anteriores,

rctlltlti-íc esln manha, nu miIAo nobre du lios-
pilai dc Alienados, a icccfio de piyelilftlrln do
Orando Congresso dc Nourologlstaí, (juo
acliialmenle se está rcnllsiindo. Fnlon em pri-
meira lugar o Dr, Paulo Costa, que leu uma
exccllonlo iiiouogriiphlii sobro "Momorln",
apresentando o resultado du longas o pa-dentes observações,Fui fclln cgualincnlo uma
coiniuiiulcaçàc cm nome do Dr, Manoel Bom-
fim, sobre o mesmo Ibeiiui: "Memória". Em
seguida o Dr, Muiirleii) dc Medeiros fiiiuln-
iihiiIhii longn c vcrbalincnle a seguinte um-
cito: "O 1'rlmoiro Congresso Brasileiro dc
Neurologia P.sydilntri.i a Medicina Legal, em
fuce da siluaçiio anômala cm que se colloca o
nosso Código Penal, mio prevendo os casos
cm que o reconhecimento «In Irresnonsablll-
dado nflo deve imiiortnr nn restituição do cri-
inlnoso ao melo social — já pela defesa des-
te. já pela assistência que aquollo se deve —
faz votos pura que 6 Parlamento corrija essa
situação com urgência c crée asylos dc reco-
llilnicnlu o tratamento dessa espécie de do-linquciites". A pro|iosição foi largamente dis-
ou lida, lendo, sobre o assumplo, falado osDrs. Fnusllno Esposei, Mello Muitos, Juliano
Moreira, Carlos Blros, Almeida, Pinto Cnrvn-llio o Ulysses Vianna, todos accordes com nmoção, cjuo .'ipplaiidiani vivamente, o julgandonio quo se deveria estudar nas sociedades cs-
pecialisndas u questão de responsabilidade csuas ultenunçôcs, O Dr. Maurico de Medeiros,voltando a justificar os lermos da sua mo-
ção, frisou liem que nflo visava com cila sinão
provocar o gesto inicial nesse sentido, dc mo-do que se restringia a pedir do Parlamento
a> providencias urgentes dc simples altera-
ções no Código Penal, mesmo sem lhe alterar
o caracter llvrc-arbltrlsla que Icm, ma» deforma n corrigir o «lilcnuna horrível em quese fazem hoje os Julgamentos: ou enviar pa-ra a penitenciaria um irresponsável, ou resti-liiil-o ú sociedade, sem assistência desta esempre com grave perigo para o publico.A moção foi finalmente npprovnda iinani-inemciite, tomando-se a resolução de subníet-Icl-a á opprovaçflo da secção de medicina-lc-
gal do Congresso, para receber então pos-leriormente n approvaçüo em sessão geral. Levanlou-sc a sessão ás 11 horas.

A's 13 horas, no Pavilhão Torres Homem,da Faculdade dc Medicina, reuniu-se nova-mente o Congresso para tratar da terceira
parle do seu programma — Medicina Legal.leve a palavra o Dr. Morctzohn Barbosa,director do gabinete legal, que expoz a.s suasIdéas sobre o assumplo e leu um relatóriosolire Iodos os casos dc

a conflagração da buropa i A FAVOR DOS |A fallencia do I lov.

Movas noticias da guerra
A GUERRA NO AR

<»¦»>
Uni novo «raid» aéreo allemão

•3K<i-

sobre a Inglaterra
LONDKES, 25 (liara») (Offlcinl) - N« nel»to do hontem vnrli» dlrlgivela lulmlgoN In».

taram bombas «obre na costaa lento o micuteda Inglaterra. Faltam detalhes.
—i «n«» mi |

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
MOS BALKANS r *

Os búlgaros vão conquistando
a Grécia

O MAO PORVIR DA ALLE-
MANHA

As conclusões que iirou o cor*

um
observação, feitos..te agora pelo gabinete de sua direcção.

Falou em seguida o Dr. Nascimento Silva,docente da Faculdade, da cadeira de medicinalegal, que, cm poucos phrases, disse comoe feito o ensinamento de sua cadeira, decla-rando tudo ali ser tlieorico, não podendo com-inovar as suas aulas c as suas lições, porfaltar-lhe o material, porquanto só recebe co-dayeres de envenenados. O orador lembroua nle-a da fundação dc uin Instituto MedicoLegal, onde os alumnos pudessem ter prom-piamente todos os casos que fossem de ac-cordo com as lições.
O Dr. Diogenes Sampaio oecupou depois aattenção do Congresso, apresentando todosos seus trabalhos, melhoramentos e as defi-ciências também do serviço medico legal.S. S. atacou o modo por que se nomcain osperitos para exame de crimes e outros as-sumptos referentes á medicina legal. S. Sfalou também sobre os laudos em que os' jui-zcs nada ligam, entregando-se apenas ás con-sideraçoes defensoras ou jiçeusãüoras dos ad-

„?&*' 
Dlsc«-r-:;. a seguir, a respeito dos

... -"'llos comprados, falsos e criminosos.Citou faetos. ü Dr. Diogenes Sampaio ter-minou dizendo (pie era necessário melhorar etomar a sério essa parte da seiencia tão im-portanto, posta de parle infelizmente por tan-tos profissionaes.

O interior de unia casa giianieelda
com moveis de nosso fabrico
apresenta sempre um aspecto
— distineto e fora do vulgar —
Leandro Martins & C.

OURIVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93 95.

.LONDRES, 25 (A. A.) Noticias vindas fleAtiicnns dizem «pie os búlgaros tomaram Nís-tos, occtiparam Knotaria c npossaranvse daestação da estrada dc ferro dc Augista.;
O bombardeio de Seres

LONDRES, 25 (A. A.) - A artilharia bul-garn está bombardeando com violência a cl-dade de Seres.
Telograuimas de Salonica Informam que ocoronel do exercito grego Cbristodoulos pre-para-se para fazer a praça dc Seres resistiraos búlgaros. ,,"/. ^£

Os alliados detiveram os bul-,
garos no Struina
LONDRES, 25 (A. A.) s= Sabe-se mie osbúlgaros foram detidos no Struma pelos rtl-lindos.

Os búlgaros vão sendo rcpel-
lidos para a fronteira
LONDRES, 25 (Havas) — Communicadoservio de 22 de agosto:"A nossa offcnsiva dcscnvolvc-sc com sue-cesso, especialmente no centro da linha. Va-mos rcpellindo gradualmente os búlgarosem direcção á fronteira. Aprisionámos 208búlgaros c inulilisámos todos os contra-ala-

ques inimigos. Maiitcmo-nos em todas as
posições escolhidas pelo nosso Quartel Ge-neral."

<m*-*i—m
PORTUGAL NA GUERRA

O comício patriótico de Alju-
barrota
LISBOA, 23 (Havas) — O comido dc Alhi-barrota decorreu entre extraordinário vntíiu-siasmo da assistência, que se coutava p-.r va-rios milhares de pessoas.

As alterações que se vão in- '*
cluir na Constituição
LISBOA, 25 (Havas) — Os jornaes noticiam

que as alterações a introduzir na Constituiçãorcstnb;'Ji.'C0rão .a pena de j.iorte sómcnie em
tempo de guerra C para os exércitos cm cnm-
ponha contra o estrangeiro.

Os casos a que essa pena :ão appicaveis
limitam-se a actos de espionagem, traição c
eobar."a perante o inimigo.
O chefe do gabinete vae ausen-

0 almirante
aiibéih

ãsJio

ELIXIK Dli NOGUEIRA - ürande üepúrativo
do Sangue

Os navios allemães seques-
trados por Portugal

—«—
Ds que vão sor entregues aosíní-lezes

' LiSDOA, 25 (Havas) - Serão enlre-
gtses amanhã aos representantes da In-
glaterra os navios que Portugal ah-^ouao governo inglez."  

?'• (A. A.) (Retardado 15 horas)iorladcs receberá amanhã os na-
que foram alugados á Iu-

LISBOA
?7 A Casa
,vios mercantes'glaterra.

Sociedade IJnlão Commercial dos
Varejistas de Seccos

e Molhados
¦Edmci0 W$A$.$^&2"

CONVITE
Aos sócios e não sócios

f 'A 'directoria 
desta sociedade convida a cias-íse deste ramo de commerçio para uma Brande-reunião, que se effectuará no dia „,, 

'
le, ás 2 112 horas da tarde, no seu edi ic"ôsocial, á rua cio Hospício n. 217, e^uin" daavenida Passos, para tratar de assumptos . -a.

,ves c vexatórios por que _slá passando o s»supcinmcrcio.
j' Secretaria, 21 dc agosto dc 191 ü.
I O secretario interino. — G0771

Era o decano dos officiaes
reformados

Lm sua residência, á rua D. Anna Neryn. 520, estação do Riachuelo, falleceu hoje*as 14 1J2 horas, cercado de sua numerosatamilia, o almirante Basilio Barbedo naavançada edade de 92 annos. O almiranteuamedo deixa numerosa prole, sendo pae dobr. general Luiz Barbedo, chefe do Departa-mento do Pessoal da Guerra. Tinha umaBrilhante fé de officio. E' veterano de todaa campanha de 1852, contra o diclador Rosas,(listinguindo-se pela sua bravura e sanguetrio na passagem de Tonelero.
Na guerra conlra o Paraguay commandoii.na ullima phase da campanha, a corvetaijelmonlc , com' a qual regressou ao Brasil.Durante toda a sua carreira, tendo subidosempre por merecimento, nunca se afastouum so dia do serviço aclivo.Iniciou-se 110 mar, como guarda-marinha.tazendo cm uma náo americana a vela du-ranle tres annos,,a volta do mundo. A'pro-e amaçao da Republica veiu enconlral-o noalto poslo de chefe de divisão, ainda em pie-110 vigor. Sendo amigo pessoal do impera-dor e não se conformando com o novo es-lado de cousas, preferiu pedir reforma.ü marechal Floriano Peixoto convidou-o

para commandar a esquadra legal, depoiscolocada sob as ordens de Jeronymo Gon-
çalves. O velho almirante recusou o con-vi le, dizendo que linha definitivamente abari-cloiiado a vida acliva, e que, já velho c aca-nado, nao iria combater os antigos cama-radas, com os quaes enfrentara, muitas vc-zes, o inimigo.

O almirante Barbedo vem de uma velhalamilia de soldados portuguezes. Seu paeveiu ao Brasil como cirurgião-mór de umaesquadra, e era, por sua vez, filho de umoutro militar. Entre os seus descendentesconta muitos militares em actividade: o ge-neral Luiz Barbedo e tres netos officiaes.Mias duas filhas, ainda vivas, são casadas:uma com o capitão de fragata Nieoláo Pos-sollo, ja fallecido; e outra com o marechalreformado Olympio de Carvalho Fonsecaministro do Supremo Tribunal Militar.
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DROGAS -por atacado e a varejo
a preços e.vcepcionaes.
Drogaria Carlos Cruz & Comp., rua 6
.Sete de Setembro 81. Em frente ao
Cinema Odeon.

tar-se de Lisboa --- ^ '

LISBOA, 25 (Havas) — O presidente (fo mi-
Historio c ministro das Colônias, Sr. Antônio
José dc Almeida, parte no dia 2.8 para o Ge-
rez, onde vae fazer uma estação de ajua:, sen-
do substituído naquellcs cargos pelo m'rdslro
»'.as Finanças, Sr. Affonso Costa.

.1Uma festa ao Exercito e íi
Armada '

rcspondertto do «Times» cm
»¦" ¦¦¦¦ • *m

visita ís linhas de batalha ',
LONDRES, 25 (Havas) — O "Times" pu-

blica a seguiuto correspondência «lo seu eu-
vindo especial junto da frente brlUinnlcn:"SI compararmos as forças Inimigas com
ns missas, chegamos n coiiclusilo dc «pio nos
é perfeitamente excipiivel esgotar ns reservas
inimigas e que esse momento nflo está tão
nfiistndo como nos parecia ainda lia pouco.A nossa superioridade nfio 6, certamente,
aluda esmagadora, mas a questão muda ab-
subitamente dc aspecto quando fazemos o
parnllclo enlre ns reservas piitcnciaes.

Para manter o numero dus suas divisões,
a Allemanlia leve do reduzir de 12 a 10 o
numero de batalhões dc cada uma dnquol-
Ias unidades, procurando, assim, occiillar a
sua fraqueza c tapar-nos a vista. Isto, po-rém, não iIlude ninguém. Sú 110 lteiuo Uni-
dn nós temos ainda 11.800.000 homens cm
edade militar, que ainda não foram incor-
porados no exercito cm campanha, c nos do-
minios britnnnicos ba aluda vastos recur-
sos. notadamenlo nn índia c na África. A
Itália dispõe dc immcnsns reservas para
manter ns suas divisões, por mais árdua c
demorada que seja n luta, c a Rússia pódc
levantar muitos milhões de homens entre
n enorme população com qne conta.

Para este paiz, a única difficuldadc séria
está cm armar todos esses homens, mas O
tempo se encarregara de resolver o caso.

Antes nindn dn primaverra do próximo
anno, devemos ter concluído os nossos npro-
visionnmcntos c poderemos, cnso seja neces-
sario, armar a Ilussin.

Não devemos lambem deixar de colloear
na balança a nossa superioridade naval com
os seus effeitos dosmoralisadorcs sobre o
inimigo.

Além disso, estamos em condições dc pre-
parar convenientemente os exércitos dc
1017 c 1018, que deverfio finalmente desfa-
zer os esforços frenéticos dos perturbadores
da paz. E, como podemos viver sem diffi-
ciibhidc alé então c ainda durante muito
tempo após essa data, não deveremos, porfôrma alguma, dnr-nos por satisfeitos, sinão
quando ns nossas reclamações forem inte-
gralmcntc atlcndidns.

Entretanto, os nossos alliados tornnr-se-ão
potências militares tão formidavelmenlc
equipadas, qne jamais a Allemanlia poderá
pensar cm fazer guerra a qualquer outra
nação, pcio menos durante um periodo bem
longo.

A opinião publica entre os alliados, apoian-
dn n Jula, é tão forte, os nossos sacrifícios
são tão grandes e estamos tão endurecidos
pelas infâmias allemãs, que o povo prende-ria e enforcaria sem hesitar todos os mi-
nistros que mostrassem desejos de, para fa-
zerem n paz, abandonar os frutos dos nos-
sos ingentes esforços. Os acontecimentos
tem mostrado que o publico eslá inabalável
como uma rocha do granito. Nada poderásalvar os .prussianos das terríveis conse-
quencias dos seus actos."

««ao»*-

LISBOA, 25 (Havas) — O presidente daRepublica offcrcce ao Exercito e á Armada,no dia 29 do corrente, uma festa nocturna,em que haverá recepção, concerto e ceiavolante.
O comício de AIjubarroía

LISBOA, 24 (A. A.) (Retardado 15 horas)— Como estava annunciado, realison-se liojeo grande comício no monumento da Batalha,bizeram-se ouvir o Sr. Antônio José de Al-meida, presidente do gabinete dc ministros;o Dr. Affonso Costa, ministro das Finanças;os Srs. Vasconcellos Sá, Alexandre Braga,coronel Norton de Mattos, ministro da Guér-ra, e outros oradores, sendo todos grande-mente applnudidos.

üfei.ÊÊÊà

SELVÍCOLAS
O produeto da vonda dns con

forouc.ii» folias polo corouol
Kondon

Do Sr. capitão Aiullcar liotclho de Mngu-
IIiAch recebemos ns seguinte* Unhai!"Peço tornar publico pelo vosso conceitua-
dn Jornal «pie, de fiecordo ciun 11 iiiilorlsnçflo
iiiic recebeu do Sr. coronel Condido Mnrlauo
da Silvn Iloiidon, chefe «In comiullllo du li-
iilins tclcgriipliicns estratégicas de Matto
Orosso no Amazonas, o escriptorio central da
mesma cnminissno nciihn de entregar mil
exemplares das "Conferoncins" ivaii-ada.s
pelo Sr. rnroiiel ilondoii, nos dins íi, . e íl du
outubro de 10In, para serem expostos a vendn,
em beneficio dos selvlcolns «pie linhilnm a zu-
1111 iilrnvessiida pela linha telcgrapbica,

As condições «lesan venda silo OXPOStas cm
dous officios cuja copia acompanhará cada
exemplar; de um lado, tal concessão foi pedi-
da pnrn altender a solicitações Insistentes do
vários concidadãos que desejariam possuir
esse trabalho; <•, do outro lado, n permissão
«Io Sr. ministro da Viaçán, esclarece que nc-
nbtiiiia despesa deverá advir dahi para os co-
fres públicos.

Ilesulta que a edição será paga com o pro-dueto da venda, fi.Nando-.se o módico preço do
0$ para cada exemplar; u custo dn edição, iu-
clusivc c pcrcciilugom da casa que vae iii.uun-
hlr-SO da venda, monta n 2:700?000, sendo:
Impressão do texto c confecção

da brochura nn typogrnphia do".lornnl do Commerçio"  1 :C0O$000
Impressão das gravuras na typo-

graphia I.eiizinger  6(i0?000
Oez por cento pnrn o vendedor...- C009000

2:700"!000
notnndo-sc que esta perccntngcm é raotndo do
que normnlnicnlc se costuma dar ás livrarias
oara n venda dos livros — o que muito honra
a casa Luiz Macedo, que desse trabalho se in-
cumblu, a pedido do escriptorio central.

Si a edição for vendida, haverá pois um snl-
do dc 2:1100$, que será nppliendo nn ncquisi-
ção dc ferramentas ou iiiachinas de lavoura
para umn colônia indígena, conforme oppor-
tiinamentc será publicado.

Muito penhorureis á commissão do linhas
lelcgrnphicas, bem como no seu digno chefe,
cem a divulgação das explicações que aqui le-
vo no vosso conhecimento, principalmente
porque, como é obvio demonstrar, convém
imensamente "viver ás claras", tanto mais
quando se trata dc "questão monetária".

Para qunesquer esclarecimentos mais fica
ao inteiro dispor o vosso concidadão, clc. —
Amllcar A. Botelho de Magalhães, capitão dc
engenheiros, chefe do escriptorio. Rua Cenc-
ral Caniara 11. 106".

. *o**» 

Espirito-saníen se
Foi julgada improcedente a

acçflo do credor Peixoto
Serra

Peixoto Serra, como credor «Ia fallcn í,i ,i,|Lloyd Hsjilrllosnnteiisc, pronoi na 2* Varo < i.vei um» aceito puni uiiuullnr o credit) (|uKuowlcs <4 Pôster, «nm tiunhcin gf aprijtiilji.
ram como credores «In referida fnlleiicln, da
qiianlia de 0:10:77217(10, saldo de 85.USO libras17 hcIiI,, 8 pencu, provenientes «In bviinllicci
dos navios "S. Malheiis" o "Illo llopeinliim"
allcgniido que osso cinprcsllnin ròra feito líola!snmeiito, com má fé, onlro o presidente o 0 M..cretnrlo do citado Lloyd o os credores im,.,
giuidos c iiludii «pie a cscrlpturn fora lavi-nia
nesta cidade, «punido a sédc era cm Vicloria
c que não houve convocação du assemblea quêse reuniu para resolver esse omproallmo, cieetc. Uo conformidade com estas allognçoos, in'!din o aulor quo fossem os réus excluídos dllsln de credores dn referida fallencia; cllndo
pnrn tal fim Francisco Saltos Guerra, rumo
procurador de Kuowlcs & Postei-, por Cíinrciaestes ausentes.

Os réos so defenderam aliognndo que „ncçno era iiullii por ter sido citado procuradorjá destituído, c, depois, requerendo excepçãode iiicoinpclenciu. O juiz da 2* Vora Cível cmsentença dc hoje, julgou 11 a» "j Improctilen-
le. decidindo que o empréstimo ficou provadosem dolo, não procedendo n falsidade alie-
gadn.

¦ *•** __
ELIXIR DE NOGUEIRA - Cura synbiln
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Acidade de Rosário assolada
por varias moléstias con-

tagíosas
BUENOS AIRES, 25 (A. A.) - Communi-cnm «Ie Rosário que estão sendo posl 1pratica rigorosas medidas para cnmbnl 

'1
doenças duitagiosas qne ali appareccrnm e «Ias«luaes já foram reflislndos 1.000 casos Uémdc haver Instnllado vários hospilncs de Isola-mente a repartição de llyglcno Csiá fazendodistribuir pela população rolhetos aconsjthnn-do quaes as medidas prophylacticns que convémadoptar. Sao calculados cm lá!) os casos dc-nunclndos diariamente ás autoridades s nita-rias. Os "boy-scouts" tém prestado reicvnn-tes serviços, cooperando nas dcsii.fec-õ.s jo-micilinres e na distribuição dos folhetos aci-ma alludidos.

cm
a.s

«TIRO FEDERAL»
Costumes de briin nknki»

inglez (inollinilo) com Imnel
Rs. 459000

na CASA COLOMBO

Os processos tíe moeda falsa
O juiz substituto da 2" Vara Federal prnium-

ciou lioje Joaquim Pereira Soares, aceusado
dc haver passado uma nota falsa de 5IJ"?, 110
botequim dn run da Assemblea esquina da da
Misericórdia, cm pagamento de uma 'lespesn
que em companhia dc outros fizera.

QQI ¦ YE3|rjcuraasinflammaçõeídoj
MOURA BRASIL R„a DrtSranó, 87

Eslú sendo impresso o Io fasciculo da in-teressante série de conlos infantis "As uven-turas de Chcrloqiiinho", gênero absoluta-mente novo. Ctida fasciculo, que custará
200 réis, conterá uma novclla completa, com14 illuslraçôes e capa lambem illuslrada c
a cores. O Io episódio — "A estréa de um
pequeno policia amador" — sairá terça-
feira próxima, 29,

«¦3«t&>
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NA FRENTE ITALO-AUSTRIACA

Nrada cie grande importância üo
longo das linhas de batalha
LONDRES,'25 (A NOITE) — Os jornac-s, cmlelegrammas de Roma, dizem que não houvenada de importância ao longo da frente de ba-talha.
Na região do Isonzo proscgi-.j intensis-.imo obombardeio. Os austríacos pronunciaram emaiversos pontos ataques parciaes, mas fprom

por toda a parte facilmente repellidos,
O coronel Turuddin foi apri-

sionado

ca-

•~»—*35*Eft*—«—
JJttanii v tfmMOFKrwvíí. ¦ ggi n pg

ics Junior.-

Balela de germanophilos
'& i*^gSaitsi»í»a B»ão quiz RP.

. PecníSEs» a tJha ei-aa FSosr>es
. MONTEVIDE'0. 25 (A. A.)

a noticia qne nqui
innophilo

Considera-se

gjg-- 
c circolo-s TeLZ^nfoTde 
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O Sr. Arrojado vae ao
encontro da delegação

americana
. °, S.r" Á,r< .frrojado Lisboa, direclor da Cen-ral do liras,!, seguiu hoje. p:..a Miguel Bur-mer, onde foi se encontrar om a delegaçãoo> financistas c commerciantes norle-ameri-

Em trem especial que dali deve partir, ama-nha cedo, regressarão todos a esta capitalCom o director da estrada seguiram ts fr

LONDRES, 25 (A. A.)' = Cs itai'
pliiraram no Monte Sabotino, o ter.enle-eoro-nel austríaco Benjamin Turuddin, perle-w enteao estado-maior da praça forte dc Laibach.-
A luta na região do Carso
.ROMA, 25 (A. A.) — Os jornaes notl-ciam que os italianos continuam obtendonovos (progressos na região do Carso, ondetem sido notáveis os êxitos alcançados pe-Ias tropas do rei Viltorio.

A artilharia italiana-proscguc na sua obraoeslruidora, bombardeando as defesas nus-trincas nas proximidades de Tolmina, tor-nando-as materialmente impossíveis desustcnlarcm por mais tempo.
-T im n» i..i 1

A ATTITUDE DA RUMANI4'
¦¦¦" -<0ni»—¦ ,

As probabilidades de um ata- .
.quedos russos á Bulgária
com o consentimento da Ru-
mama

Está suspensa a inscripção
de voluntários especiaes
Por determinação do general n:'..!slro da

Guerra foi suspensa a inscripção de nov<s can-
didatos a voluntários, visto o numero delles
ter attingido a 453 c ainda não ter sido fixado
o numero de voluntários para esla região.

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consult. Carioca 44. Das 3 As 5 horas.

se

milias de vários daquelles rcpivsentàntWricanos.
fa-

ame-

a ilha das Piores.;
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,.

Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado. I

LONDRES, 25 (A NOITE) — A "Tribuna deGenebra" diz qne a Kussia conlinúa a nego-ciar era Bucarest a passagem dns suas tropasatravés do território rumaico, para atacar aBulgária. Ha tanta esperança de que essas nc-
goeinções cheRuem a bom resultado, que já seencontram concentradas r.a fronteira da Ku-mania numerosas tropas russas, promplaspara atravessar o Dobrudja e invadir o norte«Ia Bulgária.

A Rumania lambem está mobllisando e con-centrando ns silas tropas no longo do Danu-bio, na fronteira com a Bulgária c, ao norteno longo da fronteira da Hungria
Os russos promplos para inva-

dir a Buigaria
.LONDRES. 25 (A. A.) == Noticias õlTi-ciaes da Rússia informam que numerosastropas russas eslão concentradas na fronteirada Kumarua, pai-a íaser a invasão á& Bul-gam.: — 

Um resumo da sessão
da Câmara

Presidência, Aslolpho Dutra; secretários,
Cosia Ribeiro e João Pernella.

A sessão foi aborta ás 13.15, com 57 depu-tados.
Lida a acta e approvada, foi lido o ex-

pediente: requerimento «lo capitão gradua-do reformado do Exercito João Martins
Vianna, pedindo seja definida a situação doofficial reformado compulsoriamente emface do art. 105 da lei n. 2.924, dc 5 de
janeiro de 1915; officio do ministro da Fa-zenda, remeltendo informações sobre, a di-lação do praso para deposito pedida pelabociedade Anonyma "Sanalorium", de accôr-do com a solicitação da commissão dc fi-nanças,

O Sr. Costa Ribeiro solicitou a publica-ção no "Diário do Congresso" de um merao-rial sobre o ullimo regulamento para a co-branca do imposto de consumo.
O Sr. Nicanor Nascimento tratou da ela-boração orçamentaria.
O Sr. Barbosa Lima requereu a publica-ção no "Diário do Congresso" de mappas etabellas que orgànisou sobre matéria orca-montaria.
O Sr. Mauricio dc Lacerda requereu a in-serção no "Diário do Congresso" e a im-

pressão cm avulsos da publicação official
brasileira sobre o telcgramma n. 9, fazen-do-o, disse, para a sua divulgação antes da
publicação da versão argentina sobre o as-snmplo.

Foram npprovados os requerimentos dos
Srs. Barbosa Lima e Mauricio de Lacerda.

Passando-se á ordem do din houve nume-ro para votação. Ii assim proseguiu-se navotação do orçamento da receita pela emen-da 43 A — imposto sobre alugueis — quefoi rejeitada.
Depois de ultimada a votação dos orça men-los foi votado, cm terceira discussão, o pro-jecto que adia para janeiro de 1917 a.s elei-

ções para a formação do Conselho Municipaldo Districto Federal. Foram rejeitadas todasas emendas apresentadas pelo Sr. Flavio dabilveira e approvádas ns adoptadas pela com-missão que dispõem: "a mudança da eleiçãopara 11 de marco, ele."
Sobre a matéria em discussão falou ? SrBneno de Andrada. declarando a atlitu-fe qntmanteve ao votar o projeclo dc lei orçamenta-ria.
Foi. em seguida, encerrada, sem debate, todaa_matéria da ordem do din c levantada a ses-r,ao as 1G horas.

A Republica do Uruguây
celebra hoje a data da

sua independência
A data de hoje para o Ur.ig....y, 6 das mais

bellas da historia política dessa RepublicaRegista cila a celebração solemne de sua fnde-
pendência, o episódio miat da Revolução dosTrinta" c Tres, de chefia de Lavalleja. Uru-
guay, Estado Soberano desde agosto .le LSL'8
quando foi firmado o tratado dc paz, n. 'a ca-
pilai, entre os delegados das Provincial Uni-das e os representantes do Uri.il, tem progre-dido bastante, dcscnvolvcndo-s de fôrma ex-traordinaria, política c socialmente. E' o seu
povo um dos mais intelligentcs da AmericaLatina, e conhece-se, sem favor, o seu . ...:ukamor pela pal-ria, cujos destinos lhes nrvecemIodos os cuidados, sob todos os ponto-j devista.

O Brasil mantém eom o Uriiguay as maiseordiacs relações. Por isso mesmo, o povobrasileiro vô passar com verdadeiro júbilo umadata tao querida da nação irmã.
Por achar-se ausente desta capital o Sr. mi-insiro do Urugnjiy, não houve, hoje, nalegação a recepção costumada!

BUENOS AIRES, 25 (A. A.) — Toda a im-
prensa saúda a Republica do Unigu.v, pelapassagem do anniversario da proclamação dasua independência.

O Dr. Daniel Munoz, ministro do Uruguàynesta? capital, resolveu não abrir os salões dálegaçao.

SQuorcis 
apreciar bom c puro cafó? BSó o IPAPAGA30 E

————  otrararys-.

Âs próximas

GA-Fái' GLOBO CI,°col;i13, .b°»>«^ finos e fantasia dechocolate, só de Blierim» & Comp. rua Seta desetembro n. 103.
*-"'lo*'» *

Um tremendo escândalo
na Itália

Gian-

O sindicato das reformas
. O nosso companheiri Dr. Nieoláocio escreve-nos o seguinte:"Sr. director — Como indivíduos poucocscriipulosos eslão querendo tecer nma vil in-triga cm torno de meu nome, solic.Ho de F. «Imeza dc, sob sua palavra dc honra, declararSi soil eu o aulor de. uma correspondência pu-blicada nessa folha sob o tilulo "Um tremeu-rfo escândalo na Itália". Muito grato ficará,

Só para altender ao nosso prosado collegapois nao costumamos estar dando satisfaçõesa qualquer bigorrilhas que por ahi apparccacommentando o que publicamos, declaramos
que a correspondência cm questão não 6 daautoria do Dr. Nieoláo Ciancio, eu (os artigossobre a guerra, aliás, muito interessantes edevidamente assignados, começarão a ser pu-blicados brevemente.

Ao Sr. Aurélio Falchi, que leve phrases tãogentis para comuosco, na carta que solire omesmo assumplo nos dirigiu, devemos decla-rar que a falta de espaço nos impede Sbhear a sua amável c:-'- x

Reunida hoje a commissão de promoçõesdo Exercito, sob a presidência do generalBento Ribeiro, fez as seguintes propostas:Na arma dc infantaria — Com a reformado capitão Antônio Francisco dc Aragão Sn-brinho, por decreto dc 23 do corrente', abriu-se uma vaga deste poslo que, por ter sido a.ultima preenchida por antigüidade, compele,
por estudos, no 1" tenente João Manoel daCruz, ao qual cabe classificação na Ia com-
panhia do M" batalhão do 5o regimento.

Desta promoção resulta nma vaga de Io te-nenlc que, por terem sido ns duas ultimai
preenchidas por estudos, compete, por anil-
guidade, ao uradnadn Virgílio Vieira de Saiu-
paio.

A vaga de 2" lenenle resultante dessa pro-moção compete ao aspirante a official Iilojda Câmara Calão.
*—^'¦cr^ t

Um seduetor que a policia
procura

E' um typo conhecido como "Don Juan"Waídemar Pereira, residente á travessa daUniversidade 5»S. Agora Waídemar é aceusa-do de ler raptado uma menor, filho dc umcasal de operários. A queixa foi dada hoje á
policia do 15" districto, que está uo encalçodo scduclor.
—— ' ¦OU» ¦— ,„_.

Realisa-se amanhã, no salão de banquetes(lo Jocltcy-Club, à avenida Bio Branco, o ai-moço que a maioria da representação cca-rense no Congresso Nacional offcrcce ao Dr.Benjamin Liberato Barroso, por haver con'ichudo o seu governo no Estado do Ceará.O almoço começará ao meio-dia. O home-nageado será saudado pelo general Th orna?Cavalcanti e agradecerá erguendo n sua taçaem brinde ao presidente da Republica.

nosso pia i mom-
plooyinfini

"^mni»"
í 6 ivfi^«sap«^,, eigarros especiaes para 200,l',artw réis com valiosos brindes.

Lopes Sá & C.

II lil.
¦ —1TH- »

^^^^ãm&sst^esiss^^M^^&È:.!

Uma «cavaçâo/- sobre quin-
ze mil kilos de ferro

Foi aberto na 2a delegacia auxiliar inqiie-rito para apurar a falcatrua que pretendiafazer o indivíduo Gustavo Moraes, no casodos 15.000 kilos de ferro, que negociara cn-
tre as firmas Doral & C, á avenida RioBranco 109, c Cardinal & C.,' & rua Senador
Eusebio.

Moraes cncommcndou A primeira firma
aquclla quantidade de ferro, dizendo-se re-
presentante da segunda e, nesta, applicou omesmo plano, que A primeira.

Descoberto o caso. foi dada a denuncia,
sendo aberto inquérito.

-Mííbsir &ti Nogoei» as Para moléstias da pelle 1 ^c ^rtes «5 Officios.

BIBLIOTHECA POPULAR —Aberta,
ao publico das 11 ás 21 horas, no Lyccu j

O Sr. Nicanor Nascimento declarou hojena Câmara, cm longo discurso proferido so-bre orçamentos, qne tinha receios de tratarde assumptos tão momentosos, depois que osSrs. Carlos Peixoto e Gineinato Braga haviamalcandorado a discussão c, sobretudo, depois
que aquellc indicara no seu relatório os pe-rigos que correm os não entendidos de inale-na financeira cm defender certas idéas.Todavia, o orador pede licença para decla-rar á Câmara que acha o trabalho dos donscollegas obra perfeita em matéria de conta-buidade e finanças, mas que, na sua fracaopinião, melhor quadrariam lacs estudos emobra do ministro da Fazenda, encarregado deacertar contabilidade publica.Diminuir despesas e sobrecarregar o pov»de impostos pode ser trabalho de muila con-tabihdade, porém nunca de estadista.Ao estadista compete, mais que a ninguém,,1 apresentação dos grandes problemas eco-nomicos e o estudo de soluções aproveitemao paiz.

O nosso problma é econômico; é inispen-sayel que procuremos nugmentar a riquezapublica e não comprimil-a á custa de impôs-tos, com percentngcns deprimentes e doloro-sas. Estabelecida assim a discussão, o orador
procura accentunr o caracter urgente queapresenta a solução do problema da instruc-çao technica e profissional e a apparelhagemdo trabalho nacional, de modo que sua pro-ducçao se torne mais barata. Espraia-se cmconsiderações desta natureza e faz o nossoconfronto com a Argentina, mostrando o
quanto se tem ali suecessivamente dcsenvol-vido a pecuária e a lavoura, graças aos benc-ficios dc uma assidua prcoecupação do govor-no no desenvolvimento da- instrucçãò techni-cn e profissional.

O Sr. Nicanor Nascimento declara que odesenvolvimento deste lhema demanda muitotempo, pela sua extensão e pela sua complc-xidade. O orador, esgotada n hora do expe-diente, reserva-se para a espianação da ms-teria cm oceasião opportuna.
«ase {3»—

â (soiisiiilgsia ile iiisait-
&a§ üo Séiiàdòm

Sob a presidência do Sr. Victorino Mon-(ciro esteve hoje reunida a commissão dcfinanças do Senado.
Foram assignados vários pareceres, amaioria dos quaes concedendo licenças alunccionanos públicos. O Sr. João Lyraleu as informações prestadas pelo ministrod.-i_ Viaçao solire os trabalhos de constru-cçao dos ramaes dc S. Francisco a Abaeté

e de Itapeccrica a Formiga, na Estrada de
Ferro Oeste de Minas.

O ministro, ao fim, pede no Congresso
para resolver si se devem parar es^as obrasou rescindir os contratos. Por proposta rio
Sr. Francisco Sá resolveu a commissüo pe-djr novas informações sobre si a termina-
çao das obras ficará em menor importunei
que n_ rescisão dos contratos, para poder a
commissão dar o seu parecer.Foram ainda assignados pareceres reeo-
nhecendo de utilidade publica a Escola Sn-
perior do Commerçio do Itio de Janeiro e
cedendo terrenos á Associação C0111111e1vJ.1lda BahiV *
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0 caso de Santa taPOT SJ^S?1*0Icomplica-se
om protesto AirlyUo ao

tíoascliio nflhuilslj&l
«) Dr. Martinho Clareei! mandou un .oólcí-.¦ ao Couselbo Municipal declarando que, mifninlidiido dn cessionário da f! nm Vieiraíi Teixeira, que fei um contrato com 1'e-feitura para u conslrucção de innladon.o mu-oe-lo 0 OUlabolccoi' frigoríficos om Santa Cruz,cpie nao ct.iiscnlirla, cmquaulo pendos*. de«itclsflo do Supremo Tribunal Pctlernl, so fl-lesse matadouro em Santa Cruz. ou o ir ;..l-ininlstracão. ou po.- arrendamenlo do j.ctu.il011 alnela por contrato com qualquor out.-a lies-soa ou empresa. Nessas condições c„i,;J„vuo Cot .no u examinar os docninctus por elleCXh.bldOS, nflra de resolver u qucslRo ;la ma-

Jjelra mais conveniente cos int cresces ele pre-leitura c aos da nomilaeão do Districto.
**»»**» 1

A FOME NO MONTE
LÍBANO

Uiiin carta angustiosa rece-
biíla por uni syrio em

Barbaceuar'_ BARBAÇENA, ar. (A NOITE) — O syrioJoaquim Domingos recebeu uma caria 
* 

doseu patrício Estil Simlrcn, que sC achu naASM .Menor, i.edindo soecorro elo povo barba-cenense pnra inalar a sua fome. A carianoticia que VI famílias já morreram a fomemi villa Oiilbin, no Monto Líbano.
rol aberla, aqui, uma subscripeão do-pular.

* -ITI— 1

Goroo o meeíing
Damos parabéns A mocidade elas acnicmlas

por ter rcpil!ido as ímpatrioticas solicitaçõesr;uo se lhe fizeram paro revive, um triste epl-S,oillO ele nessa historia diplomática, resusci-•-•mio uma divergência que a nossa gene .. ida-do mandava oscmcccr, raaxlmi tendo o Sr.»ej*ollos procurado espontaneamente récmcl-Ji.ir-SL' com n opinião brasileira. No largo deí*. Francisco, o hora marcada para o "mceling"
nnmjncindo. não havia sinão os ti.n.-ci.iitcslioniluocs,

Nem mesmo os oradores ai.parcceram, si é
2?» S mut8° n,.7uera (|,IC be P««taMo flt-se papei. O "meeliiis gorou.

rios
elos Cor-

0 func-

0 cratíí rias apâs
Correios

í- Por aeto ele boje dr, Sr. dircclorreios foi suspenso provisoriamente
fSf> 

agencias do Igrejiuba, Alto
as agentes fórum suspensas preventivamenteA tarde esteve no gabinete do Dr. Carail-o Soares a agente do Alto da Doa Vista, queío declarar a S. S. não ter dado desfalquealgum na agencia a seu cargo. Todo o di-nheiro que I. Ita no seu balanceie foi entre-gue ao offieial Arlindo Emilio Rodrigues.Ainua iioja a cominissãojiâo terminou a in-ipeesao da agencia dc Frohlin, mas o facto««serem suspensos o seu funecionamento ca sua servenluorifl demonstra que graves ir-rcotiiaridades jd foram encontradas.

Como varias agentes explicam terem enlre-gue os saldos ao offieial Arlindo Emílio Ro-ongues c como diz-se não poderem cilas a"irassim, em face do regulamento, procurámosoi)ler uma informação segura a esse respeito
Quanto ao regulamento, as disposições se'contradizem, mas no "Boletim Postal" dnAgosto ele 19.151 existe, e ainda não foi revoga-™'nn seguinte circular, endereçada a todas as

¦ ,.rT.u',"'°, <}. S,r- director geral designado o 3r<ollioial Arlindo Emílio Rodrigues e o ama-nueiise Wenccsláo Fcrr-cirn Vianna, ambos«lesta Direciona Geral, para industriarem oserviço de contabilidade As agencias postaes«leste Districto, faço-vos sentir que nenhumoutro funceionario tcr.-í, nesse particular, amenor mlerjerenein nessas repartições, quaes-quer que sejam os motivos apresentados.JJando-vos sciencia da presente circularrecommendo-vos que seja a mesma aceusa-«a com a brevidade possível, o que lenho iiormmto rcçommcndndo.
Servindo de sub-director, Manoel da SilvaCoutinho, chefe ele secção."

^£0)r»-íii <3naiS6.o. cai oi ei,n>~,
CRl>lIiV*C>l"rK»l«,írir;I.Oi ?"

Ila tempos o ln delegado mixllliir enviem noJlll.0 Federal uns nulos referentes a um pro-cesso sobre uma imln jú recolhido, com o bc-guitilu relatório 1"Dn presente inqucrllo policial ro apurou oseguinte; Dlmus Vlllar, uo dia 20 dc lunho dni-oiivnle anuo, foi á Caixa de Conversão e ali
procurara Irocar a ccduln de 2011$ n. 11.OW,serie A. O fiel de thesuureiro daquelbi Caixa,a quem foi apresentada a ccduln, reconheceu
quo a mesma Já estava picolndn c, . ortunto.sem valor, ín.i.s fôrn resgatada em Ü(| de Julhoile 1.(1.1 o ipio lazia narlu de umas que haviamsielo furlaelas daquella ropnrllefio.

Dlinas Villnr ili:: ler recebido a mencionailacédula de Sllvcrlo Teiles para rcsgalol-a, o tmoo confirmado por Teiles, allegando c.lc e ue arecebera dc um frcgiici cujo nome Ignora.Ovidio Felippc Sabá, patrício de Teiles, de-durou epie ba tempos sen cmprt.-ado Teilesrecebera de um freguez uma ccduln de 200$ duCaixa ele Conversão cm pagamento, mas quenao n neceltorn poi- achar duvidas, devolveu-do-n u folies.
Não feii possível elescobrir o paradeiro dapessoa ou frecnez Indicado por cllcsItcibctla o Sr. escrivão estes autos oo joerl-tissimo .im/. substituto do .lul . Federal, |... aos fins ele direito, -oi" delegado auxiliar,Leon Itoussoulieres."
Fornm eslos autos com vista no procuradorcriminal ela Republica, Dr, Silva Costa, quee.c conforinieliide com o relatório do delegado,pediu ao juiz substituto da 1" Vara Fcd t.i!iiichivaiiicnto do inquérito, por não haver basepara so instaurar o processo criminal conlraquem quer que seja.
Este caso. como sc vé. sc prendo no celebreroubo dc ne.las já pleoladás da Caixa de Con-vcr.sao, no valor ele algumas centenas de .ori-

tad 
rt''S' C " CSti'1 ""S'1'™"011**! hem cbii-

.^r.t. S!ílvcri" Tcl,e? ,cra WHOTWÍp da ...r.a
ín ?) ° ".1'ma,;mI!° lXa r,líl »"-V Ruriosa• 40 dc propriedade dc Ovidio Fcllppo Salia.Quando sc deu o fado. foi elle intimado a drpor na delegacia elo 1" districto. c em jau de-Poinicnlo junto aos autos, feito uu nrese;.Cado delegado, Dr. Calta Preta, disse elle: ''Ile-

conhece na nota «ue lhe foi mostrada, etc? amesma q„e hontem. ás 13 horas, mais oV me-
SS,Wí?fW Ç^ni6 cmP^ííátló. confiara r. 

"eu
amigo Dunas Vi liar para trocal-a por outr"oya cC, nola que cllc. deciaranie/linb.remseu pode,- ja seguramente havia uns seis me-zcs e a recebeu ele um freguez que f ,cra umíscompras „a casa conjinerjcinl . ide êlfo ffiha c, lendo sido a incsiiiA ccduln rejeitada

e 
01-foT.,Pir,'i'" lfm0 Mh ° •»' 'h>nc'do dsei muito dilacerada e não eiwontrar tnicni auizesse, q mesmo Felippc a deu ao dSn-te e-m pagameu o do seu ordenado, visto ,'no

amigo, sendo até interessado d.- casa «ba mezes 1 elles recebeu em pagamento

A GUERRA 0s <8l*Ç---wen*os
—_ tta Gamaraos russos no Caucaso

LTIMÍ\5lNfOF(MAÇ0£5
A««PI0^E MINUCI05fl5
HDGToDA A^ePORTAGEM*'A NOITEM ,
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PETUOGRADO, 25 (Havtw) Os ms-sos relomarnm a offensiva cm toda afrente asiática, accentuando desde jtl oseu avanço. Os turcos evacuaram Bitlis.
O ultimo "raid" aéreo

sobro a* costas la-
LONDRES, 25 (Havas) (Offielnl) - Seiszeppclln" imrlicipnram do "ruld" effe-dunilo á mela-noite de hontem sobre - cosiaim Iiislntorrn. Ij-noru-sc o numero tolal debombas lançadas, inult»» das qnaes foram di-rlRias contra o.i navios, caunaudu llerelrosprejuízos A Mtaçfeo da lloka íerrea e variascasas aoffrerani avarias. Duas casns ficarammcsino demolidas.
Alé esle momcnlo ha noticia dc nove feri-um, alguns dus quaes ao acham cm catadoKrnve.
Os canhões «ntl-aercos fiiernm fogo conlraos diriglvcls c varieis neroplnnas saíram cmsua pc-rNCculção, pondo-us cm íuj)a. .

cpie
de«mas compras que fiW uma Sía" de 2C0?etc .- mesma quejl.e foi mostrada, crWriaelle declnranlo não ouiz rec.bcr, ncbíndoS)

!SlePs°Un°e^0SSCÍra-e ]m: ^memÍnãtS'l

l&£m%Sm "Se?'.1^' US° " <**«$&
Ora, ))da leitura destas declarações co v*que os depoimentos não estlf, S £S 3*
r %Tmt° r^U ° ^'•'""•ioCd°o d!ícgt-ao... Ha uma duvida a esclarecer. Todavia nli licia deela. ou ano o freguez nio foi ci con-

mpeadZ.Í6S0 ° «%*?»**> d° 1-ocossV

0.Eslado Jlaior
cimento ,,. .  d£) Armada teve coube-
<v , T n q-lP ° 01llc'"ro do almirante rc-
SnaA° , 

«» li0 barbedo rcalisar-sc-á ama-una, as 1.1 hornsj no cemitério d0 S. Fran-
ffirt 1c,"-° sidü' Pè'»'familia doS^.^;adEr;nsh0umfuutbrcsa

Bilac em Minas
BELLO HORIZDNTE, 25 (A NOITE) - Ola-

p0;, i»h? (íu'0,nlJ;'."'.';'"lo ele" vários jornalistasC inteliectuacs, visitou todos os grupos esco-laies e jardins ela infância, recebendo mãgni-fica impressão. A's 20 horas, o poeta ^a "Via
Láctea fará uma conferência no Theatro Mu-nicipal, sobre o llicma "Lendas brasileiras".As localidades daquella casa de cspectaculos
pstao por empenho.

Os reformistas hespanhues são
amigos de Portugal
MAUItlI) 25 (Havas) - O partido refor-mista resolveu iniciar cm Portugal uma sA-rie do comícios e confereucias, destinados nexprimir aos porti-guezcs r, sympathla duHespanba c a sun solidariedade, procurandoassim tornar cada vez mais iutimus ns rela-çoes entre os dous povos.

Uma sslsáo entro os
snaboaietaiios

Í.PNDRES, 25 (Havas) — Telegrammas dot4*iro para a Affencia Heutcr annunciam queo grao-cheritf de Mecca acaba do proclamara ruptura definitiva dos mahometane.3 orlbo-doxos com os partidários do "Comitê Uniãoe Irogrcsso". A proclnmação denuiiofB En-«er-Paçhá, Talaal-Bcy c DJeraal-Pachá comoncis a Allemanha e senhores absolutos daiurqiiiit.

Von Tirpifz bate-se peia novacampanha sui-marina

iK0V^ y,0I!.K' 25 <A N0ITE) - «adiogra-pnani de Vcrlim :"O almirante von Tirpitz, numa carta en-vinda aos jornaes, mostra a necessidade queU-m a Allemanha de r-.omeçar desde jú anova pnasc da campanha submarina, que deveser levada a effeito com toda a intensidadeAccrescenta o ex-ministro da Marinha que "ns
conveniências dos Estados Unidos não com-pensam m prejuízos que Boffre a Allemã-niia.

O thesouro de arte dc que se
apoderaram os austríacos
LONDRES, 25 (A NOITE — Os jornaes deZurich publicam detalhes da descoberta, pelosaustríacos, no mosteiro dc Detcbani, próximodc Cetlinbe, dos tliesuros dc orle quq fórumah enterrados quando os montenegriuos eva-cuaram a sua capital.
O thesouro vale aíguns milhões dc libras cconsl.i dc objeclos de .ouro massjço, adorna-dos dc pedras preciosas e de moedas de ouro,

[comprehendcnda uma collecção que abrangeo periodo decorrido do século Xlll aos tci_-
ipos actuacs.

Fai um camponez quem revelou nos austria-'cos, sob ameaças dc morte, a existência dothesouro. --• -

Quatrocentos e trinta mil Cru-
zes de Ferro distribuídas
LONDRES, 25 (A NOITE) -O Itaiser"liavln

distribuído, ate- 15 do orrcnle. 4110,000 cniM*dc ferro dos dous gróos entre o Exercito e aMarinha.
Um jornal daqui admira-se quo para umexercito de tantos milliões de homens, sejam

cm tão pequeno numero os merecedores des-sa recompensa.
» ¦¦**»*»

Foi concluida a votação cia
2,n discussão

i'oiL£l"!í,rft <1'-'s ^Dulndos eonclulii bojo «
à» díwuiflo1' ?J*° °útí Jd ül?M"K""",i» <"'¦
Io1!».1!!,"'1'!,!.1 \0,nCfi-l,**o orçnmenlo da rocei-
ali- / i'"'1'- d0,Sl\ V,conl- ''''"'igibc, rc-

2.1.'ri'1. v"11llf"(''"»»i"al, que foi nc-
féjoMlnnn/«sH>a.89 .v-"0"Sl A l'",CH,,:! flli,!,"' "V C0Iltrn J5 vpl0-'' o *Sl-- "••"-

ín tm oi <ltTl',|,mi «J*1*'. como iulercssado.mio 'ornara p.-u-tc un votaçüQ.
les rmioúiM1" s,°«uitI«i approvndiis ns çegulh-
ío t1 elevando a estimativa do n. 88
cIcm-ml1 ,','0 Ü?í°-Ígctí>. do 850 a 400 conlos;iitii.iiiiin.indo que a porcentagem de r, »i» So-

0 audacioso assalto doJMatto Grosso, ainda
largo de Catiiiiiby

As cosnoilssões da Câmara

nosso chanceller no-

_0 Jury absolve
_ Foi hoje submcllido a julgamento, noTribunal do Jury, o rio André Xav er, que,nio dia 8 ele agosto do anno passado, por vol-ia eia:i j.i heras, encontrando-se com seu ini--vni;,o .Mario 1'ioravanti, do qual queria vim-gar-sc por haver dclle recebido uma bofeta-fia, alvcjpu-o com o revólver ele que sc acha-Va ai-mndei, fcrirido-o.

Processado por tentativa de homicidio,compareceu elle boje íi barra do Tribunal
popular.

Após os debates enlre os advogados da de-:k'sa c o promotor, os jurados absolveram
O l'1'O.

PARA RESOLVER A CRISE
OO TRANSPORTE

... _*__'Uni novo vâppr vae ser lançado

Oi

Amanhã, de
ao mar

0 hora:,, dev.e Ser lançado fliáguas da Guuabara o novo vapor nacional emerecebeu o nome do presidente do Estado doJuo. Quem o reconstruiu foi o ar...ador SrMauoel Quadros, nos seus estaleiros ela Pontada Areia.
Os caracterislic.os elo ,:Nilo Peçanha" são-conjunto 1(1-1 pés; hora, 27 1|2 pés; força in-tliçqda, /00 cavallos; velocidade, dc 9 a 10

jmllias por hora; calado, de 9 a 10 pés e 750(toneladas.
Assistirão ao lançamento do novo vapor o-,íjrs. presidente, prefeito e alias autoridadestio hstado elo Rio. Feiram feitos vários convi-

(tes a pessoas /'radas desta capital, as eiuacsdomarão uma lancha posta ii sua disposiçãomo caes Phnroux.
111 ¦•"* *"*~"******'*fTf'"j>3r—*i  ...

irpiiâ e as sés e!eico:s
—¦—e>-~~~

O jscr-a eslá jíiúí^naúo comos 'jaSsifficaslores
Ilecebemós de Yargiulia hoje, o seguiuíé te-Jcgramnia:'Os falsificadores reconlieclZos" tji.c toma-yam posse perante os vereadores que rórde-

|?am o mandai:), procuram nharchisar o r-uni-<'lno. O povo, indignado, prol-fa. t=± Affon-
j.so Castro, presidente ela Câmara."*~ ¦ » ¦moi—i.-

ae ser reduzido meio porcento no imposto de expor-
tação do café mineiro

S. Ex. banqiseíeado em Oííawa,aJmoça taiubem goi^i o duque«ie Gonnaught
OTTAWA, 25 (A. A.) — No 'banquete offe-tecido pelo primeiro ministro e presidente dogabinete ao ministro Lauro Müller, aquelle,depois de ter feito o brinde de honra ao reiJorge V, e ao presidente do Brasil, Dr. Wen-teslao Braz, pronunciou um discurso, mani-Icsiardo as sympalbias do Canadá pelo lira-sil, paiz digno ele apreço elo mundo, cheio elelorles recursos c dc incaleiilavcl futuro, con-loriijj disse S. Ex., e terminou brindando aoministro Lauro Müller. Sir Wilfred Lauricrsecundou o primeiro ministro, com grandesympathia e apreço, brindando ao ministroLauro Mui ler.. O Dr. Lauro Müller agr.ielc-ecu ç manifestou a sua gratidão pelo honrosoconvite dc sua alleza o governador geral doDomínio, ejue lhe dera a oceasião sempre ele-sc.iaela dc conhecer o Cauadá, que os brasilei-ros sabem ser digno do maior apreço, pela suaalia cultura e sabia prgaaiisação administra-uva, graças a qual, a agricultura, o commei-cio, a industria, como o ensino, são aqui do-gnos.da maior admiração. Todos o.s discur-sos foram muito applaudmos, lendo o minis-tro e os Correios falado também, sobre o des-envolvimento elas relações commerciaes en-e os dous paizes, que todos os oradores ma-

mn?oresfm 
° 'J° de que "" ssera Cíldíl vez

eincTlh?nn-' 
25 (A' A"5 ~ Ws o almoçoque lhe offercceu o governador geral do Do-

fâ&'daT? 
t1C Go??a«?llt) ° ministro La roMiillei, cm companhia do ministro dos Cor-rçios, percorreu ele automóvel os pontos; prin-eipacs dcsla capital e viistou o notável campodc exper.cucias agrícolas, onele lhe Sprestadas,pelo respectivo director, minuciosas"OTTAWA3 

|obre 
os-trabalbos ali rcalisXUUAWA, io (A. A.) — ü min tro LauroMüller, cm companhia do secretiu-io geral dogoverno, visitou a notável bibliothcca do Par-lamento, cn.io edificio ó uma obra prima co-mo os demais desta bcliissima eapilol. O go-veimo de> Domínio ppz um automóvel íi dispo-siçao elo ministro Lauro Müller, e também umcarro especial para a viagem pela estrada tíetorro ale Montreal.

—.—— ¦ ^t\—t

Homenagens á memória
do Sr. Pinheiro Machado

em Campos

IcKín "OR**ONTE, 25 (A NOITE) t- At-

;li.«I i cècreTnril00? d,°S H' ^si^ntc do Es-

í^orlação (i0 café.

ia
Por CCUti)

o Scnaeity vac
P i:iiDo>to de çx-

CAMPOS, 25 (A NOITE) — Por iniciativados jornalistas Dr. Tbiers Cardoso c i Sr.Julio Nogueira, reuniram-se no salão Guaranj*os nmisos elo fallecido general Pinheiro Ma-chado, resolvendo commomor:a* a data i.nni-versaria ela sua morte. Deliberou-se tarriL:m
a fir ilação, a 8 ele setembro, como liomcna-
gem í sua memória, do Centro Republicano, ca publicação dc uma poljrantheà, cora grande¦j liragc-in, na qual serão. prcslaJas i'-o,mcu;''I fúnebre». ,—

O Sr. iviavignler perdeu o man-daío de depu ia d o ?
Reuniu-se hoje, sob- n presielenciu do Sr.Antônio Carlos, a commissão de finanças daCâmara dos cDputados, que assignou parecercontrario, relatado pelo Sr. Alberlo Mara-nliao, ús emendas no projecto de reformo .tio

processo eleitoral, cjuc mandam inslaliarligcncias 'lo Correio em todas as séelcs de sc-cçéícs eleitoraes e consignar gratificações aissupplcntcs do juiz federal que tomar partanos trabalhos eleitoraes, O fundamento do
parecer é o de que o momento uão comportaaugmento ele despesa.

•TJcuniu-se lambem, sob n presidência do Sr.Mdlo Pranco, a commissão de justiça.O Sr. Gonçalves Maia deu ú commissão iu-formações sobre o requerimento elo tcuenlcItolaud Serrai), de accordo com o que soli-citou a commissão dc finanças, bem como so-bre uma questão ele montepio, so,hrc que scsohcitou a opinião desta commissão.
Entre os papeis distribuídos,;está a clciuin-cia elo Sr. Caetano dc Albuquerque, governa-dor dc Matto Grosso, de c[uc- o Sr. Octavio Ma-vignicr exerceu actos de cargo estadual, in-compatíveis com o exercício elas funeções eledeputado federal, tendo, asim, perdido esse

mandato.
Coube, ao Sr. Maximiano do Figueiredo serrelator desta questão. Procurámos ouvir odeputado pnrahybáno a respeito, o qual nosocclarou:
— Como vê, estou sabendo agora que mocabe pronunciar sobre o assumpto, pela dis-tribuição que.me faz o meu dileclo amigoJlcllo Franco ela denuncia elo general Caeta-

no dc Albuquerque-. Não posso, pois, conhe-
cer do problema cm todos os seus detalhes.
po um modo geral, porém, parccc-inc que nãoba disposição constitucional ou legal que vc-
de o exercício dc funeções cstaduues ou mu-
nicipaes durante o interregno das sessões
parlamentares. O que, ao contrario, se veri-fica sempre è que nessas ferias innumcros
congressistas exercem funeções ele cargos fc-
deraes, estadua.es ou múnicipaes. 0 que é,
sem duvida, óbstado pela Constituição e pc-Ias leis é o c-xcrcicio simultâneo elo mandato
dc congressista com o ele outras funeções pu-blicas. Ora, si assim ó, si o deputado Mavi-
gnier exerceu aclos dc um cargo estadual da-
rante o intervallo dc nuas sessões legislati-
vas c si não renunciou expressamente ò mau-
dato, ao contrario, indo cxorcel-o opp.orluna-
mente, deixou ei lente, provada por facio, ,j|stia intenção de não renunciar o seu mandato
dc deputado; não sei porque sc poderá atlri-buir-lhe a perda elo mandato. Devo, porém,asseverar, sinccramcnlc, quo não estou a pardc todas as minúcias do caso. Vou csluelal-o
convenientemente para cmiltir o meu parecera respeito. Nada, pois, lhe posso adeanlar so-bre o caso concreto que esta sujeito ao meuexame.

i,,.. ,,.¦—. ¦;'"*', •' porcentagem de t>'
mên h 1*ÍS dt! c,.'íbií, (It' mprçmlorlas incida
es" n,nw'c ?S (¦'•/.vctlvamciile "distribui-

Sslefl TÀ ,m'0 cü,'liII},;"' vm vigor as dis-
2 a ir?, ¦W' „8; «'" ••«* -1° «Ia lei nn-

H* Poràn, os limites fixado.-, m.OPolbese segunda do mesmo paran. St usiui.es pa^arão.n ser do 10 fl- no mniu.o è
m«ni»«..° •''•"•"no <'('s vciicimciilos li.tacr.ncisne:; orcrcsccutiiudo na «.Rincla com ap-' «çaeao^ especial", ne, sc, n. 2 (fundo de ga-lanti» e,L, papel moeda") mais lu* numero 4«:u.ics.-i-.er saídos, quando forem couverli-
i,.f a " i1-, °,"ro' l,il embsío ftulorisáda pela
í, fu.JKiíL0 aí!í-,sl° dP ímh'e »¦*. excluindotto M-oj-OQto o unposlo dc industrias c pro"-
S/i'i",?„. Acrc: .f|"r.JíiC,,r-' aiwc/ul-ulo pelasuspeclivas iiiiiiiicipalidades; elevando n per-
Sn'fe to'J!*P- ?e in.porlneâo ele
•>•,> I papel, prohiliiudo incluir-se em umaso acl.i.-a consular, r-ob po.ifl do 200S dcmuita ao -respectivo cônsul, volumes ou mer-
SS " i1-1"""1"'1 (,e d!versas marcas oucompondo diversas partidas, s6 sc podendo
ffl-«" l!n,a c n nu's,na Pa,,'lld" -nwni-ooeieis o- volumes ou niercndoiias tennam amesma marca e o mesmo destinatário. Os
,\w ,!1TS í'nl"I","do unia par'ida serão nn-niciailos em mimeração sempre seguhla c fi-cam elevados a -IS ouro. ao cambie: dc 27. oscolum.n os cobrados dc cada factu.a con-sular criiillida nos termos ocima dito-.- e,
(orisa * n°' Uma cmcnt*a»r-*li,*»n«lo uma'au-

nn?n„fu ?Ionleí,ro í1*1 Souza retirou a sua
çnieida ele protecçuo u importação dc ma-le-rial para o remo, por ler sielo a mesmacombalida pelo Sr. Evaristo do Amaral econcordar o relator, oralmente, com a suarejeição,

O Sr. Alberto Maranhão relirou a suaemendo dc taxa addicional de 10 °i° «obrolexla a receita, para apre-scnlul-a, dc novo.ampliada, em ;;* discussão.
O Sr. Carlos Peixoto, pela commlssso. rc-tirou a emenda sobre o imposto dc ti nus-porte.
O Sr, Cincinato Draga pediu a retirada daemenda que eleva os impostos de imporia-Çae» ouro, do que diseòndou o Sr. Carlosicixoio. Com o Sr. Cincirinlo Braga voUarmni-oela a bancada rio-grandcnsc, o Sr. Puenouc jânuliiiida e outros ¦de-putados, em numeroele üS, í.eompanhando 83 o rclalor da re*ci-to. A. emenda foi approvada tur 92 contra

Í* volos. Os Srs. Leão 'Vetioso 
e Vicentei'irngibe (.-nviarain á mesa declaração de votocontraria á emenda.

Quando o Sr. Carlos Peixolo solicitou nretirado da «menda sobre a. laxa de trans-
porle o Sr. Luiz Domingues nparleou:— O melhor è rejcllíil-a elesilo 'ogo.
, ~y. t»x* deveria tcl-o dito por oceasiãoda discussão.

O dialogo acalorou-sc c o Sr. Carlos Pei-soto pedlri á mesa qiic lhe descontasse o.tempo perdido com tal interrupção, no queIfoi atíendido.
Passoiiáo-sc ft votação do orçamento elarã/coda, foram approvadns as seguintesemendas: incluindo verba para a impressãoda Revista" do Instituto Ifiloricò c Oco-

graphieo Brasileiro; restabelecehelo a consi-
gnação nc 6:0008 para o aluguel dc casa dodircclor ela Imprensa Nacional; mantendoverba por os cargos <-le redactor o tini au-
(ciliar do "Diário Offielnl": ' determinando
que sc não preencham as vagfls de fisenes declubs alé cpie o sen numero fique reduzidon quatro; reslabeleccrfilõ n dol.ijcão ila pro-posta dó governo soliie a V: latislica Cum-
mércial. diminiiida ;lu i'> conto*, cor.re.spon-dentes a supprcssão rios laçares vago; deum chclc de secção. i;m \ii cscripliirario eelous qinrlos escripUroios* accrcscenl-indona tabeliã do 'Labora! ''3 Nacional dc Ana
jyses 

— pelas percentagens aos empregados,
quando as consignações excederem no credi-to votado-.

Foram c*m seguida oppravndas todas asemü^uas dn commisião.
BREVES E TRISTES DECLARAÇÕES

De) SK. BUENO DE ANDRADA
A nota de hoje. na Câmara dos Deputados,loi o breve c Incisivo discurso do Sr. depu-

tado Bueno dc Aiulrada, sobre orçamentos.
Declarou S. Ex. que não se tem envolvido

na queslão wr nfio ter a miulipa confiança
no espirito de economia dos homens q-i; dir'-
gem a applicação das despesas publicas, nemdos Srs. .ministros. Quasi todos são cfoalurnsafleitas á pratica ele esbanjamentos e ihahitua-
das a ver o Congresso, com o seu voto, appro-var implicitamente o procedimento dos diri-
gentes, lão nocivo e prejudicial -.o regirucii.Realmente, diz o,orador, quasi todos os epiesc achavam na direcção do governo '.{ernies
aln estão ainda! Nestas condições o oradormio pode, com consciência, nem para t. itocem coragem, pedir' aos homens de sua lerraíjos trabalhadores dei norte c sul do p.iiz, di-nheiro que a titulo de novos tribulos sevó es-Banjado pelos dirigculcs.

O Sr. Bueno dc Aneliaela frisa q:ie nio f-.z
qrHica.de caracteres, e sim o histórico dos nos-sos hábitos aelmi.iistralií-os dc assombroso cs-ban.iajnenlo.,!Não posso, não devo, nem ciupi-o, dar õ *"•" i'voto para tirar elos trabalhadores, por :Aio'de tributos; os parcos rcsultailos que auferem!eío JíSbeír msanp. Não voto, Sr. presidente, n",jvoto embora reconhecendo a gravidade eio mo-mento, porque vejo que esta perigosa siUmção
jm^poder.i»"' 

S°1VÍd!l POloS ílcU";l" WtSsS
¦*-»«»3ii»i

O in«iuoritotoma nova feição
—' m »•-

DUAS CARTAS DE "MOLEQUE
MARINHO''

feição voe 'oniaudo
,i,

o loque-, Uma nova
rito 0111 que as 

"aiilorhlades 
do II" (IJhtiiiionpuron; a rospoiiíabjlidado «Io ussulianic doeiipiln islã lorles. «'.Moloqno Marlnlui", uoaudacioso assalto, niiti nj-iu só. Teve cum-mm o n.uile-s. Im felles foi o ladrãoinlei-jiiiclonal 'Iindaro Cardoso. Mo flco.iagora complclnmeiitò esclarecido 0 compro-vado no inquérito. '

A priiuvli-ii Icsleinuiiba n fazer nllusão aonoino dn celebre laeliâo foi o vicnrlsfa "Pin.
lin rogo , que Sc acho recolhido ü De-leiicãoprocessado 'por vadiagem. Afliniwu elle tercerteza de que o assalto foi combinadopr.ncpalmçi.lc cnlre "Molcqu,. MarlnhS""*
lin.- .-.; ¦>lp! •"t'**'l,,d-5 ° depoimento de ou-Iras teslcmi.ubns, m ,„„„•„- do m lt., f ,
Visto no largo de Catuinby.
,.,,"• ,! li'li;,l't",>1 ouvida iu, inquérito o me-relriz Itosa Icivi-c, nildãnia a rua elo Nuu»
dóra'de'furtos1.''0 C"",,l'Clda C°"10 Kee^
„„/';'" Stu ,podo,r fornm apprcbemlidas duas
nii^iS?'0'-*" ,,c.,r "aioJcqão Marlulio".Jlosa, porem, ne-ga teriuinanteiiienlc coube-cel-o, o que esla apurado ser falso. K' 0 se-giiinlt o conteúdo de lima das cartas: "Ho-
siiiha: \a no" cscrlplorjo do Ilicardo para
íwí!, i„ibe,ll° UK,is; s,,,i1° es**'1* Perdido,
m l,,f, 

•s,ia'r •¦ilt'"\í' n tcslcinupha vista'fost" fcu"le ü conviuu eu ir. Ue-
A oulra caria diz:'Ilosinha: Ainda não mnndnste a resnos-ta du outra. En te envio esta para saberAl-gumn nolicia, ao menos daquella Icslenm-nha que saiu no jornal. Precisa ser encon-rada Cm qualquer Iogàr. Tenho amigos emtonos os pontos. Só me apresento na pie-tona quando IHeardo tudo arranjar. Ciosomuita saude onde me acho. Tens rasga do

tençãor 
C" a"ü VÍ'C Lc'm u:i I)ü-

Este "Fulano" seria provavelmente "Pin-
ga 1'ogo .companheiro de Marinho; Entre-'tanto rindo se pódc nffirmar sobre o ver.a-cidíide da procedência das cartas, eme bem
fi0.?6™ 

scr um "lr,ltí" Pí,r-> desviar a po-'"
No inquérito depuzoram mais outras tes-'tcmunbas. Uma dellas foi Miguel Prcsla.ju-c .mS,-i sí,.,,er,- r'or lhc havcr contado o In-

leque Marinho" foi solto pela segunda vezdera ura banquete, em que gastara muitodinheiro, cm -um botequim, A rua Santo
i!','ni°' m'",0/ cstc *?fl»(I"Pte comparecidolicarelo Machado cm companhia dc um mu-talo gordo e cabeçueio, que se intitula re-Poi ler.

Dcpoz também o malandro Henrique de.Souza, residente á rua ela Providencia, que
í,s,st. . \'?l°' V'es di!ls (,c',ois (1° assalto;u n preto a lo entrar, cum um embrulho, cmcasa do adrao "João Mulalinho", seu Vím-

oíl°'>,Xli a f!lhc,r,à?P0h que o tal pretoera "Moleque Marinho". l
Çom aulorisação dc Itosa Teréré o Dr.Sylvcstrc Machado, delegado quò preside oinquérito, julou aos autos as cartas opprt-

pendidas cm seu poder.O -Inquérito deverá ser encerrado amanhã
je relatado na próxima segunda-feira.

sempre
üeamoníom s» *,s nollclas doencontros em bella Vlstn-üiflunij-a-s,- « rebelliao emoarrados buares

ttffí SfeTVii mtt.»Qds:
ICt Ml sobre 08 violências coin.iietdas ci alAbnlxo, onde iodas as usinai trabnlliiimi'""'nalu,cnlç-. -osaiido os gover lisl s é ió„""- 

rnvmWJM\ TS'""» «araiit as.
mun i l '?' (l' A,) ~ AnnunelBm aquiiniiç o Sr. Sviiijibreii.io L ns, inspector elo:lele«re,ph?, d„ Jinl.a do Madeira oi-gani,2

CUVAHA', 23 (A. t) _ p resln,)(!l(!cop
.o br. I.aurcn: Salles, membro do directoriado governo ali, dirigiu cartas aos Srs"Doò-grat.as Molino e Calixto llcrnardcs rc pèlc ivauici.lc, promotor e lelcj*rnplilsta da¦illa. As respostas concordes dessas pessoas.(.suspeitas ali, dc sy.npathin oo ar doAifcervador, âeitroem por completo ns iu»'foriiiações telegraphicas enviadas pelo1 Juiz,Lr. Octavio Cunha ae. piesidcnle do Esladoo tribunal da Iklação.
ivíSS*ír *'•¦ 2.5 (A> A.-" ~ mMa *° IJl"'^•m."i desmente complclnmenlo qualquer cn»:cp..,lro dc forças na fiou lei ra, não passau-de» ae mera fantasia a supposto derrota do.coronel Adão Sarros.

paga ©s pr^

t>„ i H* "lu p'"°Pcdculi..-o, do cidade doPonte Nova, em Mmas, dirigiu á Central doOiiasit uma reclamação contra os estragosisoffndos em terrenos de sua propriedadecorn a .construcçao elo prolongamenlo dc Ma-rianna a Ponto Nova.
Allego o instituto reclamante que oc-cupnndo cxlònsa área nas margens do linhano valor approximado dc 100:000?, soffrcuo mesmo estabelecimento grandes prejuízosrazão por que pede uma indemnisação. 

' '
A Estrada já upiirou o caso e arbitroua ínelemuisaçuo em 16:000$, que voe mau-dar pagar.

¦+-~mKX)m.

' O vice-presidente de
jGoyaz vae deixar a admi-

nistração do Estado
GOYAZ, 25 (A. A.) — Corre como certo<l«e o vice-presidente vac deixar a administra-çao dei lisladei, dcsgosloso com a renüsaçao doaccordo político, sendo seu desejo apresentai'Mromo do l)r. Xavier ele Almeida pnrn futuroipresieleule du Eslado. O marechal Abrnutcs

jprelenele abandonar n actividade política.

0 trafchj Tirai
Qm?:h"o já dcü-ain aos cofrea

^«.bSucos os soiiclecs
coOoHíaes

•Ao Sr. ministro ela Agricultura informou oidti-ecliir elo Serviço de Povoamento elo Soloqu2, durante o mez ele julho ullimo, os colo-nos localisados uos núcleos Barão do ilioüranco, Visconde ele Mauá, Monção, Crii7 Ma-
icm.elo, Iraly, Ualiaya, U.andeiranles. João Pi-
/nheiro, Ivahy, Senador Correu c Vcra-Guara-my, rccollierani aos cofres públicos a quantia
[Ue il4:/ü8ÍS8Ga, em pagamento de lotes ruraes
[urbanos, altingíndo a importância tolal paga
uh% ,,-,-«"or1'('fl'1'il,° mez a waulia dc- rei»

COMUNICADOS

Smfll/ENHIRBS DF

Emm reclama eontra
a ssastsaaüclpalSsla^®
BAURU', 25 (A NOITE) - Rértlisoií-se hon-:tcm, á noite, ás -iO horas, um importantemoeting reclamando ela municipalidadecontra as taxas exaggeradas sobre todos osgêneros e a água insufficionte para o abasteci-mento da cidade. E' corrente que serão to-•nadas graves represálias, no caso que atrclcilura nao attendo ao unânime e iuslcclamor da população;*°"~****"—""—• • »—«taw>

ícir des

f

¦¦¦-»,. .«í^jPO^j^.,4! I ¦¦ ..¦¦¦. I !¦¦¦—  iii L ^,

O caso do inferior da po-licia fluminense
O Dr. José Cortes Júnior, promotor publi-co de Nictheroy, ouvido sobre o pedido de "lia-

beas-corpus" impetrado n favor do sargento
da Força Militar do Estado do Rio Enocli eleAraújo JBarbosa, que so acha preso, opioouhoje não ser o caso da competência da justi-
ça local, pois que sc,trata apenas dc um,i',pcna
disciplinar militar.

Os respectivos nulos subiram Immediata-.
roenntí! á conclusão do respectivo iniz dr. di-nito ú\i 2\Vara, Dü Auloiiino dc Souza Nc-
vçs. , ¦ "

Êsíii sendo apurado o
adultério

Para o fim dc esclarecer a tragédia, esláa po.icia ele Jaoáa-cpaguA tratando ele apurarO adultério que a motivou. O inquérito en,trou, assim, numa phase definitiva. As pes-1soas que haviam sielo intimadas a depor re-seiivcrain, afinal, prestar depoimento. A' tar-oc, eslava prestando declarações na '2-l»'dc-:
legacia J, Mariclla Valle, esposa elo tenentemano \wlle e cunhada, portanto, tio tenente
,,i' .",,¦: sÇ8nida estava para depôr o te-'nente Mario Valle, que, dizem, deverá apre-sentar o bilhete revelador, quo estava comsen irmuo, no momento do tragédia.Vae- lambem depôr um guarda nnctnrno,neto <io prelo João, qac, encontrando certamadrugada um vulto, fardado de offieialsauido dn casa 63 da rua Barão, c tomando-o. pelo tenente Paulo, perguntou-lhe por queia assim. Ino cedo para o quartel.O vulto respondeu que era um serviço ur-gente. Uma hora depois eis que npporcce, achegar cm casa, o tenente Paulo, dando en-sejo a que cllc, guarda noturno, o interro-sa?,sc ^ ;iovo' admirando-so dc iá estar dcvolta. O i cnente Paulo ficou surprehcndido,
pois _ havia eslado, desde o dia passado noquartel. •' Esse dojioimento, como outros, esclarece-eloi-cs do ndultcrlo, será dc grande interessanols -observa-se uma forte correnle no scnli-do de se abafa, a verdadeira causr, da ira-
gcdi.i.-

A' tarde*, era ainda bem f?rn«-# o ethflo foI». /i.ah {.-oes, nao se,síibe!i,4o por isso quan-, aa poaerü ser interrogada j/ela paticia^

O CAFÉ'
O mercado de café abriu c f„ncc;onoei boíccm alta, aos preços dc Í)S-KIU ,c DÇõOO por .' •-'

i-cba para o íy.po 7, b.avcnelo -nruta procura r^baslantes lotes.. Pela nioi:':ã. veudfevam-see.qu^ .saccas e. no corre-, do dia, mais 2 ,M;S2elevando lis vendas do dia no tolal dc ü.ílfrísaccas A Bolsa ele Nova York fechou U.n tençom 13 a lo pontos dc alta c, hoje, abriu comia cie 1 a .-1 pontos. Honlem. entraram 7 ' "f
saccas, embarcaram 7.975 saccas c o "-;lo<-V
ticou cm 2;u.l-il saccas.

:— - --I-IW**», '¦';

ma criada esperta
Na 2" delegacia auxiliar esteve hoje Mme.Marre, autora dc um preparado para a pollo,que sc: foi queixar dc uma c-x-emprcgaiia denome M-agdnleSia dc tal. 'Magdalcna, saindo elo deposito que tem omesma, ,á praça do Republica, entrou a ven-der ama falsifiicação do seu preparado, di-zendo-o legitimo. Mme. Claire foi aconselha-da pelo Dr. Osor.io de Almeida a registar 0seu produeto, iiilcníaudo cnlão a acção cou-tra a ex-empregaflu.

ETÁRIO
A' abcrlura, alguns bancos declararam sa-'1;'o1'-m,.:12, *2r? c Ollll'os. inclusive o Brasil, ftl

K-'|lti ei. No correr do dia, o.s Jiancos eslran-
f<e,ir,0r!,..,?,ac,}.v'f1' uns " n 'l*,(i o outros, .1li l.ij.U. O Banco elo Brasil, porém, forneciacambiaes apenas a 12 29|G4 d,, portanto, foratio mercado e comprovando assim a hédessi-dade de evitar Hegoc-iaçfics. As loiras do The-"o0"','0, ''"'l11 inpfíoelatLis, .em granele lote, com8 °i" dc xebate.

Não houve negócios p;-ra c.sier.liiios.O movimento ela bolsa foi bem regular ipanaas apólices da União, tendo sido vendidas das'VUS;V;; a,79S*e ;,s M 71,(i"-; das 'l« emissãodc 11109 (E. de berro), 01 a 7G8Í e 19(1 a 770Ç;e das de 191(1. ao porladcr, 203 a 195? o niaisiminieipacK houve lamebm bons loles, ven-qendo-se elas ele 1906, ao iportador, 105 a 199$
Sn?r™™i-im, ao portador, 2 S a 195g ei mais.10 a 195§500, e as nominaes, 100 a 195?i, fo-rain vendidas lambem 271! acções, nomiuali-vas, das Docas dc Santos, a 4GOSO00.

Ella sendo imprcsio o 1» fascicnlo da iti-teressanta serie dc contos infantis "As aven-
furas de Chertoquinho", ucnero absoluta-Mente novo. Cada fascicnlo, que. custará
fiOü réis, conterá uma novclla completa, com
(H (Ilustrações e cava lambem illusirada en cores, O 1° episódio — "A estréa dc. uni
pequeno policia amador" — sairá terça-
feira próxima, 29.

Gettas Virtuosas des^ft0
Cm iam hcmonlioiclcs, males do ntcro,
gvarjos, urinas e a própria cystite.

O cirurgião dentista vln,K,
çiuelou o sou consultório d;i ,\v. Ilio Branco li?'
||-J8 eli.s Ourives, 27, lei. 3.817 Norte,

ta
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A i^DEPENDENCIA
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços
RUA DO THEATRO N. 1

I rA Pftni*Pf> - Vosiidinlios para nieninas.
H * OMpCC - Ensuvues.para eaptisados. -Modas fiara senhoras, I'.ua da Asscmblea n. 1C0.

Murgii*. Ofllcina
83.

elo
m cTnilleurs» do casiniira ingleza

sob'incdidu. Conlo.-çüo etc Mnic-
Palácio deis Koivns. 

" 
Ilun Uru-

; PARISIENSE
C!o-ii oivhcsira consideravelmente au-
giiientada e €OIPPO de GÔPOS dc16 figuras

SEGUNDA-FEIRA
Sacrifício da irmã tecil.a

Drama de amor
=Í3

li director pe silo í té
BELLO HORIZONTE, 25 (A NOITE) - NoSenado, liojc,' o senador Mello franco chamoua a-ttençao par., o facto do dircclor do lios-

pitai Mihtar poder fazer despesas mensaesale- cinco contos de reis, sea* cjuc seja neces-sario prestar contas.
_____ «—«S}.sft»»_. .

Ues-ísa iãesoe*eSèsn em ^feiEia*"
-lesíMi-aêlescSüa ele

Almirante Barbedo

T
tona

iic-ntes

O general .Luiz Barbedo, senliora,
fillios, genro, noras c netos.; o mnre-chal Olymjpio Fonseca c senhora;, D.Maria Luiza Durbcclo Possollo, fil.liosj
tícurei, nora c netos, e Carlos de Si-({uçira Barbedo, participam a seus pa»camigos oíXnitecIniento dc seu jirezndoljae, sogro, avô, bisavô e tio, o almirante 11V-

«ILIO ANTÔNIO Dli SIQUEIRA BA11BEDÓ, e
43 .convidam a acompanhar o enterro, ejue.- te-i|a logar amanhã, 'iii, as 13 horas, saindo
q feretro ela rua I). Arma Nery n. 5!i para oeiemileno ele São Francisco .Xavier, pelo ejue
(lesde já se confessam muito gratos.

5*1 K.S
'fous les belges, sans aucune distinetion,

^ORt invités & comparaitre dimanche, 2/ cou-
aut, a dis heures idn malin, daiis lc-s snlons
u Cerclo Français, run Gonçalves Dias 42,
u-vtie d'clire Ia .'commission elo récenüon dc
[iessieuns les dí-iiulós Melot cl Btiysse, arrl»

«ant par ic vapeur "Drina".

BELLO HORIZONTE, 25 (A NOITE)' —
Em Abbadia ele Douradas; no Triângulo Mi-neiro, por oceasião dc uma festa religiosa,deu-se uma desordem, sendo morto um me-
nor e íericlas duas pessoas, a tiros.

José J< Moreiraloaqium
Aristcu Moreira, irmãos, primo:cunlnielo .mandam celebrar amai.hn.

8 lj2 horas, na igreja de Santo
fonso, uma missa dc 30" dia em i
ção da alma de seu »ac. lio e
firo.

e
ás

Af-
ten-
so-
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O escândalo de
um diplomata

U..1 TElíEGRAMMAl PUBLICADO
POR «bA PRENSA»

O numero do l.a Prensa du IS do ngoslo,
quu iu ú ultima hora nos chegou ns mitos,
iDUllllcn o seguinte lelegriiniuia tinindo do Itio:

"Os dous jornaes amigos da cliniieellaria
defendem o ministro interino das Itüliisoos
Exteriores, " Sr. Souza Omitas, por supno-
ireitt «pie se refere a este o tclegrnninin din-
«Ido a l.a Prensa sobro Irregularidades com-
nietlldas por uni diplomata brasileiro que
u.u-ve acreditado em um pai. sul-americano.

Os outros llmltnm-sü a publicar n car :i
que iiipiellc ministro enviou ao presidente dn
hupul iea, a (piai, depois de manifestar que
liitdn tem com o assumpto da denuncia, pedia
tpie se abrisse um inquérito, pois no que rea-
lj.oii ponde comprovar «ine a aceusnç.io po-
tlcrlo dlrlglr-so a oulro diplomata «ine
mio ellc. . ,.

Junto com essa caria os Jornaes publicam
n declaração do prcsldento, dc que. julgando
infundada n notlelli, não acha motivo paru o
pedido Ic inquérito.

Os jornaes «pie defendem O Dr. Souza Dali-
ta* traiam de renovar a campanha de mal-
ontendidos que cm outra época entravou o
natural desenvolvimento das bons relações
que cultivam estes paizes.

Pm- minha parte, devo accrescenlnr que a
noticia cm questão me foi dada por um alto
personagem de responsabilidade política, me-
ceeedor de absoluta confiança.

A llazela de Noticias ataca o corrospon-
dente de- l.a Prensa, esquecendo «ptc este etim-
pre imparcialmente sun missão ha muitos nn-
ipie Impiircialinetite sua missão ba inuilos
nos e •'• bem conhecido no jornalismo bra-
sileiro."

.«..-«» ¦

Ks prcxmas elsçoes no Districto
sra efeitos?

Parece que sim
tis eleições pnrn preenchimento das vagas

nl crias nu representação do Distnc.o I-ederal,
marcadas para 7 do setembro proxinuv .erao,
talvez, adiadas para se procederem ;:i pelo
novo processo de alistamento eleitoral, ha ilias
votado nelo Congresso.

Dos diversos alvitres lembrados para .vvra..
«bar os elementos em discórdia na palitlen

-desta capital esse é 0 lllie se..i preferiu -. se-
cundo as melhores probabilidades.

a <.i i su.a

Uma preciosa carga
N'a .Alfândega deu entrada hoje o ma..'.festo

do "Demerara". Kste paquete trouxe rara a
nossa praça 1.200 toneladas de carga, comi OS-
ta na maior parte de tecidos de armarinho fi-
nos, Depois du guerra é o primeiro vapor «;
tão-'-iircciosn carga traz,

A assistência dentaria
escolar

A iliuthinação da Ilha do Go-
vnrnador

Na ordem do dia de boje, no Conselho,
figurava, entre oulros, o projeclo creando
u assistência dentaria escolar. O Sr. Leite
Ribeiro apresentou uma emenda detcrnu-
naudo tpie as nomeações sejam feitas por
meio tle concurso, sendo a votação, por esse
motivo, adiada. Tiveram também as suas
votações adiadas os projectos sobre illuiiu-

inação da ilha do Governador e Montepio.

Uma sessio da Sooieiiads de
Gecgrcphia

Eeiiniu-se boje, cm sutt séi.o, a Socí.. ale de
(jengraphia, havendo assentado vnr'.-3 delihe-
rações, entre as quaes a dc nomear o So. IV.
..lu.é Boitcus para represental-a no 5° Çoiigres-
so de Qcographia a reunir-se. na Dahin; L n
como a dc officiar ao Sr. ministro do Japão
se congratulando com a existência, nesh; eu-

'pitai, de uma empresa (pie pretenda estabcle-
icer linha tle navegação entre o llrasil e v Ju-
pão. e, ainda, a dc lavrar acta com voto do
satisfação pelo desempenho brilhante tlr.du
pilo seu presidente almirante Gomes Pereira,
n sua missão junto ás festas de Tucuman.

Calçamento para a rua
Senhor cios Passos

•Uma commissão de commerciantes da rua
Senhor dos Passos foi hoje pedir ao prc-
feito continuação dos serviços de calçamento
daquclla via publica,-•"coi.tenac- promessa
ha tempos feita por S. Ex. o Sr. Azevedo
Sodré promcllen satisfazer .os desejos da
commissão.
ni ,i i it "fl-m^*—f ' ¦¦¦¦¦¦¦¦- «mino.

A "Ocí^az" esteve erat
(éveSuçêes

A torpedeira "Goyaz", movida a turbi-
nas, fez hoje varias evoluções pelo interior
da bahia, em experiências definitivas, afim
de p:\i-tir para Baptista da. Neves no din
2 de setembro, onde vae substituir, UO ser-
viço da Escola Naval, o "destroyor" "Mal-
to Gr c-sso .

Assembléa Fluminense
Sob a presidência cio .Sr. João Guimarães,

realisou-se a sessão de hoje da Assembléa
Fluminense.

Após a leitura dn acla, foi approvada a or-
dom do dia.

Compareceram á sessão 25 Srs, deputados.

Foi dado emprego aopatacfa.o
«Caravclías»

O pntncbo "Cnravellas"; recentemente che-
feudo de Baptista das Neves, u ,'.e servia .unia
ú Escola Naval, foi designado para a l.seola dc
Grumeles, ficando ú disposição da Suporiulen-
deneia de Navegação.

Nomeação na Justiça
O Sr. ministro do Interior nomeou o es*. -

ente juramentado Frederico Moss dc Castro',
para servir, interinamente, o officio de . :eri-
vão da Vara dos Feitos da Fazenda Munici-
pai.
¦——•—.—  ¦ ..-.„—w—,¦ ¦ »•—«HKj^si— »—- - -,,, ...._ ±[ .

Mais cious inspectores de
ensino

O Sr. ministro do Interior nomeou para i.i-
speccioiiarem, em eomniissão, o Gymnasiu Le-
mos Júnior, no Itio Grande do Sul, c o Gyninn-
sio Alagoano, respectivamente, o.s Srs, Drs.Ernesto de. Barros e Carlos dc Gusmão.

Julgamento militar
O Supremo Tribunal Militar julgou hoje o

processo em «nic era réo o capitão Dr.'Jorge
(l/i Silva Braga, do 12" regimento dc -avalia-
ria, aceusado de infidelitlade admlnhtntiva.

O réo foi unanimemente absolvido
^0 ministro relator Dr. Ascendino .V ¦,;•¦-
limes falou durante tres I..-..:-, fr.l-rJj c\seguida os ministros Dis. Neiva. Aivochcllas
nmreehnes Teixeira Júnior. VeQasiano ~ Mc-tíwros.) , — •-¦'.• —'~ •— — ** •

ios fiSie_i.es

A tragédia de Jaca-
repagii?

A nova organisação ín«<lczt.

para a caça aos submarinos

NOVA YOKK, 25 (A NOITE) — Notlcln-so
nt|iii «iun a Inglaterra riqulHitoti recentemen-
lo .'1.000 cmlntrcaçtlcs do iodou um typos o nu-
meroid .olmos biircos-unlomoveU destinada,
umas e nutriu nn nua maioria a dor caça nos
Niibitinrlnim tillcnn..-:«. Pnra c. xc fim CHtftu seu-
do instruídos mais du MU .000 pr .cittlnrc. , i|iie
laiiilictii vão ser unlfornilsados o Incorporados
ti marinha do guerra,

Essas einbnrcaçõe. .crio espitlltatlua por to-
do o n-.ar dn Noite, no longo dti custa o tam-
bem no Atlântico o no .Mediterrâneo, para o
serviço du fiscal!, ação que m-rti feito imito «¦
dia e eom iitiulqucr tempo.

Kstn resolução ícz-ho acompanhar do me-
didns para a fabricação dc projcclia c.ipoeiiicH
contra os Hiibmarinos, do rêdcn dc aço, dc
minas o de outras centenas dc armas ainda
desconhecidas, com a ajuda das quara, vinte
o cinco minutos depois rio ser avistado uni
submarino, clle «• titlrnh do c ene numa ver-
ilndeiru ratoeira do aço dn qual não poderá
juntais escapar-se com cs seus próprios re-:
cursos.

Centenas dessas ratoeiras cspalham-sc
actualmcnte por lodo o. mar do Norte c ellas
silo tão aperfeiçoadas tiiic podem ser facll-
mente mudadas dc Io ,nr e dc posição.

Os Jornaes allemães daqui rltlictilarisam
esta dcacrlpçSo, aliás comprovada pelo Sr.
Alfredo Noyes, correspondente especial do"New Vork Times" na lamina e quo declara
ter visto tudo Isho, para o quo pagou por es-
sa confidencia enorme quantia, conforme
provou.
O « Deulschlaiul » chegou a

líreiucn

LONDRES, 25 (A NOITE) — O submarino
mercante allemão "Deulscblnnd" chegou a
Brcmcn, sendo a sua tripolaçfto alvo de grau-
des manifestações.

O "Daily Express" diz que não lia nenliu-
ma razão para que certos jornaes inglezes se
mostrem desapontados com o feliz regresso
do "Deutschland" a nguns allemãs. Também
os allemães não têm ra/ão para eslar salis-
feitos. A façanha do "Deutschland" não tein
o menor interesse pratico c, como o futuro o
provará, foi mesmo completamente inútil.

-•—«(•*"

E' preso em S. Paulo
um biçamo

S. PAULO, 25 (-A. A.) — Foi hoje preso
num cortiço da rua General Osório o portu-
gue . Juvenal Qninletro, contra o qual havia
sido expedido mandato de prisão preventiva,
por crime dc bigamin. Qiiiuteiio, que, ba tem-
pos casara com Latira do Espirito Santo, cm
Limeira, eont.ahii.i novas nttpcias no anuo de
1014-, cm Sorocaba, com a menor Maria Gra-
cinda. Processado por isso e descoberto o seu
paradeiro, foi elle hoje preso ás 14 horas.
Passou pelo gabinete de investigação, sendo
em seguida recolhido á cadeia publica.

 -i-r- -

Reabriu-se a inscripção de
voluntários

E ei Iea subipar.i boje a 523
O general ministro dn Guerra, que tinha

mandado sustar o alistamento dos cândida-
tos a voluntários por instâncias de um nn-
meroso grupo de moços, mandou abrir no-
vãmente essas iiiscripcnes, que deverão durar
somente ate o ultimo dia do corrente mez.

Com a reabertura o numero tle candidatos
elevou-se a 52,1.

1 9»U< i '

Cincoenta e dous cândida-
tos a uma vaga de auditor

de guerra
Reunidos hoje os ministros do Supremo

Tribunal Militar sortearam os seus pares ma-
rechal Vespasiano Gonçalves de Albuquerque,
almirante Júlio César du Noronha e ministro
togado Dr. Arroxcllas Galvão para examina-
rem o julgarem os documentos apresentados
pelos 52 candidatos á vaga dc auditor de
guerra existente nn 3a região militai;, com
sede em Pernainbneo.

O julgamento das obras, tilulose do-
euroeiiíos dos bacharéis concorrentes, que são
a condição para se candidatarem & vaga de
auditor, terá começo na próxima semana.

-» _<_BP"-»-

M major absolvido
O Supremo Tribunal Militar, reunido hoje

em sessão de julgamento, tomou eonhecimen-
lo dos autos do conselho de guerra que ab-
solveu o major Braga, aceusado de ter falsl-
ficado sua fé de officio para ser promovido.

Depois de longos debates neste julgamento,
em tpie foi relator o ministro togado Dr.
Vicente Neiva, o tribunal militar confirmou a
sentença do conselho de guerra, absolvendo
unanimemente o major Braga.

¥—^99^— —..

Orna fabrica de est pi ps
devorada pelas chammas

A*s 18 horas e (ttiinzc minutos, devido a uma
fagulha, manifestou-se incêndio em uma fa-
briea dc estopa, á rua Industrial n. 97. O
fogo teve inicio cm um fardo de algodão, pro-
pagando-se logo a outros.

No momento ainda, trabalh.vam na fabrica
vários operários, que alarmados abandonaram
precipitadamente o prédio,

O Corpo dc Bombeiros, avisado, compnieccu
promptamenle, dando inicio :-.o combalc ao
fogo. liste devido .. natureza do combustível
que o alimentava, difficilmentc cedia.

Depois tle ingentes esforços, conseguiram os
bombeiros exlingtiil-o.

Os maiores prejuízos foram msados pelaágua, sendo calculados cm 0:000-'.000.
No local estiveram dirigindo -- sei viço da po-liciamento o Dr. Ólcgnrio Bernardes, delegadotio Ia" dislriclo. e os eommissarios iM-eitni chibeiro,
A fabrica onde se manifestou o fogo, era depropriedade ,la firma Clyton Ornsbur.' & C.

t_/n_nSa se8u!'? í'111 duas companhias em reisloiUÜO? em cada uma.
—~— *—«.«h^a.. „ 
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O Brasil no Congresso de
Medicina em Buenos

ires

A.i(irava-so o «studo do
I). Zilah

A prisão do tcnciito 1'aiilo Viillc, mnn-
d.ul.i tornar effcctivn liojc, por oiilem do
comiiiiiiidnulc <ln região, por .olicituçuo do
dologndo «Io 2lu dislriclo, não poda ser um
nelo definitivo, porque o prolngadlsta da
tragédia de JaearépaguA mio foi preso em
flngrniitc, nem por cffeltu dc ordem ema-
nada tle jui/. eompelcnlc.

li', pois, uma prisão provisória.;

O estado de 1). Zilah Góes aggravou-se
aluda mnis no correr do «lia, nccusníldo
muita febre e entrando em dyspnOn.

Ao cair tia noite os seus médicos nssis-
lenlcs deram-lhe duas Injccçflcs prcicriplas
no seu caso.,'

O depoimento de I). Mnrlclla Valle, se-
nliora do tcncnlo Mario Valle, irmão do te-
iicnto 1'nnlo Vnlle, lerinlnoii As 17 horas,
mas o delegado do _l" dislriclo, Dr. Mar-
(pies, guardou sobre elle grande sigillo, di-
zentlo nos representantes dn imprensa que
era a isso forçado para evitai' maior es-
cândido.

Actos o2ifi®iaes na Ma-
risilia

O cnpilão-tciicnlo Luiz Bcs.rra Cavalcante
vae ser exonerado de conimand.-.nlo dn
Escola de Aprendizes Marinheiros de Alagoas
e nomeado njiidutilc da Capitania tio Porlo dn
Pará.

Foi exonerado de auxiliar do Deposi.o Na-
vai o cnpilno-tcncnte Luiz Anionio dc Maga-
Ihãcs Castro.

o-o-oooo-o-ooooooo-^
A raãnha tíos apaches

ro Rio ?
-'-.» - -

O que se apurou sobre o
caso

_ tzr Cm collcga noticiou bontem que a poli-
cia recebeu denuncia das autoridades france-
_as dc ter embarcado para esta capital, fu-
gindo ú sun vigilância, Mlle. Nini, cognomi-
nada Rainlia dos Apaches. Ainda, conforme
essas informações, com essa celebre crimino-
sa teria aqui aportado o não menos afumndo
ladrão Max, sobre quem ba suspeitas fortes* dc se tratar de um rapaz da nossa al.i sócio-
dade. E n propósito dessa ladra ha um ro-
mnnce dc amor para verificar-se. Conta o ba-
hil "deteelive" frttnec . Mr. Provot, «pie aqui
se acha em perseguição dos dous ladrões, que
o companheiro da Rainha dos Apaches é um
rapaz brasileiro, quo freqüentava a "elite"
parisiense. De gênio bohemio, um dia, indo
ao "lias fond" de Paris, apaixonou-se perdida-
mente por Mlle. Nini, cuja belleza já nnles
havia Infelicitado a muita gente, lim breve
a Bainha dos Apaches fcl-o o seu "nmant du
coeur", e, consequentemente, companheiro tle
crime. Como que justificando as prcsuntpções
do "deteelive" franecz, ha o faclo das nossa*
autoridades policiaes terem apurado que uni
casal, cujos signaes combinam com os que a
policia franceza enviou .. nossa, chegado do-
mingo passado pelo "Principe di Udine", ao
desembarcar na praça Mauá tomou um auto-
movei particular, que ali o esperava.

E, agora, as pesquizas policiaes estão gl-
rnudo em lorno dos nossos autos particulares.

•9»9- •¦

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

e partos. Cons. tt. (larioca n. 8, :) ns 5.—Telepli.
BUO-C—Bosid., Av. Mem do SA, 72. 'fclcp.OllC.

Chamados a qualquer hora.

MODISTA
Confeccionam-se vestidos sobre os iiltiinos inodclós

de 1'arií. Hun Pedro Américo iu 0, casa ^.

l)m grande perigo
Conslitne grande perigo para a vista a com-

pra das lentes sem um exame rigoroso. Quem
precisar comprar ocuios ou plnce-nez deve ir
á casa Vieitus, à rua da Quitanda 99. O exa-
me é gratuito dns 8 As 11 da mauliã e de 1
ás 5 da tarde.

¦ •9*9» .

Dr. Almeida M. Lopes- "jjjg
ções c partos. Consultas ás 9 t|2, ;'t rmt S. Luiz Gonzaga
ii. MO. Telep, '..250 Villa. Chamados tt qualquer lioru.

'1'onico sem rival nas anemias cm geral
<•>•• um » l<1>SlW (I >u i-- - i-r r, ninai »

Guaranesia )

ljb~j~5

estômago, intestinos e coração...
TOMAE UM CA LIX A O « DEI-
TAR»e OUTRO ao LEVANTAR

¦«*»••-«-

Dr. ^dffápAbtantòs'5XaÊ/"
pelo Puéumothora . •— ''u.i S. JosiS toO ás 2 horas.

._!! A ''''' de arroz
ml.Pi Adliero mais

inipalpn,'cl, perfumo delicioso.
_ do que qualquer outro. 2§500.

Nas perfumarias e á RUA UIRlGUAYAiSA N. 00.

'ii.vtíO' tí:'ji:ii'.?aft«i3

H.va--i4.

r.-ife'.
6' vj:'/JE

liiiii^üílor e poiiilor universal

Ai
o Sr. ministro do ínlerior designou os

Drs Carlos Chagas c Br,mo Lobo p;,._, M_
qualidade de representantes do governo, to-minem parte na Conferência Internacional dcMiei- -biologia e Parasitologia, annexn ao prl-metro Congresso do Medicina, a rwuifr-se
eroximaiucute cm Uueuos Ali-ea..

EM TOOa A j. ji-jn

-O—- «5 ÍHv>» *-- -

'>n Fim

Um comício no Encantado
A Concenlt-iição Hep.blicana Suburbana .-"-

fecluti unianlift, ás 18 horas, um .;.'.ii-.de comi-cio ua praça do Encantado, falaudo diversa
oradores sobro melhoraiucuíus Je i;ue «.rece*i .reguc_ia de Inlmumí* --"^

Notas de Musica
Trio Barroso-Mllano-ííomoa
O 3» concerto do írln Dnrroio-Mllnno-Ooj

mes, bontem renllsndo 110 snlilo du "Jornal
dn Coinmorolo", era consagrado no* ooropo»
.Iturui*. olatilooa. coniprelifliiUentlo o pn»«
grntiiiii.i npcniis ires nomes 1 .1, S, llach, ilec-
inovou o Corelll, sem t|iie, cmntudo, fossem
elles rcprcsviitndos pelas suas obras do real
bilcrcsso,

Da li.ieb ouvimos primeiro n Sonata II, es-
cripta pura viola dn .mulia ecravo u hon-
(om e.xceulnila peln vltiltmccllo e o piano, pois
quo aqii.-ll.". liistriimeiilos passaram a ligtt-
rnr apenas nos museus, salvo casos c*po«
eines. Nilo i'-. por cerlo, na musica do cnmcra
que o autor da "Missa segundo S. Malhou*"
6 grande. Elle nilo imprimiu, aliás, A sonata
nenhum progresso, lliultitiido-so u mloplnr
a fórni.t eiupregiiila 110 seu tempo. Aluda
nssim ,.1 sonata bontem executada, o multo
bem, pelos Srs. Alfredo Gomes o llnrroso
Netto, ouve-se com o prazer que Um as cou-
sas nrchnlcns.

Como eaiilo, ouvimos tle Uneh um trecho
dn sim cnuliita sncrn "Deus cstA coninosco"
e uma nríil curiosa, "Pensécs ciliflenntus «1" 1111
fumeiir", eiieoiilrailn lio seu "Livro do No-
tas", que o Sr. Carlos de Carvnlho,. aiiith
não complelnnionlo restabelecido, cantou com
a sua conhecida coiyicloncla artística,

De llcetliovcn, nlíni «le tres belhis compo-
siçdes .-ittcras-, foi executado o primeiro trio,
op. I. Composto cm 1795 (Hecthoveu tinha
então 25 niiiios) juntamente com mnis
dous o dedicado, como estes, no principe Llch-
iiowsld, em cuja casa foi peln primeira ve.
executado, () trio em mi bemol «i uma obra
ospirlltiosn, cm que se sento ainda o lnfluen-
cia tle Mo/nrt. O "amianto" ainda não tem a
grnvldndo c a profundeisn tios nndnntcs bce-
Ihovonlnnos, Mas reina em toda a obra umn
frescura que o tempo não conseguiu des-
Iruir.

Os interpretes, Srs. Barroso Nclio, Iltim-
berlo Milano c Alfredo Gomes, compenetra-
i-ani-sc bem do espirito dessa obra dc nioei-
dade e dcram-llio uma execução cohcsa c leve.
Devo muito especialmente salientai' a delica-
de/a do to«|ue do Sr. Barroso Netto, quo trnns-
formou por completo a sua maneira dc tocar
e •'¦ hoje um bom pianista dc musica dc ca-
mera.

Corelll, o fundador da escola tle violino,
achava-se representado no programma pelo
seu ada. io e variações a que deu o 1101110 dc
"La Folia" e que o Sr. Humberto Milano
executou com firmeza.

Aguardemos agora o ultimo coticerlo, cm
(pie será executado pela primeira vez o trio
recentemente composto por Nepomuceno, que
fará a sua estréa como compositor do musica
dc camera. — L dc C.
--- » mttm

Cabaret Restanrant I—JBOJ—

ÍMERCADO« VERDE
No entreposto d» B. Diogo (
O trem chegou com . . minutos du atraso.
Vetidiilosi fi3'. I..'i r„ NI p„ '.. o, o Dl v.
Us preços fornm ns seguintes: rezes, tle ímiii

a çiülO: porcos, tlu 1$ a 191001 carpslrjs, de
l?i;mi u l-riíiiit. o vltollos, do «SOO a tn.iu.

No matadouro d . i'enha
¦ 11 ¦¦¦» 1 ¦¦ mm » —¦ mtm

Alui lidas boiei '_;i rezes,
li.portuçfio

A firma Caldeira & Filhos nbntcu liontem
mui* .151) rezes, sendo rejeitadas em . ..utn
Cruz f>.

Serão reiueltldiifi hoje, A noite, para o frl-
gorlficos do eáes do pinto."ATlíIiinr moda

Vestidos multo clcgniiles, em "TaffelA"
superior — Chies figurinos — lis. 150(000
— lleclame du Mine. Laura Guimarães — 11.
do 'lheatro 11. 7, sobrado.

I Club Tenentes tío Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
IIOJK das 9 ás 1 horas, exilo completo pelos artistas
sob a dirocçjio do cnbtu-otler JUSTINO MI.NIiHYI.Sl
tiucccsEO iiiegunluvel de MlitKO, exímio imitador do

Itello Sexo á tmnsfurinaçüo
MIKKO Iiiiitndor de cantoras ú

transformação
ROSITA RODIIICÜEZ. Coupletista mexicana
MAItUAIUTHGAUTlEll Dansas dc caracter.
llt.MA-MOUA , . . Cantora internacional.
Gli'0-I,YÜI10H. . , Cantor italo-francez.
I.OLA l)H IIHSPANIIA. Coupletista hespanhola
LOS MUNEllVINI . . Duclto italiano
I.OI.1TA DEL CAMPO . Coupletista hespanhola
0LCA BUANUINI . . Cantora italiana.

Variado -.orpo do bailes soli a direcrão do proles-
sor CYHO. Successo pela TIIK-DIABOLIICS TZ1GANE
OHCIIESTElt,

BIlEVEMEfiTB ESTIlbAS contratadas pelo3 nos-
sos representantes ein S. Paulo, buenos Aires e
America do Norte,

¦¦ " «t>» ¦

Associação de iCcsisíencía dos
Cocheiros, Carroceiros e

Glasses Annexas
A requerimento de sócios quites do Qua-

dro dc Cocheiros, para tratar do desliga-
mento do mesmo quadro, rcalisa-se ama-
nbã, üli do corrente, ns 20 horas, na sede
social, á run Marquez de Pombal n. 41, uma
assembléa geral extraordinária. Pedc-se o
coinparecimenlo à.i todos os associados
quites.

¦¦!..!. 1 m0tm* • ' ¦ 

Hoje, amanha e depois
ÚLTIMOS DIAS

A VERDADE NUA
ou

A HYROORISIA
O film sem par!!

O successo dos suecessos ! !

¦¦ ¦_¦¦»..¦"-

Poderoso fortificnnte do sangue e regulado!
de todas as funeções orgânicas: Coração, Fi-
gado, Ilins, listomago, Intestinos e enfr.q-ue-
cimento dos Órgãos Genitaes. Pão, i)íp5(J0. Ue-
posilarios 110 Rio — CHAIIUTAIUA PARA' -
Ouvidor. 120.

E2EM

RISOVEIS A PREjST-ilÇPES
M. Gomes de Andrade

No Municipal, 110 dia 28 do corrente, rc.li-1
siti-á a pianista 1). Anlonietta lludge jlilícr
o seu anuuiiciado concerto, que está sendo
anciosaniente esperado. O programma, cia-
borado com apurado goslo arlislico, consta
dos seguintes números :

1* parte — L. vau Beethoven — Sonata
appãssionatíi; — Iíaendel — üavotta;—Sebu-
bert-Liszt r- Lc Roi des Aulnes.

2a parte — Scliumnnn — Papillons (12 bre-
ves caprichos) e Berceuse; _-. F, Chopiu —
NocLurno e Barcaròla.

y parle ¦— C. Alkan — Msludo em dó me-
nor; Lis/.t -. Mignon; — Mnurice Havei —¦
Jctix d'cau; — Liszl-Busoni — Mephisto-
valse.

O concerto começar.. As 21 horas.

Doenças do a^parelho dlges-
(Ivo e do svsfésma nervoso.—
Ralos X. — Dp. Kenaío dz Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

Duas senhoras apanhadas
por um motocyclo

NA AVENIDA GOMES PREIRE
Quando correndo com seu motocyclo, pela

avenida Gomes Freire, o Sr. Antônio C.rd;i-
ro, desviaudo-sc de outro vehiculo, atropelou
cnsnalmcnlò duas senhoras, eoiítuiidiiidc-ns li-
geiramenlc.

Essas senhoras recusaram soceorros, negan-
do-::e a dar a sua identidade.

Drs.Leal Juniore Leal Neto
vlspeeialislas -m doenças dos olhos, ouvidos
rinrlz e garganta.- Consultas do 1 ás 6—As
sunibléa n. 10,

 —« <¦«_»» 1,
Prensa de encadernação

Compro- -na, que esteja em b..... tudo,
Propostas 6 rua do Carmo 11. 35, com . S.'.
Braz Vianna.

-*-j. «o. t-
Taíiolllãa NOEMIi) 0 . SILVEIRA

RUA DA ALFANUEGA 82,—Telephone GUS

Queria ser official da "Briosa'-'
e saiu lesado em 300&000

Noticiamos ante-bontem, ter sido lesado cm
,i0()i. o Sr. Arthur Vecchio.quc ns adeantoii nara
unia patente de ulleres da "Briosa". Hoje, fu-
mos informados de que a victima do ."conto"
não foi o Sr. Arthur Veccbio, mus sim o Sr.
Arthur da Silva Santos, e i[ne a queixa npre-
sentada no 12° districto pelo Sr. Arthur Vec-
chio trata do outr<» assumpto muito difíei^iitc.

CASA MOBILIADA KM BOTAFOGO ~Alu-
dá-se por 11 mezes uma boa cnsn moblllndn,
pnra pequena familia do tratamento, cou !l
quintos, 2 snlns, sala do jantar, b 1 .cirn es-
limitada, csqucntndor, piano, tcleplione, luz
clectrlca o foflflo a gaz, Preço módico. l'ara
inforiiiaçõi'", telephone 11. 2.1U1 sul, das I! As fl
horas da noite.

¦ ' »999» » -

SfAtttmVM

COMMUNICADOS'
LOTERIA FEücRaCT1

-—¦• ¦

Ilcsumo dun prêmios iln loteria
Fuderiil, plano 11. '¦>'¦'<>, «xtiMlildn
.lllHtP.I,,,,,,,,,,,,, ¦ ,,,,<..., a

I.IU-lí , ||||)| 1 . MilMIHItlMin.vr_
'/.-..ii.I.I...1H . MttIMIMHIIMIIt llll
«H I I MMI««*<MIMIMl*MI||
¦''•'*/• |ll( IMMHt lltll IMMI
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Deram hojei
Antlco ,,
Moderno 
llio 
Salteado 

1'íim amanhã

033
;.i'i

V «a
Courn
líluplmnltj!
> cnilo

I FÚNEBRE
MISSAS

Hcsam-sc ninanliííi
Josó Joaquim Moreira, ás 8 1 JU, na egreja

tle Santo Affonso, ú ran Major Ávila; contra-
almirante Antônio Máximo Comes Ferraz, ás
9, na egreja da Candelária; D. Minervina
Serpu Chavantes, ás 1), na mesmaj Antônio
Luiz Silva, ás !(, na mesmaj Thoniaz Antônio
Rodrigues, ás 8, na do Sacramento; 1'rocopio
Alves Mendes, ás í), nn mesma; Claudino Al-
ves do Castilho, ás 0 V'2, na mesma; Domiii-
(,'os Ezequièl de Carvalho, ás 8 1|2, na cificjti
do Carmo; D. Antonia Monteiro Soares, ás
9 1|2, nn mesma; Thomnz Monteiro du Castro,
ás 9 1|2, nn mesma; í). Epuninn Solposto
Portilho, ás 9, no egreja tle São Francisco de
Paula; I). Maria Pinlo de Azevedo Marques
(NOnè), ás 9 1|2, nn mesma; I). Iracema Quei-
roz de Arruda Camera (Zizinhn). ás 9 1|2, nu
mesma; João Maria Borges, ás 10, na mesma;
Antônio Pinlo Corrin, ás 9, nn mesma; D.
Adclinn Madurcira da Costa Pinlo, ás 9, na
matriz de São João Baptista da Lagoa; Anto-
nio José Leite, ás . 1|2, na matriz dc SanfAn-
na; D. Maria Mngdalcna Machado, ás 10, uu
matriz tle N. S. dc Lourdes; major Diogo Ma-
nocl Gaspar, ás 9, na egreja de N. S. do Am-
paro. em Cascadtira; I). Maria Helena Fer-
nandes tle Carvalho, ás 9, 110 Santuário tle Ma-
ria, á rua Cardoso, 110 Meyer; Milton Tavora
tia Cunha, ás 9, nn mesma; Manoel da Costa
Franco, ás 8 1Í2, nn egreja da Luz, rua D.Anna
Ncry; Sebastião Rodrigues Duarte, ás 9, na
capella do cemitério tle São Francisco Xavier;
D. Barbara Emilia de Amorim, ás Jl, na ma-
tri zde Santo Anionio dos Pobres; D. Maria
Magdalena Machado, ás 10, nn matriz de N. S.
de Ia Salctte, em Catumby ;D.,lanunria Bnrcel-
los da Cunha Lopes, ás 9, na egreja dc São
Francisco Xavier.

ENT..UUUH

r-Serú inhuniada amanhã, na necropole dc
S. Francisco Xavier, a menor' Nair, filho de
Álvaro Caetano de Abreu, saindo o enteio ás
9 1|2 horas, da rua Bareelios n, 40.

LOTERjA DA BAHIA
AMANHA —— ii) d,, corrente AMANHA

RS. >\ 5:OOOffiOOO
Pur ISOOO em quintos de ±00 réis.

IIABIL1TAI2-V0S1M
A' venda nas casa; lotericas.

Quttesquer informação e paganiento dc prêmios na
Casa Bancaria lieis k (.'., Avenida llio branco, 105 (es-
quina da llua do ItofHriu).

ISADORA DUNCAN
NO MUNICIPAL

"Niincít mais dansarei" — disse-o Isadora
Duiicaii, ferida nnlnin com 11 morto de seus
dous filhos, que a fatalidade atirara, com o
automóvel que os conduzia, ao fundo do
Sena. Foi isso ha tres annos. Mas, a divina
Isadora uno podia esquecer a» belleza de seu
corpo, a qual descobrira ainda creança e de
cuja consciência nascera sua arte, no pensa-mento da própria dnnsnrina. E ella voltou a
dnnsar, isto é, a realisar sua obra maravi-
lhosa de graça e harmonia — obra de quese não fizera interprete, porém que recon-
slriiirii e, mais, creára 1 Isadora dansa, re-
stiscitnndo ao mundo, na sua victoriosa belle-
za, o Coro do Drama, o Coro da Tragédia,
o bymno eterno das lulas do ser e do üesti-
110. li' este o fim mesmo que cila quiz parasua arte; foi para a conquista, pelos con-
temporancos, de ideal tão alto, que cila fim-
dou a "E'co!e dc Bellevuc", onde a renas-
cença da dansa deveria de surgir "des eorps
joycux des petits éiifaiits guidés et cnseignés
par Ia grande flute de Pau, elle-mfime 1"
A dansa altingiu á perfeição, c bem o com-
pretendera a dausnrina, 110 coro das trage-
dias gregas, unindo-se á musica e á poesia, o
que ninguém contestou ainda, desde Dion
Cbrysosthomo e Aristophnnes. Melhor fora
assim, se nos apresentasse Isadora pela pri-
meira vez, como foi sua vontade, dansando"Iphigenia em Aiilide", a. mais nobre, depois
de "Antigona", de todas as victimas do thca-
tro grego (Saint-Victor). O descaso, a irres-
ponsabilidade, a 1'nconscicncia artística dos
empreznrios da celebre artista, porém, não
n'o quizeram. Dahi, ao envés de lermos vis-
to liontem, 110 Municipal, Isadora inflamma-
da pela idéa de salvar, morrendo, a3 inullie-
i'cs da Grécia do rapto dos bárbaros, sentindo,
soffrendo e gosaiido o sacrifício através da
arle majestosa de Gluck, estrella polar da-
quclles que navegam 110 obscuro c revolto
mar da musica de opera (Wagner), vimol-a cm
esmorecimenlos dc paixão, cm sombras de
nostalgia, em paroxismos românticos, triste,
amorosa, sonhadora, tanto valeram as suas
attiludes, dansando prelúdios, estudos, 110-
cturtips, "polonaises", valsas e mazurltas dc
Chopin, o grande nostálgico da musica, uma"mondniiio nerveuse" também, na compara-
ção feliz, até cerlo ponto, de Balakirev. E
nnquellas paginas chopinianas, Isadora foi
soberba de expressões, umas apenas iiuan-
çndas, outras marcando, forte, os claros-cs-
euros, todas, emfim, obedecendo ao rythmo,
a esse um uiiico de ser Bello e Perfeito. No
ambiente de sonho que 11 artista formara no
palco do nosso maior lheatro, por aquella
conto noite de luar velado, acnriciador e
autumnal, a erendora dos novos valores atli-
cos penetrou, fundo, a "psychd" do compo-
sitor de tantas producções consideradas só-
mento "comme de Ia joüe denlelle", segundo
um commeutario do arrojado companheiro
dc Cui, Mou âorgshy c Rinslcy-Korsnkov. Isa-
dora foi uma sombra, uma linha, uma pluuia,uma nuvem; ficou em êxtase dyonisiaco, tra-
cou um estado cFalma, suspirou, leve e triste,
passou, evoeadora, e desfez-se... Quem 11'n
não viu assim, nos prelúdios, estudos, 110-
clurnos, "polonaises" c mazurltas dnnsndns,
levando simples xéos sobre o corpo a vibrar
como umn harpa ao vento, nas mãos, algumas
vezes, pétalas do rosa e, naltnn, sempre, o cul-
to á arte pura ? li Isadora foi mais : uma fi-
glira de virgem, cheia de te, silenciosa, iliu-
minada, na "Berceuse", exlrn-prográmmn, co-
nio a mazurka em si menor, ns quaes ilunsou
ellá em recompensa dos npplaitsos da sala
cheia, distinetn e iiilelleetu.il do Municipal,
recebidos no final do cntln um dos seus poe-
mas pla-dicos e do programma, quando toda
gente sentia saudade dc a ver fugir, baten-
do as palmas mais e mais, chamando-a por-i-ti nome, fnzeudo-a vir po palco, e dausae I

O maestro Dumesnil executou Chopin eom
sentimento apura.io. íi' um artista, um pia-
íiista-interpreta de qualidades npreciabilissi-
mas. IViii o "toucher" franecz, é hrilltanle
e seguro e sabj respeilar a obra dos mes-
tres. Coube-lhe boa pai te dos nppluusos (pie
honteui eiicheiaut ., Municipal, quer tocando
para Isadora dnnsar, quer executando (piano
solo), entre outra 1 paginas, a "Bailado", op.
17, e os. estudos em dó e mi maior.—B. Bo M.

Assassinato frio
Nem a niorie, Implacável o cruel, f«v, umu

parlo de nossa Imprensa corrigir n 'njiiiticiti
praticada contra o Sr. lírnosto 1'cdrosn, peiá»simples, mentirosas o Infames ilcclnrf.çucs 1I9
assassino Hapbncl Galo.

Só esse facínora nllegou eomo pretexto du
crime indcfoiisnvul 11 pretensa dcslionni dij
umn Irmã por parte do Sr. íírnoslo Fedrosaí
nem essa Irmã disse lal! li quasi toda a mi.
prensa sanecionuu a nlelvosla, cm fnvt da
uni criminoso tle morte, truculento linrba»
ro, que atirou conlra o hoiu-.lo Industrial o
lioiirndo pau de fmnllln, de surpresa c sem .'a»
zer a menor pergunta, a mais levo lutcrpelhi.
ção sobre o furto Inventado.

O "Jornal do Commercio", com o seu prc*sligio e a sua austeridade, restabeleceu logo
no dia seguinte n verdade; tuas jornaes :-.
tios ainda liontem triputlh .-nin sobro o cor-
po niiitla Insepulto da victima tle um tios cri-
mes mais friamenlo coniniettidos enlre nói,
dizendo essa imprensa nua o matador vingam
a irmã, o que só fora, "unicamente", 

prole..*lado pelo ftiluro scntciicindol
Tanto essa imprensa foi Informada mal o

cinhnhida cm sun boa fé que noticiou vc
precedera n scena de sangue um pedido de e_>
plicnçocs do assassino no Sr. Ernesto Pedro-
sn, o que é categoricamente menlifoso.

Como advogado dn fnmiiin do prautendo Sr,
Krncslo Pedrosa 11 cujo respeito não ha duas
opiniões, mns a unlsiiiin e uniforme de tiuj
ello sempre foi um homem serio e honrado,
cheio de moral, que teria sido incapaz du
commcttcr a dcshoiirn (I) da mana do homi-
chia feroz, acto nliás Impossível nas c ndlçõcs
ditas pelo facínora — não deixarei tle pio-
var fartamente o iinpollu: 1 dn memória do Sr.
lirncslo Pedrosa c promover a accnsnção do"vingativo" criminoso Gato, que, cerlamenlc,
não levnrA a vida quo pensou... Tenho ac-
cusndo muita gente que nunca riu da\ Jusli.
çn brasileira, e cerlamcnle não será esse des-,
prezivel delinquenle que o faça crora. O Ca-
digo Penal o a Justiça oppoem-so terminau-
tenicnlc a que o crime premeditado e sem
precedente seja npolhcosndo e no tripudio do
cadáver do homem honrado e Incrme, viclU
mu do infame malefício.

As penas tio art. '_!)! tio Código Penal nin-
da não são letra morta e são applicnnd . ju-:«
lamente nos crimes da espécie do perpetrado
ha dias contra o honesto industrial ' r. Ias
nesto Pedrosa.

José ílerarlilo Dias, advogado.
Rua da Assembléa, 22.

Dp. Gaetarò da Silva
Moléstias do puiniao. R. Uru.íuayana 35

Das 3 us

O Lopes
E1 quem dá a lortuna mais rapina nas loteria; o oi

ereccmaiores vantagens ao publico.
\l\}\ DO OUVIDOR, 151 "»a tia Quitaatla, 79 fea,,-', . to Ouvidor) — llua l'ii-
mciro Ue Março, b-i — Filial: rua Quinze de Koveiiilua
5Ü-S. Paulo.

General Dr. Sevenano Car-
neiro da Silva Rego

A familia tio general Dr. SliVI-N
RIANO CARNEIRO DA Sil.VA REGO,
nn impossibilidade de agradecer pes-
sonlmcntc, por ignorar ns residências,
a todos que velaram, enviaram eon-i
doleucias por cartas e tclegrantmns d

que acompanharam os restos mortaes do seu
pranteado chefe, vem por este meio agradecei
muilo penhorada c communicar que, en»
obediência aos desejos do seu idolatrado che-»
te, deixa de mandar rosar missas.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 191G.-

AMÉLIA AGUIAR
A familia de AAIliLIA AGUIAR

manda celebrar uma missa pelo re-
pouso de sua alma, amanhã, ás 9 1|'J
horas, na egreja de São Francisco da
Paula.

Um caso compHcado de
4< :spe|o

Ot'erUdõtss falsas 1
E quasi o Sr. Jeronymo Almeida Heis é

poslo fora de sua casa, á rua Gomes Serpa
91, na Piedade 1 O Sr. Almeida alugara ha
annos, a um italiano, um commodo unquel-
lc prédio, que é habitação collecliva. Tem-
pos passados appareceu-lhe o Sr. Theophilo
Pinto^ do Carmo, que se oecupa em negocio*
dô íôro e mostrnndo-lbe vários papeis disj
se ser o legiti-no dono do prédio e passou .
recebei- os alugueis. O Sr. Almeida, por fim,
descobriu que o legitimo dono eslava ausen-
te e era o Sr. Olympio Leomil VasconeelloSj
não pagando mais no Sr. Carmo. Esie re-
quereu enlão seu despejo, juntando _ petição
publicas formas tiradas em um tabellião da
certidões de quitação de impostos dc peini.
d'ngua c predial, Desconfiando o Sr. Almei.
da constituiu advogado o Dr. Assis Cais
valho e requerei ;'i Prefeitura e no Tliesoiw
ro certidões de que eslava quilos de impos-j
tos do prédio cm (pie habitava. A da 1'refei.
túra, (|tte dizia ser dono o Sr. Olympirt
Vasconcellos, e a áo Thesouro, que. dizia sei
o Sr. Theophilo Carmo, foram negativas 1

Como, ainda mais, o despejo fosse reque.
rido para o nome de Joaquim Lopes da Silva,
o Sr. Almeida, suspeitando tratar-se de uma
falsificação, apresentou queixa cm juizo para
apurar o que pr. tendia o Sr. Theophilo Car-
uio,

A acção de despojo corre pela 7* preloria.
¦•*¦*¦ ¦¦¦¦ ¦ -¦————-..w.»—«SiOPr-—»— - -—..— ——.— *

3 í
despedem-se do Brasil cm 28 deste nica
no Palace Theatre.
Festa artística de DUQUE

Bilhetes no Palace Theatre.
-?—«JtStJnSB*—•-

DR. ALCÂNTARA GOMES. TubercrIo?e
Roilrigo Silva. 0. De Sas S — He?, telep. 

""í1 s:|!
» —gaa—« ¦ ¦¦ —-

A l.iga do Commercio communica ans Sr?,
sócios que o seu consíillor juridiio. Dr. Os-
car da Motta Maia, estar;) diariamente na se--
.se social, a rua Buenos Aires n. llll". das 11
ás 12 horas, para o fim de attendcl-os.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1910.
Antônio Camacho Filho, secretario.

mtmn JuTpqraltolõsia
Pelo Dr. Manóe! Bomfim, proíessof u<

Psychologia da Escola Normal.
Acha-se á venda, na avenida Rio Bran*

co n. 88, esto bello volume, illustrado, co\n
.20 paginas, cujo excellente trabalho de

impressão ibi executada iu,,> QÜicmas !'.!.'*"
phicas deste io.rnaU-

íi

1

I
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Ha pfeféa
NOTICIAS

() Ihealro du elite rnrliirn
Traiislori.intln o Trhn.im em cinema, fica-

ram i.iHí.iiiIIIiik nirliira*. mm. um tlicnlrji.l.o
iiiuli' Iiuiloftsom pnsüiir ni larde"» i< ns i.i.lteN,
gUMinilo nn encantou i|i.i' nos pru|ioiTli.nam,
Hiiiiiub. bem reprosenlnilns, as peças tranco*
ras. A fnll.n :• .¦--.-..« i|tu» IAn cedo uAn seria
Miiiniln. O Sr. Di.lím.» Moreira, urrei.ilnluriu
du IMiunlx, mirou em lina horn em negocia-
çôp» eom oi (llreotorei do Tlienlro Pequeno,
]•:. graças n etini nogoelncóes, a novo compa-
niila di. i in .lím l*.-.111. im M' apresenta hoje

WÈÊmtâL* íW&mWS *

i\ "éliic" cnrlocn cum t.mi. neva uno í u
oucuèilo: "Tellinilos do vidro • De rosto, i
papeis, estilo muilo sabidos pelos nrlIMns e
<.s fluonnrlos siio lindíssimos, O effeilo ip.e
vim can.ar tora niiignifien. Levando Indo Isso
em consideração, Uiio pódc errar ipii-iu disser
quo o Phenix panara u sor froquonliulo pelo
piililn-M da "ellle", cpie iu ilinrliimenle no
Trlanon, o programam quo adaptara nipielle
t hon tro gere o dn Trlanon, i>io é, illnrlamonto
duas .os.Óci a noile: ás '-II e '.'.'.'¦ horas, e As
nuintns, Biihhndos o domingos, "mallnóos",
As in horas.
A estréa dc< nina opera lyrlca

Iv' flnalmenlo hoje cpie o publico carioca
irá QSíisllr a iliuis audições lyrlons dc hiiccor-
so mundial. O omproinrlo Ihcnlrul ilnliuiio
Sr. I.uigi Doiinlli, e quem ns promove. Será

no Lyrico, esta noite.
A's 21 horas em poii-lo comcçarA o ospceln-
culo com a execução.
por umn orchonlro do
•15 professores, sob a
l.iilutn do maestro Ho-
horto Sorlnno, dn cc-
lebre prodi.ccfio do
in nes tro Henrique
Granados — "GoyeB-
cas". Em seguida será
representada a opera
em ..... aelo, ele Wolf
Ferrari, "11 Sogrclo di
Sn/a mia", peçn cpie
tem obtido fartos ap-
plausos nus principnos
plaléas ciirnpéas c
nnicrlconns, A aclrlz
(l i 11» o ria Frldowsliy
fará a protagonista dn
peça, a condensa Su-
zniinu . Dous outros pa-

d aelri: Uilberla Pri- l"'is. de Importância,
dowskn 'i'"' s<,° " eonele (lil e

Siinlc, serão reparti-
dos pelos artistas Alberto Terrónc c Ccsnrc
Santarclli.
A inauguração das recitas da moda no Car-

los Gomes
O Carlos Gomes Inaugurou honlem as re-

cilas da moda, cpie doravante ali se rcalisa-
rão,'ás nuinlas-feirns, dedicadas á "elite" ca-
rioen. Começam bem. Ao espcctaculo de hon-
tem, em cpie a companhia do Edcn Theatro
representou uma peça limpa e interessante —
"So paiz do sol", compareceu um publico cs-
colhido, cpie decerto será "habitue" desses
espectnculos do conhecido Ihealro da praça
Tiradentes.
A comedia no Palace

Estréa hoje no Palace uma companhia de
rôniecliii. K' a "Iroupe" formada por um
limpo dos artistas que foram da primeira''iroupe" do Tlienlro Pequeno e ouiros novos
elementos. I'' a primeira aetriz dn compa-
i.hia a Sra. Ema Pola, que fará as protago-
nistas das peças com cpie ella se vae apre-
sentar ao publico — "O micróbio do amor" e"Os olhos". Os cspcctaculos cia nova "Irou-
pe" ein Palace serão completos.
A temporada de cinoina-thcatro no Republica

O Itepublica vae inaugurar deniro de bre-
ve= dia, a sua temporada ele cineraa-thcntro.
Dora avante os programinas elos cspcctaculos
desse amplo theatro constarão da exhibiçáo
de filuís e da representação de peças por uma
companhia cpie Alvarenga Fonseca conseguiu
orgãhisár com os melhores elementos do fie-
liero revista. A estréa .dessa "Iroupe" no Ile-
publica será dentro- de poucos dias, com a "rc-
Viictlu" ik- Alvarenga Fonseca, "Mais uma",
ipie lera como principaes interpretes os arlis-
tas Brandão, Silveira, Leopoldo Praia, Coim-
bra, Leonardo de Souza, Maria Heis, Lola
Erieba, Herhiinia Solhno, ele.

——¦ O actor Alves, ela Gúnha não fará mais
o galã da "'Marcha"Niipcinl", na representa-
ção ele I de setembro, próximo, no Apollo, o
que. aconteceria por deferencia á actriz Pai-
myra Torres, cpie faz nesse dia seu beneficio.
O actor Alves da Cunha deixa, assim, ele ac-
ceder á solicitação cpie lhe fora feita por
aquella sua collega, em virtude ele ler cpie. es-
troai» a 1" daquelle mez no Lyrico, com a
companhia Lucilia Pércs-Leopolclo Fróes, dc
que vae scr o galã dramático,

 Espectnculos-para hoje: Phenix, "Te-
lhados ile vidro"; Recreio, "A Tiçãosinho";
Carlos Gomes, "No paiz do sol"; Palace, "O
micróbio dn amor" e "Os olhos"; Republica,"Os dous orphãos", companhia israelita; Ly-
rico, "II Segrclo di Suzanna".

•Síc

(icrificio dn Irmã Cecilia
SEGUNDA-FEIRA

Poríeiiiiiso drama dc amor em quaíro
odos

Adaptação de cânticos sacros por corpo
cie coros de ifi figuras

Successo da semana próxima
PA« ÜSiEiN .•*>£_

Film com quadros lindamente colo-
ridos

DEFESA
O Dr. João Pastos, advogado ele Gastão Al-

ves elos Sanlos, no caso oceorrido no 8o dis-
triclo policial, endereçou-nos uma caria, de-
fondendo seu constituinte das aceusações cpie
lhe são feilas, não só na policia como pelonoticiário elos jornaes.
ysss^E^.a^^üjiijLsíatssssiKS3Sisríwjsss^!^

(22)

Assistência de Santa
Thereza

Donativos recebido* nli 10 de
nr.ii-ilii e JA publicadosuecübomoi muliu

.Sr. Aiibiii Molxnrr de Alun-I-
Marque-, o Irmãs ,,,,.,.

_SP| I* I fô'Or MMMIMMIMt
Sr, II. E. Illmo •
Dr. .luan do lleg.i HarroK
Senndnr Indlu do Brasil
Dr. Alfredo lleri.nrdes da Silva
Seiiudnr Anlonio A/eredn
Dr, .luâo Teixeira Soares
Sr, (',. I). SlmmoiiB
Sr. Iliigh Piillen
Sr. A, L. Santos ,,,,,,
Sr, A. (I. NVii.all ,
Sr. (i, Colombo
Scnudiir .Lopes Gonçalves
C. Seguros "A Mundial"
Srs. Paul (i. Chrlstnph & ti....
Sr. W, <•. Iloberlsoii
Srs. Mappln & Webb
Ministro Dr. Manoel Murtiiilio.
Ministro Dr. Oliveira Ilibeiro.
Sr. Eugênio Joh. de Almeida e

Silva 
Sr, Ernesto Saiindcrs
Sr, l''i'iuik Doild
Sr. (',. F. Maeliintosh
Sr. .iiiliu Crnshloy
Dr. Keys Cuaeliiiian
Senador F. A. llosn o Silva
Senador .loão Luiz Alves
The Gourocli llopeworlci
Sr. D. II. Wil.nost
Sr. Ernest fiepp
Dr. Boos.1i
Sr. M. Stock
Ministro Dr. Lcoill liamos
Conde dc Affonso Celso
Purno de Iblrocnhy
Sr. C. P. Leal
Sr. Hastes Dias
Sr. Manoel Moreno
Sr. A. .1. Crinlcslinrlcs
Sr. !•'. W. Pcrkins
Sr. M. I.. Perrcn...
Sr. P. Swnnson,
Anniiyinc ¦
Sr. w. II. Martim
Sr. A. L. M. Gotlschalk
Dr. Carlos Américo dos Sanlos
Sr. F. Mlddlcy
Sr. W, TI. WÍchello
Conde de 1'arar.aguá
Sr. ,1. de Grey Downing
Sr. tV. R. Arlclin
Sociedade Anonvina Marlinclli.
Sr. D. Maillaiíd
Sr. Eduardo Itudgc.....,
Srs. Abreu Itenner .v.
Sr. F. II. 
Srs. José Conslant &
Sr. C. Moreira
I). Juditli Driiinniniiel.
Sr. Arthur lielniont. ,

c.
c.!

iiinií.'.r..«n

•100^000
.IIIHjlllOII
.IHIilllMI
1009(100
11111*111111
10091100
100*11100
1009000
100*000
1009000
1008000
1(1(19000
1009000
1003000
1009000
1009000
1009000
1009000
100'iOOO
100900(1

1009000
1009000
r>(»9ooo
MISIIIKI
009000
009000
r»d90oo
009000
fiOÍIIOO
009000
508000
r»o?ooo
r.09000
0(19000
009000
509000
509000
oosooo
{•,(|C.,|l(l||
509000
OllMIllll
258000
258000
209000
aosooo
209000
209000
209000
209000
20S000
209000
209000
209000
109000
109000
2 0900(1
109000
109000
109000
09000
5900(1

__:78'>$500

Iteeebos lambem:
Do nrinnzcni Vista' Alegre. 1 sacco de feijão;

do Sr. Albino de Souza Pinheiro, podaria das
Famílias (mensalmente), .'10 Uilos de "Pão
Brasil"; elos Srs. Marques tin Cosia & C. (café
Papagaio), 50 kilos ele café.

A Companhia P. C. Carioca eslá transpor-
t.ando gratuitamente Iodos os volumes para a
Assistência.

Declararam contribuir mensalmente;
Desembargador Saraiva Júnior c
senhora

Ministro Dr. J. L. Coelho e
Campos i

Coronel Carlos Leite Ribeiro...
D. Antônio Alvarenga
D. "ilaria Joanna de Freitas
Desembargador Geminiano da
Frnrícn..,

Desembargador Torquato de Pi-
gueiredo

Desembargador lídmundo ltego.
Desembargador IClviro Carrilho.
Desembargador Pranccllino Gui-'
mnrãcs

Sarmento
Cicero Seabra..
Lnmounier Ju-

Vilgilio de Sá

lie-

Desembargador
Desembargador
Desembargador

nieir 
Desembargador

Pereira ....
Dr. Machado Bittencourt..
Dr. Bento dc Paria •
Dr. Francisco Barbosa de

- zende
Dr. A. Cru. Sanlos
Dr. Salgado Filho
Dr. Alfredo de Carvalho
Dr. Demetrio Barreto Dantas
Dr. Theodoro de Magalhães.,
Sebastião Affonso Alves
Mhrio Bittencourt 
luliei Cirio

209000
losono
109000
109000
1O9000

59000

59000
59000
59000

59000
59000
59000

.59000

59000
59000
59000

59000
5K000
59000
58000
59000
59000
58000
59000
59000

1G09000

III familias. Na
Ha tres creanças

Foram regisladas alé hoje"creche" ha cinco creanças,
abandonadas, cpie foram recolhidas, Nas au-
las eslão matriculados 59 alumnos, além de 12
no Jardim da Infância. Mais de 100 alumnos
cjuc devem scr calçados e vestidos pela Assis-
tencia, desejam malricular-sc.

O numero de doentes e de pessoas cpie pre-
cisam ele auxílios tem augnientado.

Por isso pedimos, pnra attender ao desenvol-
vimonto dos serviços, mais recursos.

Oulrosim, rogamos ás pessoas que se inte-
cessam pela Assistência de Santa Thereza, prin-
cipalmenle aos cpie a lém ajudado, que venham
inspeccionar os trabalhos á rua Aprazível, aos
sabbados, das 10 ás l(i horas.

Pio de Janeiro, 21 de agosto de 1916, — Os
directores.

¦ ¦ * ¦***_j-1**ff' "

« mao
Está sendo distribuído o ultimo numero des-

se interessante periódico, que cm cada nume-
ro mais sympalhico se. torna aos seus innu-
meros leitores. O numero da "União Postal"
que temos á vista é um dos melhoreis publica-
dos, pela selecção da parle literária, abun-
caneia de. informes, cuidado noticiário e nili-
cios clichês.

Pelas associações
>^^/V*'^/VVl>/»A»MVV*>-i**^A^^^^-*«fcAAi^^**^/^/,*/\/y»»^^'**

Nn sede dn Assaclnção Proteelorn dos Ce-
gos, A rua Ilonl (Iniudexn 1I2, eflVelunr-sc-A
nn próximo domingo, 27, An 15 Irarás, re.iiiiiV)
da assembléa gerni da mesma nsftOOlnoMo, em
«pie lera de ser eleita n nova nflmlnlslruçãi»
pnrn o anno social lie 1010 n 1017 e sorlio lo-
mudas (J-lIbornçoo. relativas A eummciiiorn-
ção do próximo dia 17 de setembro. jj i

Pede-se o compiiiTilmenlo do todos 08 80-
cios, •

i — Mi ¦

Soava Güllone
Deslum-

brantes bai-
lados, pela

celebridade
mundial

A bella Zohra
Arte J!
Luxo 1!
Esplendor I

ODEON' — 2n-FElRA

Consuítopio Medico
(Só se responde n cartas assignadas con.

inieiaes.)
A. H. V. «— Sulfordal Tlobin.
D. A. X. — Pilocarpina 1 gr., Dccoclo de

jahovandy, Álcool a 90 gráos ãã 100 grs.^T.ii-
tura dc melóc. Tintura dc vesicotoria ãa 10
grs., Ácido sãlicylicò 3 grs., Essência dc vio-
leias 50 grs. lísse remédio (para uso externo)
deve scr applicado depois ele duas lavagens
suceessivas com água e sabão. Suspender dc-
pois de uma semana.

A L. S. — Tentar o gelo sobre o epigas-
Ihadas, etc, não obtendo

»s nc rolostro, compressiis
resultado com esses meios, rceori'
ele elher sulfurico. Isso combalc o symplomn,'
Seria neccssnrio conhecer a causa.

j_ (¦;, jjj, — l.o ]?' curarei» mas não muito
fácil de curar. 2.0 Produz (nem sempre).

R. B. N. F. — 1.° Fraqueza geral, moleslias
loeaes, etc. 2.° As conseqüências podem ser
elas mais desagradáveis para um homem...
,'!/• Repouso, boa alimentação c duchas escos-
sezas. 4." Não inspira muita confiança a esse
respeito tudo quanto é droga. Os melhores
meios são os naturaes, os physieos. 5;° Con-
vem suspendera esse medicamento pov» ser de-
pressivo. Recomeçará- cpiando esliver mais
forle. G.° K' necessário "fazer exercicio" dc
quando em vez, hygienicamente.

jj-, d, — o seu caso é muito commum. De-
pois de um mez de completa abstenção as coii-
sas mudam. Por ora não achamos necessário
a experiência que deseja fazer. Banhos, pas-
seios, massagem.

A. B. C. — Desapparecerá por completo
tanto em um caso como no outro: dentes ou
estômago. E' questão dc tratamento acer-
lado.

R. O. S, — Não ha dc que.
IM. I. R. — Muilo obrigado. •'W-
K. C. T. — lelem.
T. D. — Não são sufficienles as informa-

ções que dá.
R. O. M. — Mande examinar o sangue c in--

forme-nos do resultado.
G. V, I. — Deve ir a um especialista de

otlio-riiino-laryngoiali ia.
L. L. L. — E' necessário exame. *-'
B. G. N. — Oitenta duchas escossezas, pas-

seios matinaes, deitar cedo c mudar cie "as-
sumpto"...

Depois de algum Icmpo desse regimen quei-
ra informar-nos do resultado. . ,', i

I. O. A. — Passar uns tempos fora. Tomar
uma série de 00 injecções .de arseniato de fer-
ro solúvel e, na falia destas, arrbcnol. O figaf
do,, apezar disso, difficilmentc diminuirá de
volume.

M. N. T. — 1,° Sendo certo o diagnostico,
deve fazer essas injecções, depois què. uni'
nculista tenha verificado o eslado do nervo
óptico; _.° Não n'as conhecemos. E o resto não
é cousa de se responder cm jornal.

A. B.C. (ha duas assignaturas com essas
— Não podemos responder á suainieiaes)

carta.
A. T.
P. P.
D. M,
M. F.

manlif

— Muito obrigado.
P, — Muito obrigado.

. H. — Mande examinar o sangue.
I. •—¦ Passar um dia a leite c, pcln

seguinte, cm jejum,' tome, dissolvido
em um copo cPagua morna, 30 grammas de
sulfato de sódio. ' ..

N. B. — Ficam 28 carlas para responder.
Tenham paciência os nossos consulcnles, to-
dos serão respondidos, dando-nos o tempo nc-
cessario para isso.

DR. NICQLA'0 CIAN-.IIO.

ÍSI?01*XíS!*
¦ -»

Sports Athleticos ,
.FederaçKo Ilrnsllelrn de Rporls

A F. B, S. nilo leve numero linnlem pnrn
coiilliiunr na Dhnly.o fl nppiiivaçAo dos seus
estniiiios, Foi umn decopçllo.

Sl bem «jiie, »h- nrcôrdo cum n« bnies da
unlfiençAn do spnrl brasileiro, celebrado ni
residência do Sr, ministro l.miro Muller, a
F. II. S. JA lenha inielndo seus trabalhos
pnrn o almejado tini, comliido é boui quo
os allos representaiiles na mais alia osso-
rincão spwiiw. do pai. ifAn diirmnm e cum-
plelem i. sua obra merllorln.

— Por pioposla dn Sr. Smi/.n Bll.elro, re-
prescnliinlo dn L, M. S. A. Junto A P. II. S.j
a direetoria desta dlrlglr-scA, por lelegrani.
mn, no Sr. Dr. Lauro Muller, ilunilo-ll.e
conla dn inicio de sons Irabnlhos dc» fundi.-
ção du Confcderiiçfio Brasileira de Desportoi,

Football
O nernlcli cariara

He um nosso lellor recebemos umn cnrl.i,
iCiii que, ulravés de coninieiilarlos A com.

i missão pela formação do scratch escalado,
apresenta-nos o que se segue, neercHeeiitnii-

•do que, sl a dila lonimlssác. nãn conhece
o valor dos players cariocas, uno nconlccc

jn mesmo com os afieloniidos do nssoclotlÓQ
nesta capital;

Cardoso
Vidal — Neflo

Wille — Sldr.ey — ('iintiinrln
Menezes — Ojedn — Patlicli — lliemer —

Sylvio
(A.) — Morgan Owcr.

EM MINAS
Vm convllc» no America desta cnpltnl

Recebemos dc llello Horizonte a seguinte
informação:"O A.ncrica, mais uma vez, dirigiu con-
vilt» ao seu liomonyino do Pio para vir á
Minas disputar um matei, dc fonlhnll cm
7 de setembro.

O convite, encerra cm si muita temerida
de, pois é sabido que não temos unidade
capaz de enfrenlar o conjunto dos onz?
players de jaqueta vermelha. Comtudo, o
America, de Minas, possue uma eleven lio-
mogenca, leve e ligeira;- peule, norlanto, en-
frentar com dignidade ns americanos enrio-
cas. Sem.ipic nos acene n gloria de umn vi
cloria sobre os cariocas, temos o maior in
teresse em terçar armas com ellcs, pois só
ba lucros para os sportsmcn mineiros na
npproximaçao c no contado com os plnycrs
enrioens.

Aguarda-se, pois, com o máximo Intercs-
se, a rcsposla dn America e espera-se que
a Liga Metropolitana, usando elas leis cpie
regem o armistício (o accòrdo enlre ns li-
gas). conceda permissão para que foolhallcrs
involuntariamente cnllocádos cm campo op-
poslos se coufratcrniseni no campo de lulas
sporlivas.

i B. II., 22-S-D1G. — Ar//u/r Pinío."
S. C. Rio dc Janeiro

No mez' de setembro próximo, promovida
por um grupo de sócios deste club, será
rcalisada na ilha dc Paquelá unia inleres-
isanlc festa. ,

Do programma sportivo conslarão provai
de bicyclctas, {ile corridas rasa e de |'b-
slaculo, um malcli dc football, etc.

Ti jucá F. C.
' Em beneficio deste glorioso club, rcalisa-
se, no próximo dia 0, um festival no cinema
Velo. O programnia, que eslá sendo organi-
sado a capricho, está ao encargo do Sr. Sal-

'vndor Sanlos, presidente do club.
Serão' fCpreSípt.adas as peças-. "A ceia dos

cardeacs", '•Stmata"' "c "ÍJf.in." (vulgo'Kcan), etc.

Noticiário
Abranlcs F. C.

Communicam-nos ela secretaria desle club
que, em suffragio ein nlina do seu sócio

^Alfredo (loiitinbo, fallccido ha, dias. o Abran-
,tes mandará resar uma irlissa'; no dia 30 do
:corrente. :'¦*'; • . 
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'JOSE' JUSTO.

Como na cançoneta
Sempre a correr, ,,

—-ninho! Pm» que ileerosce a morendorln,nl nflo eroico n feriu nn gnvota V Bra a per-
Riiiita que iiinrln.il.-iiie lii/ia o Sr, Joio (ias.
In», com negocio de bnli.s A run Visconde do
Itio Hraiii-ii n, 05,

Mudou ns onlxolroí, Kiippondo-os os fur-
tmlorcK, A cousa continuou,

Hoje, nflual, .ficou ik» i.lealéa, para de>-
cobrir o my.iOrlo, Chegou um giiròlo.
Olhou, deu um nSHOVlo i» veiu oi.lro. Sor-
rnlolros, encheram os bolsos do amostras ile
bulas.

Apanhei I
Os Kurolas snlrnm a correr c o Sr, C.ns.

tro atrás.
Correram, correram o pararam nos terre-

nos dn morro do Senado.
K" aqui o foco I — grilou o Sr. C.is-

tro, que ainda corria.
Nisso, ouiros garotos appnrccernm c foi

um tiroteio do barragem em cima do Sr.
Castro, lira uma chuva de. pedras! Só teve
(empo de dar 'mela volta, sempre a correr, e
os garotos alrAs, Eslavam os impeis inver-
tidos...

E o Sr. Castro, correndo sempre, veiu cor-
rendo, chegando cshaforldo A redacção du A
NOITE, onde contou o caso. Só daqui saiu
descansado,

icísau

flVCMTURA5 de
1

Fxlti sentln impresso oi" ftiseieiilo ila in-
leressanle serie de contos infantis "A» tinen-
luras ile Chcrloqtiinlio", nenen, absoluta-
mente novo. Cada fasoiculo, tpie custará
200 réis, conterá uniu novella completa, eom
11 11lustraçõc8 e capa tombem illnslrada c
ti v.iires. O 1" episódio — "A e.tlrcu ile uni
pequeno policio unuttlor" — sairá terett-
feiro próximo, 20.

LUSÍADAS

Ê_âdl_t%|

Correspondência da
m NOITE

R. de Souza — O casamento não excluc
ninguém do sorteio militar, salvo si o con-
juge masculino provar ser o único arrimo ela
familia, provando ainda ler filhos menores e
tor n esposa incapaz de, por si, obter meios
de subsistência. Porque o casamento não ex-
chie, só n consciência dc cada um poderá res-
ponder.

Jayme Ferreira — Para as manobras da 5a
região militar, islo é, desta capital, nãn che-
gará n tempo, pois ns Inscripçõcs se encerra-
rão nn mez corrente. C.onio o senhor reside
em Petropolis, que é jurisdiecionado pela 4"
região militar, com sede em Nictheroy, espe-
re a chamada para a recepção de voluntários
daquella região e apresente-se. O ministério
só fará. despesas com os voluntários quando
incorporados, isto é, durante os quinze dias
de manobras. Antes nenhuma despesa fará.

¦ —_» 

Hoje, amanhã e depois
ÚLTIMOS DIAS

A VERDADE NUAtr\
OU

A HYPOQRISiÂ
O film sem par ! !

O successo dos suecessos! !

FERIDO A FACA
Quando, honlem, passava pela avenida Pe-

dro Ivo, o menor Álvaro Carvalho encontrou-
se com uni seu dcsaffecto, pondo-se com elle
a discutir.

Da discussão empenharam-se em lula cor-
poral, saindo Álvaro ferido a faca numa das
mãos. O aggressor fugiu e o ferido recolheu-
se ú residência de seus pnes, á rua S. Ro-
hc ri o, 05.
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IPresos quando lutavam
* Jayme Pereira e Daniel Corrêa de Carva-'lho, ambos empregados no commercio, ha
-multo que se não viam com bons olhos. Hoje,
cerca das 8 horas, encontraram-se na praça
Tiradentes, empenhando-se em lula corporal.
Quando a policia elo 4" dislriclo chegou e os
prendeu em flagrante, Jayme estava ferido
na cabeça e Daniel nas costas. Ambos foram
soecorridos pela Assistência c depois autua-
dos. •'

. «ni»» ¦

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.955 Central

RUA DA CONST1TUSÇÃG N. 6
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m Officina de n Mrkíí-fi^
Obras da H .MOITe |

^ Já eslá finípclonnmloeslii soi-çito iliis offi- £/,
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Espancava a mulner e foi preso
Todas as vezes que chegava á casa, punha-

se a discutir com a mulher, acabando sempre
por cspancal-a. 15 cila, a indefesa victima elas
brulalidades do marido, resignada, soffria os
mãos tratos que elle lhe infligia. Hciiilcm,
como ele costume, Álvaro Francisco. Lopes, dc
volta do trabalho, começou a discutir ccim a-esposa e acabou por atirar-lhe á cabeça uma
cadeira, ferindo-a.

Aos gritos . da viclima acorreu a policia,
cpie prendeu o marido aggressor, quando ain-
da em casa, á rua Regeneração, 22. Ramos,
aiiluando-o em flagrante.

.¦Hfrjn

"ANoiteMundima
INNIVRHHAniOS

PnXOm IIIIIIOH ainanliãi
Os Srs. prof. Miguel Pereira; Ol.vn.plcf

(.uni-iiilo de Nleme.ver, .Maiim-I Joaquim Diiir,
negoeliiiite nesin praçaj o acadêmico Antônio
Carlos dc Mnrl/ e llarrns, I), (iuilheri.ii.iu
Pinto Alves dn Valle, esposa dn Dr. Oiilaela-
HO Vnllei Mlle. llelesle llrnga, irmã do Dr.
Hugo llrnga.

—¦ 1'nzeni annos hojot
Oj Srs. Dr, I.ulz llnhiii, clinico nesta cn-

nllal e nosso collega ele li..prensa: capitão
Ulz ilorge Vidal, Dr. I.ulz Affonso da
rniln, el.lmleo dc» Laboratório Nacional
de AnalynoR) Mlle. Anna Oscar de An-
drade (iiilinnràes, filha do finado gene-ral Artlmr Oscar; llev. padre Ramiro vlol-
r.i de Mello, o iilmuno elo Collegio Militar
Leandro José dn Cosia,

Fez annos liontoin n Sr. Frcilorlco Fer-
reira I.inin, director da líscoln lleniinglon.~ (Iniiiplelou honlem mais um nnniveriin-
rio iinlnlleh. D, Piilmyra dn Cruz Sobral, pro-fessora.

Qírontllnn de Carvalho, a Dlui.ihn. fez
annos a.ilc-l.onlein. A ciiü'i de seu pae, o Sr.
Adhcrhal de Carvalho, esteve cm feslas.
CAS AMEMOS "'

Mffeeliiou-se lionlcm o enlace matrimonial
du senhoiitn Cellna do Brito ('iu""»»' •»  •>
Sr. .lose^ Guimarães Júnior.
BODAS UE PRATA

^ Complolhm hoje, 25 annos de cisados, o Sr.
Felix dc Oliveira, funccioi.ario das officinns
(Ia listrada de Ferro Central, no Iviigenlici do
Dentro, e D. Alltonia de Oliveira.
NASCiilENTÒS

O primeiro tenente da policia do Acre, Fre-
derieo Mariath Coslo, c sim Fxma. esposa, tini
o seu lar augnientado com o nascimento do
mais um filhinho, que receberá o nome dei
ileffcrson,
FES1AS

Sòífrèis do esio.íiàõò ?
TOMAE ENÉRGIL

Na egreja da Cruz dos Militares realisou-se
hoje, cum missa solemne, n fesln do Bom .le-
sus. Mme. Leonor V. llrnga cantou o "Saiu-
laris", com ncompnnhamcnlo de órgão. A
concorrência foi extraordinária.

— Conforme aiilceipíimos, rcallsa-se ama-
nhã, ás 20 horas, no Iheatro Dramático Anda-
rahy, uma "soiréc" nrlislica promovida por
um grupo de associados do Club Kvercsl. em
homenagem á nova direetoria deste grêmio.
Essn festa lera Ires partes: lyrlca, thcatral e
dansnntc., Na parle lyrlca fnr-se-ão ouvir os
cantores Santos Moreira, tenor; Frederico
IVoclin, barylono; Edgard Moreira, tenor; N'oe-
min Breves, soprado, e muitos outros amado-
res. A parte Ihcalral será interpretada por
vários amadores de nmbos os clubs nclma; c,
quanto á dnnsanlc, que constituirá certnmen-
te o "ciou" do festival, terá como maior nu-
mero de attraccão os dnnsnrinos Duque e (Ia-
by, cpie comparecerão á festa cm caracter do
seus convivas.
CHÁ' DANÇANTE

For motivo de força maior deixa de havei»
amanhã no Club Militar o costumeiro cháj
mensal que a direetoria offcrcco ás familias
doa sócios.
UMA AUDIÇÃO DE CANTO

A professora dp Instituto dc Musica D.
Caniilla da Conceição apresentará as suai
alumnas de ca lll o, nunin audição especial, no
próximo domingo, no palacete dc residencií
do labellião Castro, á rua Conde de Boinfiini
LUTO

Falleceu honlem na residência do sua ir
a Fxma. viuva Anna Dulra da Câmara o
Victor Dulra.. tio dc Mme. Adozinila dc
galhães, esposa do nosso companheiro de
clãcÇíio Mario de Magalhães, e irmão de M
Maria i.Olirão, esposa elo capitalista João
hrão. O éliterrnmenlo realisou-se hojç, á
lioras. no ccii-i1 ";" de São Francisco Xa
saindo o terei in dá !'"a Biachuclo n. J.11-
numeroso! aüompanhairiÊKto
MISSAS

•mn
Sv.

Ma«
rc-

me.
Lc-

s 14
vier,
com

Vários amigos do finado monsenhor Brito
fizeram celebrar honlem, ajiniversario de seu
nnlaliuio, ua egreja de São Francisco de Pau-
Ia, ás 0 horas, missas pelo eterno descanso do
sua alma.

Temporada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR pnrlicipa-i sua Ksiiiii. frngiiRzia cpie o sen luxuoso eslahelnci-

mento fúnccioiitt iliprianioiite a Ifi I linni dn ninnliiL
min nm Esmerado serviçu ile CIIA', CIIOCÒLATI*, SOR-
VETES c grande variedade em PATISSEIUIJ (lua.

Conccriu'luilns ns imile- até l_,30.
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATIIK')

A Biblíotheca Nacional
—»- -«-—^—

'Jüde esiá a v?,vm para a m®?Mr-

Parece inerivel! A Bibliolheca Nacional lc-
va annos para terminar a encadernação dos
jornaes ele São Paulo e ele Santos, encaderna-
ção essn que é feiln na Imprensa Nacional.
Um cavalheiro, precisando ler jornaes daquel-
Ias localidades, exemplares do segundo semes-
Ire do aimo dc 1915 e do primeiro trimer.lra
ele líllli, não os lem encontrado na referida
Bibliolheca, e, as diversas vezes que ali lem
ido pedir os alludidos jornaes, são-lhe respon-
elidas as eternas palavras: "eslão nas offici-
nas para encadernar".

Perguntamos: será desidia da administra-
cão daquelle estabelecimento publico, ou não
ha a necessária verba para esse sserviço

ii't.«i...ii>irw«ii_»i.-«i-a-w--g-gia-»»vilv-Mli« \wmarvKSCTmrm>mmir

FOLHETIM

Emocionante romance da acíua-
© liciade, de Gaston Leroux © Ia PARTE

m
"Repelimos, na França, as mesmas mano-

liras feitas na Áustria; c, em Versaillcs, era
elle que, na bandeja de lacaio, levava o café
com leite da manhã no Sr. .lules Favrc, ainda
deitado; Ali! posso affirmar-llies cpie éramos
Conhecedores de todas as decorrências! O var-
redor do Hotel de Ville nos comnmnicava o
relatório das sesse"ics as. mais secretas! Que
trabalho! Que organisaçãoI"Não se illudam, meus pnesinhos, a dc
lir,ic, é apenas o desenvolvimento da con-
cepção genial de Stiebcrl Dividimos os qua-
lorze departamentos cpie nos separavam do
Paris cm quatro inspecções rcgionnes, dan
quacs os quatro chefes tinham ns suas sedes
cm Bruxellas, Lausanne, Genebra e Berlim.
Eu percorria os quatros centros, sem um li-
tnlii fixo; dispunha ela confiança ele Stieber;
o meu encargo era o dc vigiar os mais allos,
os mais poderosos dos chefes dc espionagem
dc campanha I Bastava-me dizer uma pala-
vra, fazer um signal; Stieber dava-me sem-
pre íw.;ão! Foi, obedecendo ao meu relatório
que resumia finalmente os relatórios por
mim centralisados, cpie Stieber despachou
Para a França, nacpiella época, além dos
20.000 espiões que ali haviam fixado reuí-

cultivadores, 9.000
jovens e formosas
vocês que ha pouco
deviam servir como

deneia, mais de 5.000
criados, 40 prussianas
como Thasie — digo-o a
zombavam delia, — que
criadas nas cantinas das guarnições de Les-
te (1). Agora as cousas são mais aperfei-
coadas, talvez, não nego, sei que tudo se faz
kollossal, mas, era preciso finalmente come-
çar por qualquer cousa, c a Stieber cabe a
ideal Eu fui apenas c seu humilde servidor.
Por oceasião de sua morte recolhi-me á ml-
nha cabana de pastor como á ura conven-
lo... E o meu único desejo é ahi morrer
tranquillamente, depois de ter presenciado o
successo ela invasão que se prepara!

— Bravos 1 tio Fouare! Ah! a gente bem
ré pelo seu modo de falar cpie não eslá Ira-
tando com um compadre das dúziasI eleela-
rou Barnef... E depois, você é como todos
nós, deve certamente detestar todos estes
Welchesl

--Não tanto assimI retrucou o ancião...
nasci em Frnncforl, c na minha terra os

(1) Ler as "Memórias" de Stieber, de Zer-
niki e o livro, de Lenoir; "os Grandes Es-
piões"..

francezes'eram preferidos aos prussianos...
li depois, o que lhes poderei dizer? lia tanto
tempo que vivo junto dclles que é natural,
que me acostumasse no paiz!"— Ia, ia, ial" exclamou dona Zelma.
Gostamos todos desse paiz, mas ainda ha-
vemos de gostar mais quando fôr nosso...
Não é a sua opinião, lio Fouare?

O tio Fouare nada respondeu.
Vocês não comprcheiidem o tio Fouare,

explicou Azeslini, que era alilado c cjuc tam-
bem era um grande apaixonado da sua abo-
minavel profissão: o tio Fouare c um ar-
lista!

Tocaram á saude elellc, e como fossem rui-
dosos demais os seus "hoe.lv! hoch 1 boch!"
Tobias appareccu á poria da' cozinha e so-
prou-lhes:Silencio, ahi eslá o .senhor "inspector
movei" 1

Todos calaram-se immcdiatamcnlc c ouviu-
se a porta exterior abrir-se e fechar-se, e To-
bias tornou á apparecer no limiar da co-
zinha dizendo: o .senhor inspector movei
quer falar com o numero 3.0041

lmmedialamcnlc, o tio Fouare ergueu-se,
endireitou o corpo, curvado pelos annos o
fadigas ele uma carreira excepcional, c dos-
apparcecu na sala ao lado.

A poria foi fechada depois ela sua passa-
gem e não tardou a que só se ouvisse To-
bias a caminhar ele um para outro lado na cs-
Irada. Eslava de guarda.

O lio Fouare esteve ausente dez minutos,
vindo oecupnr dc novo o seu logar. Si bem
que a sala estivesse antes quente, cllc curo-
lou-sc no seu capole, parecendo isolar-se com-
pletamente dos ouiros.

Tobias reappareccu o chamou um outro
numero, cabendo a vez ao corpulento Thes-
seio. Esse estava vermclhissiino. Sem duvida
comera salchicbas demais. Parecia cpie ia re-
bentar, Thesscin demorou-se mais tempo do
que o tio Fouare, junlo do inspector; cpiando
voltou, estava livielo.

Thesscin senlou-sc. Os dous cnmponeze3
foram chamados. Ello olhou-os afastarem-

se com visível anciedade.
O cpie ha, Thesscin? indagou Zelma em

voz baixa.
Hoscnheim, porém, iez elgnal á mulher

que se colasse.;

Thesscin disse:
Nadai... Elle lhe dirá: não tardai...

Já estamos em "perigo de guerra".
. —r- Que importância tem que se esteja em"perigo dc guerra?" perguntou ainda Zelma.
. Rosenheini deu-lhe unia cotovcllada:
,-— Mas cala-le, amla! Quer dizer, que esta-

mos todos sob a lei marcial c que devemos
obedecer como soldados, tu' como os mais,
Zelma, do maior ao menor, macho ou femea.
Comprehendçsle?... Neste caso, basta de per-
gunlas; acabou a brincadeira!

Os camponezes vollaram com uma pliysio-
liomia de máo agouro c olharam ao chegar,
(Iara Thesscin.

Este esforçara-se para continuar a comer,
mas deixou o prato. A sua faca caiu. Dir-
sc-ia que perdera completamente as forças.

Barnef, Azcstiui, Thasie, Rosenheini, em ul-
timo logar, foram interrogados do mesmo
modo pelo inspector movei.

Quando Rosenheim regressou, disse-lhe:
E' preciso obedecer, Thesscin 1...

O outro retrucou num sopro: "Eu não to-
mei compromisso para fazer Lsso!" Estreme-
eeu, porém, da cabeça aos pés, pois Tobias
o chamava dc novo com os dous camponezes.

A poria fechou.-sc depois da passagem dos
quatro. Decorreram cinco minutos. Em se-
guida, os dous camponezes voltaram á oc-
cupar os seus logarcs.

Nessa oceasião François pôde ver perfeita-
mente as suas physionomias; elle reconheceu
dous carroceiros da empreza Thomaz c Da-
vid, que linha o contrario ela extracção da
pedra molar, ao sul ela floresta dc Bezanges.
Era sinistra a apparencia dc ambos, no si-
lencio hostil c sorrateiro cm ciuc se man-
tinham. A assistência em peso fixava-os com
uma angustia visível. Pareciam estar todos'fia expectativa de algo dc excepcional c hor-
ri vel.

E eis que, de sublto, ouve-se um estam-
piclo, retumbante, fazendo toda aquella gente
pôr-se dc pé 1...

E a porta abriu-se com estrondo, deixando
passar Thesscin, com o olhor desvairado, a
testa ensangüentada, fugindo a pedir mise-
ricordia, affirmando que faria tudo o que qui-
zessem; acabou por se ajoelhar dcante do ho-
mem que o perseguia e que empunhava um rc-
volver fumegante. Este homem em quem

François reconheceu Frederico Bussein, nc-
gncianle de apparellios photographicos na
praça Stanislns, em Naney,' não parecia ou-
vir essa supplica desvairada.

Berrou em allemão urna ordem selvagem,
e todos se precipitaram sobre Thesscin, ho-
mens e mulheres.

O miserável dcsappareceu sob o terrível
grupo, sul Tocado. François já não o via. Mas
avistou, de costas para elle, o homem do re-
volver cpie se inclinava acima do grupo; viu
esticar-se o seu braço; ouviu gritos e uma
nova detonação!...

Todos se reergueram, exccplo Tliesscin.
Thesscin já não grilava. Thesscin já não se
movia. O seu corpo muito volumoso estava
estirado a fio comprido, junlo da mesa, com
uma mão na garganta, c um braço estendido
no azulelo.

No exterior, ouviu-se Tobias assoviar e
entrar precipitadamente no armazém:

Uni anlol exclamou elle. Arrastaram o
cadáver do homem para debaixo da mesa c
todos ficaram ha expectativa, numa iminobi-
lidado de estatuas.

Ouviu-se quasi logo soar a buzina do auto-
movei, que chegava.

A' mais, o ruido do motor. O auto estado-
nou junto da hospedaria.

Ainda ouviu-se o som da buzina, espaçada-
mente. Um boriiorinho na sala.

"Polizeiralh"! diz o homem do re-
volver.

E Tobias não precisou receber ordens para
correr, "atravessando a despensa", á porta
do palco para abrll-a, recolhendo immediala-
mente o auto na garage.

François mal teve tempo do recuar, dei-
laudo em seguida um olhar para o que se
passava no palco: Tobias sáe da garage com
um homem mascarado.

Tobias volta a seu posto nn estrada, e o
homem entra na cozinha.

Elle grita um numero, pronuncia uma se-
nha, que François não percebe.

O homem do revólver inclina-se respeitosa-
mente anto o homem mascarado, repetindo :

"Herr polizeiralh"! (Sr. conselheiro
ele policial)

Todos os ouiros, bem assim, o tio Fouare,
recuaram até á parede, O cadáver de Thes-'

Tendes rtieumatismo ?
TOMAU OE&fGIL
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sein fica no meio da sala, entre os dous grn-
pos, sob a mesa, onde os pés apparccom. O"polizeiralh" abaixa-se, olha para o cadáver,
ergue-se e -pronuncia mesmo algumas pala-
vras.

Homens e* mulheres logo dcsappareccm, re-
cuando, entram no armazém, deixando sós d
homem do revólver e o homem da mascara.
O homem da mascara enche um copo ele água
c bebe-o dc um trago; lira em seguida a más»
cara, porque parece eslar sentindo muito ca'
lor. Mas, elle eslá collocado de modo a nã<
permitlir cpie François lhe veja a cara.

— Von Fritzl Tinha certeza de encontrai-,
esla noile aqui. Eu sabia que havia rcuuind
cm casa de líosenhcifn, e o senhor ê, não <
verdade, o inspector movei do dislriclo di
quem Stieber falou-me, esta manhã?

E o homem, cpie tirara a inasca_a, virou-se
para Frederico Bussein. Desla vez, François
pôde vcl-o: era o pintor Kahioslcy, um fre»
qucnlndor do castello, um amigo intimo do
seu patrão c dc Monique!..,

XVIII
ONDE CONTINUA A FICAR PROVADO QV!,O DEDO DA PROVIDENCIA PóDE POR VE-
ZES TOMAR O ASPECTO DE UM CARIMBO

DE DATAS
Kahioslcy tivera grande trabalho com os

seus pneumaticos, Ao mesmo lempo que con-
cortava a limousine dc Iinnczcau, icfleclira
sobre o que estava praticando: não era pos-
sivcl, realmente, encontrar cousa melhor dí
que esse accidénle para livrar-se desse casal
futuramente muilo compromeltedor c incom»
modo: Hanczeau morlo e Munique viva.

Quando tivessem ambos dado uma camba-
lholn por sobre o espigão Saint-.Ican, só dei-
les restariam postas, e muito alilado seria
quem reconstituísse o drama.

Aliás, um oulro "drama" sobreviria, den-
tro ele alguns dias, que não tardaria a fazer
todos os ouiros esquecidos 1 O principal para
Knniosky era poder agir em paz durante epia-
renta e oilo lioras, avisar Slieber-das oceor-
rencias, pedir-lhe telcplionicamcnte as suai
ordens c dc se pôr á sua disposição, no epiü
dizia respeito aos papeis formidáveis que ello
tivera a sorte ds roubar a Monique.

(.Con.-miía..)'
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\ 1 liiic;! Cura Certa
Para Callos

•GotS-lt" Fira Qualquer Cnllo
Cultir Sem Duvida, Dor uu

Trabalho» Appllcndo om
Dous Si»i»iin(li)»<

"Veja ud ile qua ilmplc» o fácil
•niuli) o» Ci.1I*** cácin. c «viu dói I
Sciú ijlo o .juc dlrcls quando ex»

*^*^^?

is nm como...

Tor que cinda tem-se ralloa quan-
do "OIh It" ful-oa ealr do

«...um modo novo, ubHoluto
o certo?

,,. .-mienlardes
It" íiaquelle
ícinp'1 tendes"llels-lt" .
Inteiro como i

o marailhoso " Gcts-
c.llo (pio por (anto
procurado acabar.
conhecido 110 inundo
cura muis fácil, mais

simples e 111 us cerla para callos.
Este é o novo meio para curar cal-
los, E' fácil para appllcar-se
"Gcts-lt", -- uni, dous, tres, c
está prompto. O callo começa a
amollcccr e finalmente cae certa c
absolutamente. Apenas algumas ao-
tas ImstarSo, "Gcis-It" nunca faz
os dedos f:c; r sangrentos. Não se
aoffre r.iais com callos. "Gets-It"
quer dizer o fim de cortar-se cal-
los, o fim d;» einplastros que não
f.-.zciu nimliiini bem, o fim dc 1111-
guentos iue cnmctn os dedos, não
ha ma í 1 txnmcs. Experimente
"Gcts-!'", o novo e certo reme-
dio pan r-.Il .s e verrugas.

Fabrica Io por E. Lawrence &
Co.. Chicago, Illinois, U. S. A. A'
venda e.n loJ.is as drogarias c pliar-
piacias,

Grnnnclo & C, Depositários
— lvit. dc .!: nciro.

\ ^ /{/s ITwflW 25-_4'ffi 1 §i r )_¦
Í7H 1 |f,J T " JimmrOauà wm%/^i I ^LáàWÊ

.0 bom jardinciro irriga sua planta para que ella
vigorosa... Assim também o tom pae cie família
>« ao seu filho QuiniU/n bu barra quo para

e força.
ou peioü excessos; os mlultos fali-
giulut peln mui raniilu oroiclmonto,
111 menina» quo cindam a mi lüimar
e a so doiunvnlver • ai> senhoras pa-
ridas, os velhas ciirnupieclilus pela

uilo; es uiieniicus devem tumur

cresça
faz Le
í|uc elle cresça em tamanho

0 uso dn 1'iiiuiiiiii l.idiuiiiii|ue nn
dosa de um cálice de licor, depois dn
cada tofoí(ilO| o i|iianto batia piira
rcilaliolccor, iKnlro du pouco tcniiio,
a* fuivin du* doonlai por mal» e»go-
tildas ipio ostojdin, o para curar semi-
rainoiila a sem ulinlo, ns moloilliis du
Inngtiidc. o do anemia ns mnl» null-
gns u mais rclioltloi n ipinlipiur uu-
iro remédio. Ai mata lonozoa febres
do«u|ipurei'om mpidiintontu tmimn-
d»-si: esto hiinic" iillilicanienlo.

Por isto, as po*.oni Iracas, dcliili-
linliis pelas iiuile-liiií, pelo trabalho.

.^___sn__i3_-_E3_

vinho do Qiiuiiiiin Labai roque. K'
linrticularinonta rccoiiiinoiidudo paru
os cunvalcícrnlos.

Acha-M o Qlllmum Lnhnrrnrinc cm
tuilns as plturinueias o drogarias.

Fioic, rua Jacob

LOTERIA
DB .u

S. PAULO
üoranllda j*lo governo do

cttado'

Terça-teira, 29 do correnteira
Por I$000

Bilhetes á venda em todas at
casas lotericas.

lopoi
10 e11. 10 nm Paris.

IPs Bier

Curso Normal de Preparatórios
As aulas titulo curso, viinl.ijosnnieiitc conhecido pela PONTUALIDADE, A8SI-

DUIDADG e compclcncia de seus professores funçcionam com a muxima ro-
guluridadc.

Corpo doconlo; Dlt. GASTÃO ItüCII, Dil. MBSCIIIK, DU. E. GÊ DA-
DAIIO, luiil-snícs do Rxlcrimlo I) Pediu II; DHS SKIIASTIaO FOMTKS e
AUTUAM DOURADO, professoras da Escola Militar; Dlt. HENRIQUE DB ARAÚJO,
primeiro elassilUiido no concurso de II. Universal om S. Paulo ; Dlt. 1'EUEIHA
PINTO, profossor do Collegio Milllur; DR. AUGUSTO ANESI, autor do valiosos
trabalhos diilaeticos j DR. FERNANDO SILVEIRA, conliocldo profossor o outros.
Aulas pruliciis do MATIIEMATICA e CHIMICA. Dous pro ossoros paia o estudo de
unia im» 111.1 língua, um da parto tliooricu e outro pratico, As notas de aulas são
pelygriiplniilaí. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO o NOCTURNO.

Auiu. de repetição porá os ulinnnos ipie se matriculai om em atraso.

A sede do rnrso foi mudada da run dus Ourives 20 para URUGUAYANA
andar—JUIlUENA Hli MATTOS, diroctor.

39

A cerveja preferida petas Se-
ülioras (leve e saudável/".

Introduzida no Brasil desde
T865. Premiada na Exposição
Universal Je Paris em l»89
co.-i MEDALHA DE OURO.

Una
antiga
TEU:

Lo^os
2361

.ervejana
¦I-10NB

DELICIOSA BEBIDA

_^-rt*" £?
espumante, refrigerante,

álcool
-Mil

u Ato m
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I DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema

9 lt_>Si
ESPECIALISTA

Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação cgual á
dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.

Commodidáde absoluta
Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

isasaii

Coração
Moléstias desse organi, com

cansaços, accessos, falta de ar,
dores do lado esquerdo, pós in-
chados, palpitaçôes, desappare-
cem com o Cardiogenol.

Importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guayana, 91, Rio dc Janeiro.

HOTEL AVENIDA

CAMPESTRE
iwa nos ounivtis 07

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã «o almoço 1

Tripas & moda do Porto.
Cabrito com arroz, de forno.
Cangiquinha com leite dc

coco.
Ao jantar t

Perna de vitclla com pir3o
de batatas.

Além dos pratos do dia o
menti é variadissimo.

Todos ça dias ostras cruas,
canja c p$is.

Boas peixadas e bacalhoada.
Preços do costume

I

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

O ninlor o mnls Importante dourasil. Occupnndo a inelJior ai.tua.úo da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores elsctricos
Freqüência animal de 20.000 elien-
ioÍoòo nrio l:oalp•cla, a Parlir do

End. Tclcg. _ AVENIDA
mo Dlí JANEIRO

5_3_-r-r_-_K_un_s_É______as_^_ató
BHSHtt-MS-SaMBBMMWB ^t%nt-™íafriírJL.'m'llVmHrm

liraliilif
I Único quo

If3nili|iiirnln 011 licrcililuriii cmjsidn
iiiiuiiii.stiii;õç3. -ftíjstifnatísn.0, 

'i;czc-

JUH», oii'uiiis, Tuinures, lioras museu*
lares e oiswis, Dóras ile calioyu no-
clunm.s, et:, e tivlus duença* rcsiil-
tantos ilu impurezas du* sangue,
curam-se inliiilivüimonle com o

com 11111 só Irasco fn?. dcsnppai.ccr qunli|iier manilestacão. Uma
colhei- após as releii;õcs. Km tmlus as plunniacias.

•mmmWaCBeXC^ Q— tmmfíimKnmíJKgXXmmmWmmlammTmmm^m^mmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmm^.

Compna-se
qualquer quantidaile do jóias velhas

com ou sem pairas, de qualquer valor e
cautelas do «Monte <leSoccorio»;|iaira-6o
liem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joallieria Valentim
Teloplionc 991 Central

J. C. Fcrnondo Rohe

Ao Consulado Gorai Amoricano foram
pedidas InfuinaçOos a roRpnlto do paia-
ilciro ilo Sr. J. C. Feiiiandcs RollO, quo
cm HIO1.)residia 110 Pará, donde retiioii-s-
depois para esta capital. Acre-

dita-so que o mesmo liaja falloctdo o
roga-se a qucui puder dar qualquer In-
liirmaiòim a resp-itu o uontllota tio cn-
caminlml-os ao Consulado Geral A muri-
cana, cdiliclo do Jornal do Comtnorelo,
nestu capital, pois ns mesmos são
necessária* para rogularlsur a questão
dc um seguro dc vida em nume daquelle
scnlior.

Ponifícciçâo PRIMOU
Rua Sete de Setembro, 109

telephone: g. 2.588

Installaçíio hygicnica com machinismos os mais
mod rnos, única nestas condições. Fabricação As

Íuartas 
c sabbados do PflO RlOO d« Pulrouo-

IS; As terças e quintas fecula de batatas, grande
variedade de pães doces, bolos caipira, prinior.cic,

e grando variedade dc biscoutos
Pâo de Vicnna, o melhor do mercado,

Graham, pão de centeio, pão
allcmão

pão

Fabricação diária dc rosquinhas
leite

dc manteiga

DINHEIRO
Empresta-se snlire jóias, roupas, la-
zcmlas, metacs c tudo que represou-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELKPIlÓNÍÍTof- NOKTE

Rua S. Francisco Xavier^ 468
Terreira Maríias & C.

O- novos proprietários chamam n allen-
ção do publico pura os seus pregos dc
reclame.

Têm cm seu estabelecimento grande
e variado stock de loucas, fcrragcii», tdi-
tas, verni/o-» c semente- novas.

Queiriiiii visitar o nosso bazar para sc
convencerem.

To88e-Bronchltes»A8tlimal
0 Peitoral le Juruá de Allredo dc

Carvalho, cxciii-ivumciite vegetal, 6ú
quo maior numero reuiie ile curas. Iu-
numeras iiIIcjIiuIos médicos e dõ pes-
soas curadas o alllrmani. A' venda nas
boas pnarmacias e (Irogarids do ltiu
u dos Eslados.—Deposito, Alfredo de

. Carvalho A ('„ - Una I» do Marco, 10. „

CACHORRO
Desappareceu um, preto, de

raça ingleza, que a .tende pelo
nome "13

quem der
Presidente
Icarahy.

tck'. Gratilica-se a
informações á rua
Domiciano n. 172,

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
*!

FUNDADO EM 1864SEDE EM LISBOA
Capita. 12.009 contos fortes

Descontos, co-Saques á vista
e a prazo sobre
todos os paizes.

Depósitos á or-
dem e a prazo ás
taxas mais vanta-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

brancas e todas
as operações ban
carias.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA-ALFÂNDEGA

Agencia na Cidade Nova- PKAÇ A 11 DE dUNHO

CAPE' SANTA RITA

A FIDALGA
Restaurant onde so reúnem as melho

res mmilinS. Rigorosa escolha leila dia-
i-iameiilc, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUAS. JOSÉ', 81 - Telep. 4.513 C.

Aluga=se pai:a um casal
serio ou cava-

lheirós de fino trato um es-
plendido aposento mobilado,
no palacete, todo ladeado de
jardim, na rua D. Luiza n. 2i,
Gloria.

MAIICA f REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Iteputiula a 1' ileslu capital

Autos ile luxo pura casamentos e passeios
= ESCRIPTORIO:=

Av, Rio Branco, 161-Tel. 474 cenlml
GARAGE E OFFICINAS:

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

Tuhna
0 mais moderno especü) o que cura é

j STEN0LIN0, reccilado o admirado pelai
jioliiliilidaples médicas do paiz c ila Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, ninta os mi-
crobios, dá vida e saiiilc ás pessoas Ira-
cas, anêmicas, dyspepticas neuraslhcni-
cas e fortalece o.s nervos, dando o vigor
da mocidade. Drogaria Granado & Filhos,
rua Uruguayana, 01. Vidro íi$; pelo cor-
reio, 7S500, Ci nionits de attcslados !
,E5____S_____S

theatro mmm
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO !

« Tuurnéc » Cremilda d'üliveira
A's 7~3/4 - A's 9 3/4

HOJE:

^^BM-BBÍ-»»^^ ' ^a:Í52S5_30SS^*^

nm DO AC..E IN. 81
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

T1NTURARIA RIO BRANCO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

29 -- Avenida Mem tSe iá » 31
Attende de prompto aos chamados pelo TELEPHONE
N. -..934—Central — para buscar a roupa — GRÁTIS —
e entregar a domicilio, depois de pago o trabalho. Limpa
a seccoe passa, em um dia o terno por 3$ooo; lava chi-
micamente por 5^000 ; tinge com perfeição. Faz concertos

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS

Chá de cacau
Alimento Ideal das

creanças.
Deposito:

General Câmara, 128
A "Tendínha dos Alliados"

ANTIGA DE LISBOA

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

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

conde de Marànguape n. 17.

[Aberto dns 7 horas du
muuhã ús 7 dn noite)

J. LIBERAL & C.

Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' —

Teleph. 5.324

TRIN02
'.eErnesToSouza

Tônico
003 NERVOS

NEURASTHETO
MAO IIAIIIO

^Tônicoob Estômago
OYSPEPSIA
£NXAQC£CA

_fí.K_t«à
\Kj 1 liei J

TONICO
OO INTESTINO
§MTERITE
£M 1/£HICUL0 CALMANTB

OI MELlSSHEANU

GRANADO • C»<—1 d* Março, 14

Vendem-se
jóias a pregos baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalhena Valentim
Telephone n. P94 — Central

A No ire Dame de Paris
6BAR9E ¥ÍI1A mm

Em todas as mercadorias

p^ NlAbAjGHIJVe^

A
Fabrica mnvidu « olfíclricidade

Especialidade em
todos os artigos

de viagem
Venda por atacado

e a varejo

V
— nua Lavradio n . 01

??*

KBalas para
mosiruario

— de —
viajantes

V
— IUO DE JANEIRO |

ISilÉllÉIÉlSillill!
O único que tem os principaes predicados, elegância,

commodidáde e durabilidade sem fim.
DEPÓSITOS:

Matriz, Sete de Setembro n. 113.
Filiaes, Avenida Rão Branco n. 89.

Marechal Floriano n. 114.

ASTHMA
A cura só so obtém com o especifico

descoberto pelo Dr. King's Pulmer, o
CARDIOGENOL; imo falha nas amiecões,
chiados no poito. falta do ar, aceessos.
Drogiiriu Granado & .Filhos, rua Uru-
guayana, 91, Hio de Janeiro.

Vidro (1*000; pelo Correio, 8$5C0.
Attestuilns dc valor.

Uni-
coPerolina Esmalte-

preparado que adquiro e conserva a bel-
leza da polle, approvado polo Instituto de
Belleza, de Paris, premiado na Exposição
do Milano. Preço a$0U0. PO' DE ARROZ
PliROLINA, suave e embellezador. Preço
4.p0ü0. Exijam estes preparados, á venda
om todas as perfumadas e no deposito
Insto o de outro3 preparados, á rua Sete

de Setombio n. 209, sobrado.

-i-p^i».l«r.n^z!!r-Tri^z' "~"""".*""""""""""""""—^^ i Vende-se na Garrafa Grande
aa_»__n__BHB80EaBHg-B-i

mb^^BD EHj B3 iSffJfl 9H _^BB BJKf\ __Hii^dí-^

SEDAS,
SEDAS,
SEDAS,
SEDAS,
SEDAS,
SEDAS,
SEDAS,
e muitos

GADA METRO
furía-côr, changeanf, lindas combinações, (ons
claros e escuros ,
fcille superior, fodas os cores, a I9$000
e .
Taffefás, moderno, (odas as cores, a 14$000

Crépe de Chino, cores modernas, a I2$00O,
lO$000 e . ...

Javavel, primeira qualidade iodas as cores
a 
selim Liberly, enfesíado, lindas cores a i 4$000,
J2$000 Charmeuse. cores da moda, qualidade ex(ra,

16$cioo
18$ooo
Í2$òpo
9$ooo
6$Soo

loiooo
oulros gêneros de artigo tecido de seda na

asa Leitão
UR00 DE SANTA RITA

fiJiilaLapil31«
\

0«mpanhla df Loteria» Naclt-im
d* Iraill

RxtrncçilfN pulillcnii, mih ,. IUen\\4
miçAo dn governo federal, A*.' 1,2«
no» Mililiiuliis An .1 liorn»j A

VJh'uikIu do llabuiiiliy n. kT
AMANHA

A's 3 horas da tarde
309 — 48-

Por 4S000, em quintos

Os pedidos de blllicles do Inlé,
rlor iievcm ser acompanhadas tí_
mal. 600 riMs pnrn o porte do Cor-
reln e dlrlilldoj nos nftcnlei tfcraua
Naxarolti & C, run do Ouvidor
11. Dl, cnlxn 11. 817. Tolo*. I.IJS-
Vlíl. o nn ensn F. Oiilmnràos, Ho-
snrio, 71, e->(»ijiiin do beco dns C;m.
ccllas. caixa do Correio 11. 1.273.

Leitura Portugueza
(do
do

Aproiidc-ío a ler "in :i() lIcçOos
iniiiii Ii.iim) pnlo ni tu mnrnvilhoin
(,'ninili imeta lyrli;i) Jiiün ila Dtus

ViinUnlo a inomofla, a tudus nprondem
cm Ilu IicçOpí, lioincns, Bontinran a cre-
iiiiçiis. Bxpiíiadores; Santos llmcac Vio-
leia Draga,

S. JOSü" Ul

H de arroz BOHA1

Wcdicinal,
mmailo.

Püi-f.i «iriria

adhercnte e per-
Lata aljiooo

rlando Etanoel
• ¦^'#fWJ««-I_kA.l_l»_CTir.fi_t»_;»t-,:, j

PNEUS
Preços leitos directamente

da fabrica.
O director-gerente, en.^e-

nheiro Octavio Gusman, da
uma das fabricas de pnetima-
ticos, cuja companhia .se com-
põe de quiitro labricas distin-
cias na America do Norte,
acha-se aclualmentc nesta ci-
dade, onde permanecerá pelo
espaço <le duas semanas, ac-
ceitando contractos directos.
Pode ser encontrado á rua
dos Ourives 83, das 4 ás 5
horas, no escriptorio de Pia-
do Costa & C.

Gran bar e rotisseri®
PFOGRESSE

¦\'\, Largo S. Francisco de Paula, <1(
Tolepliutic 11.81 ¦f-Norto

Conservas, frulns frins, ((iicijos, nian«
leigas e comestíveis linos.

MKMJ
Arnnnllit ao iilmoi;o;

Salada dc aieiiquos.
Ciiníçi'"! á haliiuntt.
Pniiiis á minliotn.
Carne sooea 'ritn.
Frango á ia cocotte.

Ao jantar :
Leilão recln ml".
Riivinles á napolitana.
Frango á moda do llniga.
Concerto üuo de Cytliara. Primorosa

gniTiiuiiia.

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 'M

Telephone Norle 3õõ

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dentis-

tn pela Fneiildiiilo de Medicina do HiG
dc Janeiro, com longa pratica. Traba-
\\iü- gaia 11 liilos'. Consultas diariamente.
Consultório, rim da Quitanda n. -iíi.

Curso de corte
Senhora franceza, di-

plimiiida nela Academia de. Paris, ga-
rante ensinar em 1. licçôes a cortar
c coiiieeciiinar qualquer vestido. Cur-
so Cipceiul de coiletc o cliapous.
Curln c .'linliava qualquer vestido ou

«tailleur» por preços módicos
Av. Hio Branco 103, 2° andar—Te!

3.383 N.

•sai
!

:ÍIOJE
e todas as neites

Jispccla ulos por sessões
maior exilo do dia 1 ! !0

actos, de

CREMJLDA JV0LI-

Comedia cm
VAULT.

Protagonista,
VEIRA.

Ilicus loiletles! Magnillcos scena-
rins.

.Moveis da MARCENARIA BRASI-
LERIA.

A neguir —MARIDOS ALEGRES,
•/audovillo cn tres actos da A. (Jane
A. Mars (Gênero de-ü ÁGUIA).

H_wt-i--*»'—^-i-5*^*»»!' •

Estréa do THEATRO PEQUENO
NO

O único theatro por sessões qne luncciona na Avenida
Com um elenco artístico du primeira ordem, composto de formosas e intelligniitos

actrizes e adores de valor —Direcção scenica do OLYMPIO NOGUEIRAHOJE — Sexta-feira,25 de agosto de 1916 - HOJE
Primeiras representações du (Inissima e encantadora comedia cm dous ae(o<

de PRANCIS DU CU01SSET, Luiz Palmeirirh

2

Sessões | ií|íj||| \\\ jf flíSSll | SeGüõssí?
A's § iio[ías l  i ¦ 

\ 
iyim i A,s 10 n0RAS

Distriliuição - EÍ1SLV DÉ SOUZA, Martlia; OLYMPIO NOGUEIRA, MARY
Falwiiy; BELMIRA DE ALMEID, Joanna; Fernando, SivLLES IIIÜEIUO ; Jeronyino,
ANTIIEIIO VIEIRA; Giuseppe, EDMUtNNO MAIA; Pedro, ANTONIO CAMPOS; A
criada, JOSEFINA SANTOS; 0 estofador, DOMINGOS GUIMARÃES. O t° acto pas-sa-soem Surrent»(Itulia) o o.» em Paris.

a Mise-en-scèno » de OLYMPIO NQGUEIRA—Luxuosa steni graphia de JAYME
SILVA Mobiliário fornecido peln casa REÜ-STAR.

PREÇOS: CadoiraS o varandas, 2-OUO ; camarotes, 12S000: cadeiras de 1»,
3$000; galerias, I$U0ü.

Os bilhetes achani-so á venda na bilheteria do theatro. Telephone Central 6621.
Amauhà, < matinée > elegante ás 4 horas da terde—TBLI1AD03 Í.Mi YIDHQ

¦MBBBaEW»B-BB-a-W__KBM-M-^^

ripéii
O Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bonborinière da rua Chile,31

Com esto programma :

Cabaretière, a elegante

Jaíiewyrtiss
LAS SALAMiVNQUINAS.celebrea dansa-

rinus.
A FOLLET1NA, cantanto italiana.
GARY DEKERLOO, apachette.
ESTHER CAST1LL0, hespanhola.
LA PORTE.SA. creolla.
SUZANNE MUGUET, diseuse.

Orchestra do iniinonso urofes
MARCER.

ior BRUNO

HsTwios wMoziasm j

"rn mi ¦¦¦¦¦in in ni mui iiiiii„mi. "' 
J^g^^Bj^^^^Mt^glIlIM^MB^^l^^gg^^i^^^^^^l

CABARET RESTAURANT DO I <-*±~~-*-*»-~"Theatro Carlos Goma»
Grando cimpanhia do sessões, do

Eilen-Theatro, de Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 8/t- e 9 3/-1

0 csnecldculo das iamilias
Graça estiisiante. Poesia e encanto

A revista-fantasla, do costumes
portuguezes, cm dous actos, original
de CaIUOS LEAL e AVELINO DE
SOUZA,'musica dos maestros TII0-
MAZ DEL-NEGROe LUZ JÚNIOR

NO PAIZ DO SOL
Ze Lusitaiio.porHENRIQUE ALVES ;

| Mana do Minho, por ELISA SAN-
TOS. Oplimo desempenho de Berthe
Hiiroii nas suas admiráveis cieaçôes
Meilina de Souza, João Silva, Jii.vmò
Silva, Luiz Bravo, Tina Coelho, Co-leste de Oliveira, Plácido Feutjra,
Augusto Costn e todo o bello cun-
junto destu companhia.

Patrióticas apolheosos a Portugal
0 maior succe3so—Legitimo triunipho

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 78

terAw,laTnipn1ne/0ínla,lül lMmmía modificado I -A's 24 horas em ponto
nammi i e -»~ '".«'•'««'«C'10. 

çom uma «suirèe i de gala, de^escollildo pro-gramma de canções e bailes lnternacionaes

IUOuIlS?bS?toMm8n^ 
conll'ali"l«s para este Cabaret-Cobarelier-Sr. FRANCO

FLORY3excentrique-A NENETTE, chanteuse mignonne—GIOCONDA, italo-argentina—JANNIE LESSY, chanteuse
«aliste—FANNY RODIER, cantante internacional — DELIA
PERES, crioula—LA BU-BU, hespanhola (estréa) e TILDINA,
cantante italiana (estréa).

Orchestra dirigida pelo popular professor PICKMANN.

N. B—A Directoria do Club terá o ensejo de offerecer
Uístinctoa cavalheiro galimtcs brindes. gentis ftnhcras e

ARTB..,, BISGANCU..., BSUSZk..., MUSICA..., fflQRBS.

Stadt Munchen
Praça Tlradeisies & I

Telephone 665 Central
Cale c restaurant. Almoços, jantares «

ceias.
Amanhã :

Ravioli, tugliarini, sardinhas nas bra-»
zas, leilão á brasileira, niiiycnnaise de
lagosta, baialhau, grande poisada, canja
especial, sopas 1'oignon nos gabinetes
ao ar livre.

Preços lld alcance de todos. Cozinha
ao paladur dos mais exigentes.

PROPRIETÁRIO :

A. fVZotc-a Basfras

HOJE HOJEl
A's 8 Spi da iioito

Estréa da companhia dramática dc
que faz parte a actriz

EMMA P01.A
A peça nn um acto, do escriptor I

argentino Andrós Üemurchi, tradu-1
cção cie EMMA P0LA

OS OLHOS
(Gênero Grand-Guianol)

O vaudoville om tres actos, «lo
BASTOS TIGRE i

Preços—Fiizus, 2õ$000; camuroles,
-OÇuüO; cadeiras distineias, tSÜUÜ;
cadeiras Uo l», 3$üil0; ditas do -«,
2$ OU ; galerias nobres, ;iSlk.'0 (. en-
tradu geral, l$l)00.

f

¦


