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Um grande problema mundial
I levantamento ie navios submersos

O velho problema offerece excedente
opportunidfecie para a sua solução

A guerra europín, afora as surpresas dos
Jtmndcs commcttlmenlos resultantes dn sua
ncção própria, lem despertado ao nmmlo íti—
teiro umn série do precauções, inventos o
pielhoriimentos, exprimindo com segurança a

promissão da fira nova
nue se Iniciara qunu-
do se restabelecer a
paz entre os hclligcran»
tes do Velho Mundo.
Agora mesmo, velho
thema. nssás discutido— o levantamento dc
navios submersos —
colossal fortuna extra-
ordinariamente acere-
seida no fundo dos
mares com o afunda-

hora). E* esle uni dos meus pontos enraclc-
risticos que, com o conjunto de resistência do
apparclho. a còllocnçáo de forca electrica, o
nieio pratico dc col locar us asecnsores no pri-nioiro momento de deslocar o navio, desde ainclinação de de.: até llüVCIlta gráos, dcseil-
call.al-o, seja qual for n sua posição, e fa-
zel-o emergir em curto espaço dc tempo, com
trabalho relativamente reduzido, me tem prc-ocupado.

li como sc opera o fuhecionnmcnto doapparclho •Ligada o navio ás bolas dc deslocamcn-
to, a popa c ;'. proa, como ficou dito, por i.uio
dc cabos dc aço-nicliel, derivados do berço
provisório, procede-se á carga d'ngun nestesasecnsores, que, uma vez cheios, submergem,desusando pelos cabos previamente inlrodu-

mento do centenas dc j zldps nos seus tubos, c vão collocar-so cm po-navios mercantes e de
guerra, por effclto das
lulas e represálias na-
vaes, vem preocciipnn-
do, outrosim, a ntten-
ção dos Inventores na-
cionaes nesta parte dc
technicn naval, cujos
ensaios publicas já sc
fazem notar. Assim é
que tivemos ha dias a
conferência do Dr.
Syivio Pcllico Portei-

lho "snlvo-navios", 110
occorrcncin que regis-

<y inventor, cirnr-
gião-tlentista Fer-

reira Tito
In .-obre o seu nppar
Club de lingenhnria,
lanios detalhadamente c, hoje sobre o ines
1110 nssiimplo vamos nos oecupar, por ter-
Cios sciencin dc que no seu modesto cônsul-
torio dc cirurgião dentista vinha trnbnllian-
do com excessivo afinco o Sr. João Gonçnl-ves Ferreira Tito, inventor do apparclho pri-vilegindo em vários pnlzes com n denomina-«.¦ao "Asccnsorvsubmnrino". Tomos, pois, ao
encontro dnquclle cavalheiro, que nos in-formou :

Effcclivnmonle trabalho agora para pôrcm pratica cffcclivn uma aspiração velha, queme tem absorvido a attenção, cujo privilegiotirei cm vários paizes da Europa, dn Amcri-ca e 110 Japão, para levantar navios do fundo*lo nii.r.
—- Leu o noticiário on esteve presente áconferência sobre o mesmo assumpto feita

pelo nosso patrício L)r. Syivio Pcllico Por-tel!;. ?
Li informes dos jornaes, interessando-E>n sobremodo pelas idéas expendidas; ape-

plS^í^^RrS^^.

O trabalho de descida das baias para oetleilo de tomar o navio submerso a sua
posição natural

uns, sob o ponto de vista tcchnieo, sem prc-tensão de rivalidade ou eousa semelhante,
declaro discordar cm absoluto do illustre in-venlor patrício. Na pratica, penso, o resulta-
«Io será inteiramente negativo, bastando alie-«ar eomo rápido esclarecimento que 90 oiodos navios que se afundam não tomam a siia
posição natural no fundo do mar. único meiofácil para a obtenção dc algum resultado so-bro o apparclho do Ur. Syivio Pcllico. To-davia, o illustre inventor lem naturalmente
campo vasto a estudar e precisamos nós, osinteressados, proseguir sempre em todas asiniciativas, até a consecução do aspirado on-
jectivo, que será um bem para a humanidade.

Este problema não sc discute agora; elle

sicuo dc endireitar ò navio, permanecendo átuua d agua n cxlrcmidndc dus tubos dc as-

Que fazer dos
loucos criminosos?

O liavio di pois da emersão, docado nas •
boias flncluantcs, podendo ser repara-
do no próprio local para a sua natural

fluetuação
piração e os cabos conduetores da forca ele-
etrien, para movimento das bombas elcelro-
motoras.

Iniciado o funecionamento dos dynamos,
começa o trabalho dc esgotamento dos nscen-sores, por meio das respectivas bombas en-
carregadas desse serviço, que expellem a agua
no mesmo tempo que o tubo de aspiração nel-Ias introduz o ar necessário ú força ascensio-
nal das boias, na razão da salda da agua,
Obtem-sc por este modo a dcslocação parcialdo nüviq c s.i.a sttspcttsão a njv.a altura con-venichte e devidamente regular,

lista suspensão deve operar-se pelo esgo-tameiito das boias que estão do lado inclina-do -do navio, porquanto as demais fluetuam,servindo de ponto de apoio.
O esgotamento só é simultâneo no caso donavio repousai' perpendicularmente.No primeiro ciiso, sendo a inclinação desdedez a noventa grãos. Xo segundo, estando

perpendicular obtém-se o deslocamento dese-
jado e a immediata suspensão parcial que sefizer necessária.

Procede-se então á eollocação do berço gc-ral e definitivo, operado pelos rebocadores ede accordo com os signaes feitos pelos esca-
phandristas. Fazendo-se o esgotamento dasboias definitivas pelo processo indicado paraas de deslocamento, tendo-se feito encherd'agún previamente, para que se submcrjain
convenientemente, conseguir-se-á a força as-ceusionnl precisa para a prompta emersãodo navio, sem alijamento algum da sua cargaou artilharia.

Para o deslocamento de um navio dc 10.000toneladas serão súfficicntes quatro ascenso-res. que vem a ser 10.800 toneladas, vistocomo lia anula a contar com a perda de pesoa (pie, por conhecida lei de physica, fica su-
jeito o navio submerso.

Para a emersão total do navio dnquella to-nelngem será preciso o mesmo numero e como mesmo poder, em virtude de ser necessa-rio, outrosim, igual numero de asecnsores
para manter o verdadeiro equilíbrio e escornmento a bombordo e a boreste.

Os submarinos, navios
mercantes

cylindros flncluantcssuspensão do navio.
O equilíbrio dos
para o início <í<í

dala de 18,'I8, quando, nos listados Unidos,
foi requerida a primeira patente de invenção,
sob n. 8a7, denominada "Rnising and Floa-ting Vessels",

_— li sobre o seu apparclho, que nos pode-1'iíi adeantar '?
—O asecnsor submarino é consliluido porboias de aço de fôrma eylindrica, com estaia •

jlicnto especial, tendo eincoenla pontos dc ré-sislencin, determinados por tubos que atra-vessam os cylindros transversalmente.
listes cylindros recebem os cabos convc-nienteineiile dispostos através dos tubos csão ligados ao navio sobre o qual sc tem dcoperar por meio dos berços, lista primeiraoperação, que se pratica com quatro ou mais

Jioias, sobre as extremidades do1 navio, lem
por fim deslocal-o da posição em que seachar repousado e Içvanlal-o siifficientemen-
te, pára que se possa passar debaixo do
mesmo o berço dc cabos com os asecnsores
definitivos. A forca nsccncionnl é de J.OOÒ
toneladas, resultado da cubagem representa-

Notas dos governos Inglez,
russo; italiano e francez aochanceiier argentino
BUENOS AIRES, 20 í.\. A.) - Os minis-ros da Rússia, da França, da Inglaterra e daItália, nesta capital, entregaram ao Dr. JoséLuiz Aluralnre, ministro dns Relações Extcrio-res, notas dos respectivos governos, todas domesmo teor, pedindo ao governo da RepublicaArgentina que não considere os submarinos-seja de que ciasse forem, eomo navios mer-cantes e que proceda á immediata internaçãodos mesmos, Jogo que cheguem a um porto

Oi aiylot para oi delta-
quantia Irraipomavala
O nosso collabormlor Dr, MuurlJo de Me-

deiros apresentou hontem ao Congresso de
\eurolaqiu uniu moção lembrando ao poderUgislutivo a conveniência de ser resolvido o
gravíssimo problema social e penal dos de-
linquentes irresponsáveis, quc mi são con-
deinnados c vão cumprir uniu pena que a
sciencin julga iníqua, ou são absolvidos c vol-
vem <i liberdade, o que representa um perigosério paru a sociedade, pela possibilidade de
reincidirem cm uttentados. li', como se ve",
uniu questão imporlunlissinui, um problemade grande relevância. Dos que dellc tini Ira-
lado destaca-se, não só pela pertinácia com
que o tem debatido, como pelos estudos espe-
eiaes que sobre a matéria tem feito, o adva-
qado ò'r. Dr. Evaristo de Moraes, a quem pe-dimos boje algumas linhas sobre o assumpto,
Eis o que diz o Sr, Evaristo :

— A questão dos loucos-criminosos, .pie,
mais uma vez e com n maior opportunidadc,
foi levantada entre nós, merece n attcnçilo
dos nossos legisladores c é estrnnhnvel quetenha sido até hoje tão descuradu. liem me-
rece n gratidão dc quantos sc prcoecupamcom este assumpto a bella iniciativa do Dr.
Maurício de Medeiros, perante o Io Congresso
Brasileiro de Neurologia, Psychiãlria o Mc-
dieina Legal.

Em caso recente c que ainda não está, in-
felizmente, liquidado por completo, traba-
lliaudo, aliás, ao lado do mesmo professor, eu
apontei o desaccordo dn doutrina do Código
c da nossa pratica forense com os ensina-inciitos da sciencin psychlatrlca c da crimi-iiologia. O código brasileiro assenta a "res-
ponsahilidado penal", dc onde deriva o quecllc chama "culpabilidade", no hypothetico"livrc-arbilrio", segundo o seu art. 7». Isto
quer dizer quc, em face do Código, um Indl-viduo que pratica crime sem "liberdade dcvontade" e sem "intclligencia esclarecida"
não é responsável, nao é culpado ISendo assim, lem de ser absolvido.

Si, ao tempo da absolvição, elle já nãomanifesta francos signaes de loucura, si nãodelira, si nâo está "visivelmente" louco, é
posto em liberdade, sem maior formalidade.
Ora, muitas c muitas vezes, lal Indivíduo
constitue, embora npparentemcntc inoffensi-vo, um "perigo social", pela superveniencia
de novas crises. Na minha clinica criminal,tenho observado o facto, principalmente comos "paralyticos geraes" c com os "alcooli-
cos'.

Em especial, o que se passa com estes nl-timos ó alarmante c já foi exposto ao publico
pelo illustrado Dr. Franco dn Rocha (dcS. Paulo) c por mim. Imagine-se a liypo-these : um aleoolisla ehronico commette cri-me violenlo. È' internado Ciü hospital deloucos, por ordem judiciaria, cm razão áa
perícia medieo-legal haver estabelecido sua-irresponsabilidade no acto do coiumelter ocrime.

Pôde ser guardado "legalmcnlc" lio hospi-cio V Nao. Porque, passada a crise, mesmona oçcasiao dc entrar para o estabelecimento
hospitalar, o paciente não c propriamente' um alienado". Sua linguagem, suas acções,seu comportamento indicam perfeito juizo.A legislação não permitte a permanência do"irrcsponsabilisado" no hospieio. Rcclor-mando liberdade, tem-se de atlender á suaexigência. Não se o fazendo, impetrará elle"habeas-corpus" e será, infallivelmenle, pos-to tora do hospício 1...

O Supremo Tribunal já declarou solemne-
mente, cm famoso "accordão", qiie, paraprevenir as crises violentas dos alcoólico-,
basta a "acção preventiva da policia"; c por.signal.. que essa declaração foi feita em rc-ferencia a um homem diplomado, residenteem Franca (S. Paulo), que já havia commct-tido "ein épocas differcntes" dous crimes,em razão do seu estado aleoolico-chronico.

Penso, pois, salvo melhor lição dos compe-
lentes, que a iniciativa do Dr. Maurício de-ve ser apoiada por nossos legisladores, a bemda ordem e da segurança publicas.Dorme na Câmara dos Deputados um oro-
jecto do Dr. Mello Mattos acerca de "asylos
cspcciacs para alcoólicos". O principio'cm
que assenta a instituição dc taes asylos é odá "assistência eoaetiva", quc fica entre o da"assistência" propriamente dita c o da "rc-
pressão".

De facto, recolhendo a estabelecimentos es-
peciaes, "coactivaniente, mesmo antes docomniettiinenlo de crimes", certos predispôs-tosL com tendências impulsivas (e entre elles-.estão os alcoólicos, os epilépticos e os para-lyticos geraes), o Estado não vae além doseu direito dc defesa collecliva e não procedade fôrma diversa da que emprega, quando,por exemplo, para evitar o contagio, interna"a força" um doente de febre aniarclla, decholcra, de outras moléstias transmissíveis.Lm um e outro caso, ha, por parte do poderpublico, a dupla intenção de proteger o in-divuluo e de defender a eollcetividade.

Não ha, pois, intenção "repressiva", mas,sim, intenção "humanitária". Não entra cmlinha de conta a consideração da "responsa-
bihdade moral" do individuo. Elle é coagi-do ao tratamento, porque constitue sua liber-dade um perigo individual e social.

Venha, pois, a reforma.
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LITERÁRIO
As pequenas livrarias multiplicam-se
por todos os cantos da cidade

l
A/ijiunas ilas pequenas livrarias, photopraphadas ao acaso, que se estão multiplicando. Eslão situadas as ruas [da esatierdá

para a direita): Julio César (as duas primeiras), Gonçalves Dias, Rodrigo Si/va c Lavradio
Quanto se lia c quanto te lô no Rio.

Q dedo podre...

E' possível que o carioca nada lesse, pouco
lesse, talvez, ha dous deccnnios. Hoje, po-
rém, não c para sc dar inteiro credito no
que por ahi fora — Avenida, mesas dc café
c chronicas enfezadas — se diz c escreve,
com referencia á nenhuma leitura, á pouca
leitura, feita pelos habitantes desta niclho-
rada cidade do saudoso ex-prefeito Passos.
Lê-se, ao instante, no Rio, c bastante. E'
i.laro ipie nosso optimismo nos não leva a
affirmar ler-se, aqui, quanto devia dc sc ler,
já porque sobe a população desta capital a
mais de um milhão de almas, já porque
sc permitte a sociedade carioca foros dc ci-

vilisada e culta. O faclo é quc lemos o le-
mos muito c lemos tudo. O estômago lite-
rario do Rio comporia c supporla assim
quanto sc lhe dá, nacional ou estrangeiro.
E' um estômago quò chega a ser pantngru-clico. As boas como as más letras, devo-
ra-as cllc gulosamente, gananciosamente, e
instantaneamente. Mas, perguntará a si
mesmo quem estas v'cr lendo, em que nos
firmamos abordando dc cgual fôrma um as-
sumpto tão interessante,.. Ha razão na
pergunta; por isso mesmo, explicamos, des-
dc logo, que não faltam provas cm favor da
observação que aqui fazemos. Si não, é in-
dagar das velhas livrarias da rua do Ou-
vldor o movimento diário, num mcz c num
anno dc cada qual, ou ver nas mesmas a

afflucncia dc pessoas Iodos os dias. ou aiiú
da reparar nas numerosas novas livraria.^
abertas aqui, ali e acolá, numa simples
porta e num prédio reconstruído, com af
brochuras c as revistas empilhadas, de lor-
ma a serem fneilmcnle vistas pelo Iran-
seunte, e com ns suas monlrns bem arruma»,
das, expondo sempre as ultimas obras sai-
das do prelo no Itio, em S. Paulo, nu Ar»
gentina e na Europa. .,.

Essas pequenas livrarias eslão se niulti»
pliciindo muito lisonjcirnmcntc pnra os .ioj«
sos créditos. Ha dellas por todos os canto?
da cidade, em quasi todas as ruas. ii cci'í
lamento não seria pelo amor ás letnis que)ellas se insinuariam assim, cm tão grnndanumero,.. .

¦ U« LM cb^it-.nj _Yj y^

Um bom negocio
A esperteza nâo è uma entidade exclusi-vãmente urbana. Quem o suppuzcr laboraem nm equivoco que. pódc ler conseqüênciasmais ou menos desagradáveis. Muitos mocosbonitos, da capital se honrariam de poderemapresentar no seu aelivo um episódio como

quc ;oi protagonista, ha dias, o paeo de
João.

Pae João, no sen sitio da Tijuco, matouum porco, esquarle.iòu-o
eidude. A mulher, para não vir de mãosumaabanando

'-SKütíiü-ãíy

Preparativos para a emersão
da por ;ilGli,7;!28, já deduzidas 166 toneladasdc peso bruto do material de cada cylindro.
Cada tubo é provido, na razão directa do es-forço í. supportar, de um apparclho de fric-
ção, pnra cada cabo na extremidade de cadatubo. As boias são lambem providas interna-
mente de compartimentos estanques c areja-

de uma possante bomba de esgolaincn-dos
io, até a profundidade de quinze almosphc
ias (de 50 T II x 1Õ0 m. as 7500 T metros ^fe»'

o veiu vender ór, para n,~trouxe. uma jaca, pequena, d,na esperança dc vendel-a por-Ires ou quatro tostões,
Paç João passou primeiro no mercadinhode ,S. Christovuo, onde. aehou laqo conivra-dor para um pernil de tres latos de. pesoU comprador, que era um negociante domercado, jiesou o pernil e melleu-o numsacco.
Nesse momento houve uma alienação fórne pac João c a mulher saíram, a verem o

que era.
Quando voltaram o sacco estava mais vo-lumoso e a jaca Unha desapparccido. Pac

João, com naturalidade, tomou-o e o melteu
na balança.

Quanto è mesmo quc pesou o pernil ?
F.u tinha esquecido... Ah! são cinco kilos
bem pesados; veja si não estão bem pesa-dos. A l.$500, síío /ÍõiiO. A'do é isto mesmo?

O negociante, perplexo, e sem outra sai-
da, porque estavam presentes dous collegas,
panou os 7S500.

A' saida a mulher lembrou-se da jaca e
quiz voltar para buseal-a. Pae João segu-
ron-a pelo braço.Espera! Deixa eu ir buscar minha jaca— insistiu ella.

Cale a boca, mulher! — disse pac João,
baixando a voz. Ande p'ra frente! Sun jaca
cn vendi cila por tres mil réis,...

A VERDADE
"Quasi todos os que se achavam

na direcção do governo Hermes
abi estão ainda! Nestas condições
não pode, com consciência, nem
para tanto tem coragem, pedir aoshomens de sua terra, aos trabalha-
dores dc norte e sul do paiz, di-nheiro que a titulo dc novos tri-butos será esbanjado pelos diri-
gentes."

§$«?! ' ^P^^^^M

(Discurso na Câmara do Sr. Bueno dc Au-
drada.)

—MiseroJ,,.; Serás apedrejado.

A caiamitosa adm*-
nistracão nninieEs^

»
A infelicidade reconhecida do Sr. presidente

¦'% Republica em escolher os auxiliares do seu
àovcnio, como que rc.iuinlou na designação
dõ Si*. Dr. AzcvcJio Sodré para prefeito inte-
rinoi (b Districto Federal; Essa designação foi
uma verdadeira calamidade. E si o Sr, Dr.
Wcnccsláo não sc dignar olhar para o Distri-
cto, ou dando-lhe um novo prefeito ou cha-
mando o actual ao cumprimento do dever, lem-
brando.-lhc a gravidade da situação geral do
wiiz, a S. Ex., o presidente, estarão reserva-
Jos os maiores desgostos no ajuste final das
Mjsponsabilidndes da actual Prefeitura.

O Sr. Dr. Azevedo Sodré ainda não se com-
penetrou da necessidade de orientar a admi-
nistracão municipal por unia política de mora-
lidade e de economias, para tapar os rombos
causados pelo ineonseiencia das administra-
ções anteriores. E, antes, pelo contrario, S. Ex.
eomo que insiste em aggravar os erros anli-
gos, mandando fazer obras adiaveis, e quc
além disso custarão aos cofres públicos muito
mais do que deveriam custar. Imagine-se c
(pie não suecederá dc uma administração des-
sas mancomunada com esse Conselho quc
ahi está, e para o qual o único interesse res-
peitavel é a sua politicagem 1 Si o Districto já
estava quasi fallido, a fallencia definitiva não
pódc tardar muito. Os empregados a salários
já estão com tres mezes de atraso e o profes-
sorado publico não tardará muito a ver che-
giu' o segundo fim dc mcz sem ter recebido
os ordenados que lhe são devidos. Mas, cm
vez de chamar o prefeito á ordem, como seria
do seu dever, si fosse uma assembléa de ori-
gc-in popular c que representasse os interesses
;dos contribuintes, o actual Conselho Munici-
j)al, para quem um prefeito é tanto melhor
quanto mais solicitamente nttende aos politi-
queiros, procura disfarçar a situação, creando
a agiotagem official. Está com effeito cm dis-
eussão nn assembléa do largo da Mão do Bis-
po um projeclo autorisando o Centro Benefi-
eente dos Empregados Municipaes a descontar
com tres por cento de juros, nas folhas oc pa-
gamerito dos seus sócios, os adeantamentos queo Centro lhes fizer. Como a Prefeitura não
paga, e como os funceionarios precisam arran-
jar dinheiro pnra as suas necessidades, está
claro que quasi todos terão forçosamente quecair com os tres por cento para o Centro! Mas
assim ao menos não ecoarão cá fora os gritose protestos dos prejudicados pelo descalabro
administrativo. Mas, ainda não é tudo. Ani-
ornada pela benevolência que tem encontrado no
actual prefeito, o Conselho se prepara para vò-
tar em terceira discussão o celebcrrimo pro-
jecto cie pagamento das despesas provenientesdo acto do governo Nilo Peçanha considerando
illegal o Conselho composto dc amigos do Sr.Irineu Machado. Essas despesas são avaliadasem mais dc dous mil contos 1 Para evit.ir quca imprensa grite contra esse formidável assai-to, consta das disposições do projeclo que dc-verão ser também pagas as despesas com a im-
pressão dc editaes c publicações mandadas fa-zer pela mesa do Conselho dissolvido. E desse
modo os jornaes ficaram interessados .;o nc-
gocio, porque alguns ha cujas contas dessa es-
pecie montam a varias dezenas dc contoil

Depende, porém, exclusivamente do Sr. prc-sidente evitar que sc consumnia já essa sau-
gria aos cofres municipaes. S. Ex. deve fa-zer ver ao Sr. prefeito que esse projecto só
poderia ser sanecionado depois quc se decidis-se a acção de reivindicação quc a Prefeitura te-riu a fazer para rehuver os dinheiros Pdcvi-diimcnlc recebidos pelos intendentes illegacs, e
que são mais ou menos os mesmos que rgorareconhecem a sua illcgalidade. Si aquelles quetiveram os seus poderes anmillados eram osintendentes legacs, e como tal devem receberagora os vencimentos atrasados, a mais ele-mentnv lógica manda que aquelles que recebe-rum íllcgalmento restituam o que indflvida-mente receberam.Accresce ainda a circunistan-cia ultra-aggravante, escandalosamente aggra-vaiite de cxaclamente aquelles que recebe-ram indevida c illegalmenle serem ag.ra osprimeiros a confessar que o dinheiro que lhesíoi ter ao bolso não lhes cabia. Os contri-luiinles municipaes, porém, não devem des-animar dc ver dous mil e tantos coulis doseu dinheiro serem tão criminosamente dis-tribmdos entre os politiqueiros que dominam01 Districto. O Sr. presidente dn Republica devedispor de meios súfficicntes para oppor embar-
gos á ligeirezu.

Resurge pouco a pouco
a constriiccão naval

II ——i—— ——1 ¦¦IIIIW .^

O "ÍNilo Peçanha" destina-se «
carreira Rio-Vicíoria

^A^i&M^^Ú^A^^^^^^M
O presidente
do Estado do
Rio, o arma-
dor e convi-

dados

O «Nilo Pe*

çanluiir, vista

ac i>òpa

O mesmo navio visto cm toda a
A conslrueçno naval vae, felizmente, mer-

çe da guerra, progredindo entre nós, emboratenhamos de começo os entraves da falia da
producção da matéria prima principal nocaso — o ferro. No entanto, é compensadoro movimento que se vem operando, filho danecessidade, para o erguimenlo dos nossosestaleiros. Hoje tivemos, pela manhã, umaliova cerimonia attestadora desse facto.

Na ponta da Areia, cm Niethcrov, onde scacham installados os seus estaleiros, foramfeitas as experiências officiaes de machinasdo vapor "Nilo Peçanha", cujas caraeteristi-cas demos hontem, de propriedade do Sr.Manoel Francisco Quadros.
Foi esse navio ali construído com o cascodo ex-balelão "S. Paulo", pertencente aWalkor & C., e que era empregado nos traba-lhos da construcção do porto desta capita!, de

que aquclla firma foi empreiteira.
As obras de reforma do batelão "S. Pau-

Io" no actual navio cargueiro "Nilo Peça-
nha" levaram .seis mezes, tendo sido feilas
as experiências dc suas machinas nas óffici-nas no dia õ do corrente.

O "Nilo Peçanha" tem : <i camarotes paraofficiaes, dous para os de convés c os outros
para os de machinas, com dous boliches cada
um; uma sala de refeição para os officiaes e
um alojamento, á proa, para a guarnição: um
tanque á proa e outro ii ré, destinados á agua
para consumo do navio, c outro na sobrequi-
lha, para alimentação da caldeira, que é feita

sua extensão

burros Drylex; c dous porões para"por dous
carga.

A guarnição desse vapor compõe-se dç;
coinniandantc, Sr. José Ignacio Barreto; 1?maeliinista, Sr. Felinto .losé Camarinha; 26ímaehinista, Antônio Aurino dos Santos; 3'Vninchinistn, Procopio José de Carvalho; mes-i
ire, Procopio João dix Silva; 4 marinheiros, j!moços, 2 carvoeiros e um cabo.

Para quc o "Nilo Peçanha" inaugure 'A\
sua carreira Rio - Victoria c escalas, o quesedará por toda a semana vindoura, só faltft
a ultimação dos trabalhos de cneannnienloSj
dos guinchos para descarga do navio.

O "Nilo Peçanha" está, ao que suborno...
cm LilhOOO? ao seu proprietário. Como dis-semos acima, hoje .foram as experiências offi-
eiaes das machinas do navio.

O "Nilo Peçanha'! eslava inteiramente or»,namentado c com sua tripolação prdinplft
pnra, á chegada do Sr. Dr. Nilo Peçnhliai
outras autoridades do Estado do Uio de ,lai.
neiro c demais convidados, dar um ligeira*
passeio pela bahia.

Eram 9 horas e pouco quando, com a pré*sença dessas pessoas, o "Nilo Peçanha" içoiíos ferros. Infelizmente, quebrahdo-se a iun-ta dá válvula dc retenção, o "Nilo Peça nha"'.
não ponde fazer o aiinuneiado passeio. Coma
o reparo dessa peça determinaria uma demo»,
rn de Ires horas, pelo menos, serviu-se n'"lunch", em que houve as saudações do proj»locollo em taes cerimonias e findaram as ex»
periencius.

V

Álbum da Grande Guiía
SH3

Monta-se em Juiz de Fora
uma fabrica de anilinas

, JUIZ DE FO'n.\, 26 (A NOITE) — Devidoa falta de anilinas, no mercado, 6 Sr. Dias
Vianna, industrial aqui, montou unia fabri-ca do referido product», daudo excclleut©
re: uítado,
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Cma pliotogratihia curiosa: os effeitos dosobuzes sobre a linha férrea dc Fleury
a Thiaumont, na região de Vei duri
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•1 A NOITE—Sabbado, 2.G do Agosto 001916' _•!.,

i-v >s e novid^ífcs
Dosdo que n fiuouUTo Zclmlloii, que algum..*

pessoas e alguns JornitoB uslíio tontnnilp r« «»¦
citar, su convorlou om unia luto trovada onlio
chst' cvoslndlsta argentino c Itatuorot/, ern
1'viili'iili'uit'iitc uma qiicsl.ui "(jiiiisl noisanl .
Niln 1'ii'iiins que os nossos pie/iiilns collegas iln
"A Niilieio" illvlrjiim de nós nessa elo.e.lllcii-
ClIO. NftO OC.. .'.ItlMUIlH Mil ""O »e POMfl
dividir ns que estão discutindo os novos lu-
rlilcnl." ni'i"irrld'i'i com o Si. Zebnllo. nn
duas curronlos única» e nllidiis — us que,
guardando rancor u esse cavalheiro, , .r (ii.it •
dão A memória de lll" Hrnnco, vollam a initil-
lnl-0 c 11 ivpcllil-o, e os que. paro occel'iirciii
11 suo reconciliação comnosco, ospontnnennion-
le iillcrccldii, ilesejoin rcliablllliil-o I d..1111011-
ie, mesmo illvergiudo du oplnhio piiblicn or-
gcnllna. Ila com ecrlcza, i>d!.i menos, n.nis
lima itirronlc, o que com grande pr..zer per-
tcnccmos: u dos que, em foce de- . ivlmcn-
to espniiliiiico do Sr. Zcli.illos, julgam q.m é
falia de patriotismo eslar o rovl .ssndiis
mognos, ii revolver velhas feridas, o reeditar
antigos insultos. Sob o ponto da síria moral,
*sso altitude, cvidciilcinciiie Inspirada pelo
actual llainiiraly, é iiuiilissii, pouco geero-
po; prnllcamen.0) tal couductn só ikj pode
causar desgostos c prejuízos, Ess. é o nosso
modo de pensar, que será ngoru, cremos i.ós,
liem percebido pelos Illustres collegas 'I.i "A
Noticia", que aliás já o teriam cotiiprelicndl-
do si se dessem no trabalho dc ler quanto te-
mos cscrlpto sobre o assumplo.

BOLETIM DA GUERRA

k pressão dos alliados em todas as frentes
*\AA/N-/'.i

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS ÜALKANS

O relator do Interior, o Sr. deputado Al-
licito .Maranhão, leve o gentileza dc nos cs-
clarcccr hoje sobre o noticia que demos sobr..
ntigincnlo dc verbo paro gratificações oddi-
clouacs u.i Câmara.

A emenda n. 1, rcnlmento Isso propoz.dis-
SC-IlOs o relator, mas o COmmlssRo de finan-
ços não sõ rejeitou essa emenda como Iam-
bem propoü a supprcssâo dc outra verba para
o mesmo fim c jã incluída no projecto, em
primeira discussão. A Câmara, prestigiando
o voto dn commissão, votou de accordo com
O parecer, cm 2" discussão, não peri.iittindo
que fosse alterado o dispositivo da lei em vi-
fior, que mandou suspender essas gratifica-
ções addiclouacs, a coutar dc lll dc dezembro
dc 11)12.

* *
• Foi esla a caria que honlem nos dirigiu o
Sr. Dr. Lopes Trovão:"Srs. rediictorcs da A NOITE — O inci-
dente que rc feri si cs nos vossos "E'eos o no-
Vldodes", relativo <i minha pessoa, é falso,
niehi-lalso. Nunca loi interrupção sc abriu
cm comido que me tivesse presente. E, quan-
cio fosse verdadeira a offlrniação que do seu
texlo resulta, ficaria manifesto que, para
muita gente, a política é um meio dc "ga-
nhnr dinheiro", mui! porque, em política, não
cae em ostracismo quem delia ficou inbibldo,
desde que "ganhe dinheiro" no exercício dc
uma funeção rcstrictoincntc administrai.-
V.i Ul!) A doutrina que dahi decorre, sobre
ser absurda, é immorolissiina, Contra a sua
applicaçno á minha individualidade protesto
clamorosamcnle c continuarei de protestar
cm quanto puder conservar-me dentro da li-
nha que a minha moral me traçou.

Agito-nie na liieiia política dc nn.>s.l palria
desde a edade de 18 atiúo.i, mantendo sempre
os mesmos princípios, através de suspensões
e uma reprovação no 5o .nino quando estu-
danle de medicino; e, depois de formado,
através dc atlcnlodos ptiblicos c privados
conlra a minha vidii e assaltos á minha hon-
ra de homem, lie pau-iuui c de rcpu-llicano.
Nunca cedi... iicui mesmo sitiado pelos os-
sos da miséria, que, muitos vezes, só tive
para comer, aqui e no estranaciro. No en-
tanto, quizesse eu... c, siiiiji.es estudante do
51" anno, teria sido feito deputado provincial
do Rio de Janeiro por um chefe conservador
de indiscutível influencia; teria embolsado,'
dc vez, sessenta contos de réis que, n titulo
dc uma commissão, me haviam sido offercr.i-
dos pelo governo, para não realisar o comicio
do largo do Paço, no dia Io de jajig.fõ de
1880, sobre o imposio de ";-;',n_m". 

teria ac-
cejlndivo togar de eonsui que, quando na Eu-
tropa, fora perseverantemente posto ás mi-
uhas disposições por um illustre compatriota
nosso, que depois se celcbrlsou na Republica.
Mais ainda: insistido por não poucos a en-
contrar-me com o extiucto imperador, eu,
que conhecia a sua força hypnotica sobre os
nossos homens públicos, recusci-mc sempre,
respondendo ao ultimo dentre elles, que che-
gárn alé a marcar-me o sitio do encontro:—
Saiba V .Ex. que, para cobra, S. 11. é muito
grosso c eu muito fino para sapo." Talvez
que, si tivesse servido ao Império, com a
clrcilinslancio rccominendavcl de haver per-
seguido os meus antigos correligionários, tal-
vez que, hoje, não me fossem alheios os mais
altos postos na Republica, no meio dos ap-
plausos daquelles que só cortejam os trium-
pbadores do dia.

Não!... nunca, na minha longa existência
àccidcnladn, autepuz a vaidade ás minhas
convicções; c, quanto ao dinheiro, si não
pertenço á communhão dos anargyros, elle
me inspira o temor que me infundem todas
ns causas das torpezas humanas. E' por isso
que, tendo vivido trese annos na política of-
ficlal, delia sai onerado de compromissos pe-
ciiniarios e de que pouco e pouco c penosa-
mente me vou desoberondo. Não me pareço
com certas bananeiras que, apezar de não da-
rein cachos, sc ostentam viçosas, robustas,
majores do que as outras que frutificnin, por-
que lhes suga mais famintamente o húmus do
solo em que todas brotaram, assimilaildo-0
cgoislicameiile á sua textura,

Possuo um "officio de hypotliecns", que
me foi facilitado pela Câmara dos Deputados,
graças á iniciativa dos meus estremecidos'amigos Álvaro de Carvalho e Germano Hass-
locher: é o mais pobre dos três existentes
porque comprehendc a zona menos habitada
do Districtò Federal; c porque, provnvelmen-
le para ser agradável ao paladar dos proprie-
tarios, S. Ex., o aclual ministro do Interior,
reduziu em demasia o seu regimento de eus-
tas. Rcndc-me pouco, mas não bebo, não jogo,
não freqüento theatros, não tenho e nem vou
a salões e estou muito velho para, mesmo
cm Athenas, peraltcar pelos arredores do Ce-
ramico.

Vivo sumido no meu canto, com os meus
livros e a gente que me nina, a rumitiar as
minhas recordações, sentado numa cadeira
toda de palha, cuja integridade perfeita pro-
va que ainda não entrei na família dos "pa-
chydermes solipedes", apezar de haver corre-
gado muitas culpas que minhas não são c
alguns indivíduos que vim a conhecer depois,
Quando vou á cidade é para tomar um banho
de mocidnde, conversando apenas com moços
que não dizem asneiras e só bebem café. Pc-
,1a doutrina resultante dn vnssn nota, não es-
tou no caso, pois, de ser eleito ao Congresso
Nacional: — tenho oecupação certa o delia
tiro para custear ns minhas despesas.

Mas, como não foi para encher-me a bolsa
que me vieram arrancar ao meu retiro, entre-
go-me aos que me levam, confiantemente, por
saber que elles se empenham no trabalho dc
regeneração desta Republica, dissolvida no la-
meirão em que sordidamente nos ntascamns
e conlra o qual todos deblatcram mas bem
poucos se esforçam a dissecar por que vivem,
ma maioria, de o explorar cm beneficio dos
sçus interesses pessoaes. Não podia e nem de-
via, cm conclusão, negar-lhes o meu concurso,
que. espero será fortemente secundado pelodos nossos correligionários que continuaram
do conservar a fé dos princípios e de se man-
ler nas severidades da moral republicana.

Cerlo do vosso espirito de justiça, conto':oão negarcis acolhida a estas linhas na vossa•interessante folha. Agradecido, aperta-vos rc-
speitosnmentc ns mãos vosso leitor diário —
Or. Lopes Trovão."

Os btilfínros oecuparam Siar-'
„. i  11 —

tolo,
PARIS, 2fi (Havas) —• O "Motln" diz coi to-

Icgrniiiiim dc Salonica que ns bulgaros (orno-
i-Mm o forte «rcKo do Stiirtnla. A guarulçHOj
que resistiu heroicamente, foi aiiniqullodu.

O ntaquc dos búlgaros a Dra- ¦

ma e o Seres
LONDRES, _li (A. A.) — Informam uc Atlie-

nus que ns búlgaros tiliicaraiii Urânio, que é de-
fciididu por unia giiiirnição grega, travoudo-sc
encarniçado combate,

Dizem os despachos recebidos que o ov..nço
dos búlgaros em território grego, em regiões
oecupodns pelo exercito nacional e o atar, e
a Seres c a Drama, defendidas ambas por for-
ças gregas, estão causando profunda irrllaç"o
no povo, que reclama tio governo uma acção
decisivo contra esses atlcnlndos dos bi!_;..-
ros.
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A OFFENSIVA RUSSA

Enlrc Riga e os Carpathos
LONDRES, 2(1 (A NOITE) — Os russos rc-

tomaram a offensiva dconto dc I.ovcl c ex-
pulsaram os allemães de diversos mlturas
ao longo do Stoltliod.

No norte dn Goliclo, deonlc dc Drody,
(milhem os contra-ataques atistro-allcmãc",
foram rcpellidos com successo. Em lodo o
frente do Slota-I.ipa, os russos proseguem
no seu avanço para oéste.

No região do Dniesler nada houve dc im-
porlanle. Nos Carpathos, os austro-hunga-
ros, auxiliados por contingentes turcos, pa-
ral.vsarain a suo nclividadc.

No resto da frente russa, desde o Pripct
até oo golpbo de Rigo, apenas o boinbar-
deio habitual.

NOVA YORK, 2G (A NOITE) — O ultimo
communicado allemão diz que os allemães
reconquistaram as trincheiras que haviam
perdido nas proximidades de Goyin, iufli-
gíndo grandes perdas aos russos..

No Caucaso
LONDRES. 2C (A NOITE) — Um IcTcgram-

ma de Dillis, expedido hontem de tarde,
dizia que as forças russas estavam a menos
de dez ltilomctros de Bitlis, que os turcos
já tinham evacuado desde quinta-feira de
tarde. Suppõe-sc, portanto, que os russos
tenham já conquistado Eillis.

Os russos continuam a fazer grnndc pres-
são sobre as forças turcas na região do lago
dc Van c proseguem de novo no seu avanço
nn direcção dc Mosul.

A PAZ AINDA VEM LONGE

pulsos de Portugal, por so acharem Inullli-
sados para o serviço militar, o que portou*
ciam a navios refugiados em portos porlu-
giiexes,

Esses marinheiros declararam quo forain
bem tratados pelas autoridades purluguczas.
A aliilude dos iiiilonistas

LISBOA, 2(1 (A. A.) — A maioria da Im-
prenso, occupaiidu-so dn sessão honlem lia-
vida nn Parlamento e dos suecossos oceor-
ridos por oceosiõo da votação du moção
Alexandre Urago, sobro a revisão consfitu-
clonal, comboio a altitude dos unlonlstas.

Qtiasl Iodos us orgflos dão detalhados, In-
formes dessa sessão, estampando os dlscur-
sos pronunciados c relatando todos os inci-
dencias havidas,

A ITÁLIA NA GUERRA
«nu»

O defensor de Gorizia submel-
tido a conselho de guarra
LONDRES, 20 (A NOITE) — Os Jornaes dc

Genebra dizem que o eslado-inaior austríaco
mandou submetler a conselho de guerra o

general Friedcl, que
eouimoiidnva a giinrni-
ção dc Gorizia, quando
essa praça foi occúpa-
da pelos italianuf.

Accrcscciitain 
' 

os
jornaes que essa re-
solução do estado-
maior foi exigido pelo
estado-maior allemão,
que era dc opinião
que Gorizia ainda se
podia defender, até ã
chegado dos reforços
que para ali se diri-
giam.

O general Fricdèl
foi provisoriamente
destituído do com-
mando das tropas que
operavam na região de
Gor.viia.

LONDRES, 28 (A,
A.) —Sabe-se aqui que
o lribiiu.il marcial cie
Klagenfurt coudcinnou
o general Friedcl, que

NA FRENTE OCCIDENTAL
«in»

A situnção gemi

O general Friedcl

defendia a praça dc Gorizia, quando esta foi
tomada pelas forças italianos, á exclusão du-:
fileiras do exercito, com a perda de todos'-ns
regalias inhercnlcs á sua posição social, das
suas condecorações c da pensão a que poderia
ter direito, pela sua reforma.

Os austríacos bombardeam „r,

As disposições com que se bale
a Inglaterra
LONDRES, 2G (Thu-nsV ~ ^.üci.? ,if'D.fi-

ly Telcçí-spi.*' que o ministro do Bloqueio,
Jürií íióbert Cccil, respondendo, no Parla-
monto, a unia pergunta, declarou que ne-
nhuina proposta de paz foi recentemente
feita á Grã-Bretanha, contrariamente no
que o governo nllcmão pretende fazer crer
aos seus subditos descontentes. "Dc resto—
nccrcsccntou o ministro — si tal aconteces-
sc, a primeira cousa que faríamos serio
consultar os nossos alliados. E' conveniente
lembrar isto de vez cm quando ao publico.

Si ha dous annos a Inglaterra não podia
conservar-se estranha á guerra, hoje é-lhe
absolutamente impossível cessar as hostili-
dades, qiuiesqucr que sejam as propostas
que somente a cila dirijam. A obrigação dc
não concluir a paz separadamente é mais
imperiosa que a de pegar em armas no
principio da guerra.

Quando concluirmos a paz, fa]-o-emos co-
mo membros da associação da Europa civi-
Usada e não tomando apenas em considera-
ção os nossos interesses.

Nunca na nossa historia uma crise foi tão
bem comprehendida pelo povo, que sabe
perfeitamente que nos balemos para obter
uma vida tolerável, sem que o mundo seja
dominado por indivíduos sem cotação. Con-
vençamo-nos dc que, para uma nação que
participa desta obra, depor n espada antes
do trabalho ¦concluído, eqüivaleria n ven-
dei-a ao inimigo, como sc Jhe vendeu o pu-
nhal envenenado do búlgaro".

111.331 <^r> i^. -

PORTUGAL NA GUERRA

O comicio de Aljubarrota

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

Um ladrão preso em flagrante
Como si fizesse n cousa mais natural, o In-

clrfio Antenor Alcântara Teixeira, entrando nos
armazéns da firma Ribeiro Silva & C„ á rua
da Alfa mie ;a n. 1C5, poz á cabeça i. .ia caixa
de vinho do Porto, saindo calmamente.

Prcsenlido o furto, foi dado alarma, ;endo
. fc ladrão preso e autuado cm flagrante pela
I policia <lo 3" districtò.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Guiriado com135 iiir_.4açÍ3es?

LISBOA, 26 (A. A.) — Os jornaes refe-
rem-se ainda no comicio de Aljubarrota, or-
ganisado pelo governo, e publicam os rc-
sumos dos discursos pronunciados pelos mi-
nistros tia Guerra, coronel Norton Mattos ;
das-Finanças, Dr, Affonso Costa; da Man-
nha, capitão Azevedo Coutinho, e pelo Sr.
Alexandre Braga, que despertaram grande
cnlhusiasmo na assistência.

Os marinheiros allemães em

Barcelona
MADMD, 2G (A.- A.T — Dizem dc Bada-

joz que ali chegaram numerosos marinhei-
i-os de nacionalidade allemã, que foram ex-

hospital de Gorizia
LONDRES, 26 (A NOITE) — A artilharia'

austríaca de grosso calibre, inslallada a leple
dc Gorizia, recomeçou o bombardeio daqúel-
Ia praça. Diversos obuzes cairam no hospi ¦
tal, destruindo-o parcialmente. n
Para vigiar os submarinos ai-

Iciríães
ROMA, 20 (Havas) — Comniunicam , do

Vallona que, afim dc poderem vigiar cohvc-
niéntemcnte a costa entre Aspriruga c o cabo
Ke.fali, na Albonio, onde tem sido assignala-
da à presença de submersiveis inimigos, va-
rios destacamentos italianos da Marinha to-
m.ii-am o cume dc Kalarat, no porto de Pa
lermo. " 
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Os italianos avançam ~

LONDRES, 26 (A. A.)' — As forças ila-
lianas continuam avançando cm direcção ao
monte Cauriol, nos Alpes Dolomiticos.

LONDltES, 20 (A NOITE) — Am forças In*
elcziiH. unlndo-HC Ah frnnce.oN, fl.çrnm um novo

. Importante avanço ao norle de I.iir.M-ucvnl, »¦
dlreccío do Fiem. Foram canturodoH dc» oKI-
Se 17» «.Mudou. No Iiohi.uo do Dclvlllc
foritm tombem Hiirprchcndldn» r capturada*
inai.i iiltiiiniiiH dexenoí dc «llemie»,

A., sul de Maur«PMi m franceses annl.iuli»-
rom dlverooK columiinH «IlemfiH quo contio-ntii-
env-tn us posições recenlcnicntu conquistados
iielos IropoH da Republi», Ok franco?M, cm
uoiiH dino capturaram no Sommo mala flo-íçla-
relloH allomíoa e cerca de vinte inftrnlliailo-
r 

Tom havido grando acllvldado aérea cm ioda
n frente. Oh ncroplnnos Inulezes bombarden-
rum muitos trens alIomÜM, cnuounilo-lhcs enor-
nica projulzos 0 abateram quotro jipparelhos
iniuilciiH, perdendo um npenos,

NOVA YORK, 20 (A NOITE) — O cominu-
nicado officiál, publicado hontem. a tarde. c_i
llerlim, diz que a BltuaçDo no frente occldcn-
(ul se mantém sem Rronilco alterações. Arcn-H-
cinta que « acllvldado aerca tem sido multo
Brande c quo os aviadores allemães abateram
quatro iipparellios uliiados,

Na frente franceza
PARIS, 20 (Havas) H Com' .imlcodo offl-
cialt , _'.'Continuámos o canhonoio no Sommc.
Aprisionamos sciscentos nllcnifies c descobri-
mos cm Mourepas mais oito íiietralliiidor.is que
0 inimigo ali deixam.

A suésle de Suint Mihicl, uir.n tcnloliv.i ini-
inign contra Croix de Saint .Icaii fracassoa com-
pletanienlc.

Os allcmães tinham conseguido tomar pé no
bosque Duilly, mas foram iinmcdi;.lamente ex-
pulsos dc todas as posições.

O esliido-nuiior do exercito .Io Oriente in-
forma que, contrariamente ao que honlem co.is-
lava, os búlgaros não atacaram Kavala nem
Drama."

Na frente inglcza
LONDRES, 26 (Offici.il) (Havas) — A oeste

dc Guinchy, rcpcllimos um ataque levado a
effcilo por duas companhias inimigas.

Os nllcniães bombardearam violenl.imcilc ns
trincheiras que capturámos Imolem, no lios-
que dc Dclvillc, enlrc a herdade de Í.Iouquet c
o saliente dc Lcipzig.

Fizemos mnis novcnlo prisioneiros. >
Os nossos aeroplanos fizeram um "roid" so-

bre o zona inimigo, bombardeando as vias dc
communicação. Numerosos trens forain attin-
gidos e grande quantidade dc material de guer-
ra ficou inutilisada.

Os aviões inimigos procuraram cvi'.ar o com
bale, mas os inglezes perseguiram-nos, consc-
guindo abater quatro. Dos nossos foi aba-
lido um.

Os novos progressos dos fran-
co-inglezes
LONDRES, 20 (A. A.) — O. jornaes regis-

Iam, com palavras dc elogios, o novo avanço
realisado pelas forças inglezos de ambos os
lados da estrada de Longucval a FIcrs, com
perdas minimos.

LONDRES, 26 (A. A.) — Está plenamente
confirmada a tomada pel»« tropas -".-jmeczns c
inglezas, da íoíitlidade da povoação dc Maure-
pas, obrigando o inimigo n um novo e sen-
sivcl recuo.

O bombardeio de Mons

A tragédia da rua BarSoIAspectos do Senado
O dttloflMlo, dopols do Indo

sabido, «siflfiiy.«iuioo Inquorlto
om sciirmlu d» jtisliçu

A liagedl» da ru;t llnrSo teria ficado sn-
pullailo no in.vlcrio, si mio liniivesso da
parle do seu aulor a utiiluilu dusustoui-
brada mio teve, porquo, quanlo o ncçflo po-
ilcial, cila íoi u mnis oitopldo possível, ü
delegado do lít' dldrlclo, Dr. Vianna Mar-
ques, limitou-se a ouvir as declainvõos men-
tirosas dos criados da casn do tciieulo l'aulo
Valle, cúmplices do sua patrua, o, po. Is.o,
interessados cm esconder u vertludu.

A atlilttdu do tcncnlu Paulo obrigou o
delegado u entrar no caminho do dever,
mas, ainda assim, pretendeu n autoridade
desviar o curso natural do inquérito, loi
preciso que os membros da familia da ie-
iicnic 1'nulo Vali,- resolvessem oglr mais
energicamente, parn serem os seus depoi-
momos tomados por termo, sem u conceito
prcincdilniln.

Ouiz o Dr. Vianna Marques que D. Ma-
ricit.i Valle, senhora do tencntj Mario Valle,
depusesse ua presença do, teuoiitu Oclnvio
Monlz Oiiiinorôcs, o cousadoc da tr.igedio,
assim como taiuluiii prcteuilcu que Mlle.
Consuclo fosse sujeita i'i mesma cooecno.

Isso não foi pcrmitlldo pelo tenente Mario
Valle.

Afinal, os declarações dos testemunhas fo-
ram tomadas por lermo honlem, ii noite,
sem a presença do Icncnte Octavio, quo será
ouvido hoje.'rodas as testemunhas ouvidas lmlc con-
firmam detalhes quo denunciam o adultério,

Não foram ouvidos, peln segunda vez, os
criados João c Olyuipio, cúmplices dc dona
Zilnll. Sabc-sc, entretanto, que esses dous
cúmplices, interrogados por particulares,
tem feito declarações muilo diversas das
que prestaram no delegado.

A parcialidotlc do delegado Vianna Mar-
ques c dc seu escrivão nlfetcs Serpa tem
sido lão manifesta, que honlem o tenente
Mario Valle só se decidiu o i-iilregtir o bi-
Ihcte revelador, depois do Jiavòr sida pas-
sado iim recibo pelo escrivão.

O inquérito cslú sendo feilo ngora cm
segredo (ie jusliçii, que 6 para o delegado
torcei-i) como lhe nprouver.

Leitura para creanças
c que interessa cgu.ilniciilc nos adultos è a
série de contos que a Empresa de Romances
Populares vae editar e que tem por titulo

/CJ32-

AVENTURAS DE

A GUERRA NO AR

Os exageros allemães
lí

LONDRES, 26 (Havas) — Foi somente pc-
los jornaes que a população desta capital
soube que um diriglvel allemão sc linha
npproximado da cidade durante a noite.
Mais uma vez, porém, o communicado de
Berlim dá, n propósito desta incursão, por-
menores reveladores da mais alta fantasia,
como, por exemplo, que Londres foi copio-
samente bombardeada.

Isto 6 tanto mais ridículo quanto é certo
qiie ninguém na cidade, nem na área subur-
buna considerada ainda Londres, deu pelo
cnnhoncio, nem mesmo o das baterias auti-
aéreas.

¦<»!_ a»
EM TORNO DA GUERRA

 411,1.

A Hespanha ao lado da «En-

tente»
MADIUD, 2G (Havas); — Comniunicam' de

Ovicdo:"A assembléa geral do partido reformista,
presidida pelo senador Azcarale, resolveu que
o chefe do partido, deputado lMclquiadcz
Alvarez, siga para Portugal, afim de mani-
testar a adhesão dos reformistas liespiinhóes
á política intcrvencionisla adoplada pelo
governo da Republica. Em outubro, o Sr.
Melquiadcz Alvarez deverá estar em Paris
cm missão idêntica á primeira c demonstra-
rA, por meio de conferências, que os dc-
mocratas hespanhóes, partidários ardentes
da causa dos aluados, estão resolvidos a
promover em toda a Hespanha uma grande
campanha que leve o paiz a collocar-sc re-
solutnmenlo ao lado das nações da "En-

tente"."

LONDRES, 2G (A. A.) — Uma csqtirlrllha
de aviadores alliados bombardeou cr, estabe-
lecimentos militares dos allemães em Mons,
causando-lhes grandes damnos.

Os hangares de Namur ata-
cados
LONDRES, 26, (Offici.il) (Havas) — 0. liy-

droplanos inglezes bombardearam cora sue-
cesso, os hangares dc aviação allcmães instai-
lados nas proximidades de Namur. Todos os
apparelhos, á excepção dc um, regressaram ao
acampamento,.

NO ORIENTE
<¦.<»¦

Os turcos rechassados no Suez

LONDRES, 26 (A. A.) — Annunciam do
Cairo que os otlomanos voltaram a atacar
as posições britannicns a ocsle do canal de
Suez, sendo, porém, como das demais vezes,
rcpellidos com grandes perdas.

Nessa ncç.fto, que durou muitas horas, os
turcos deixaram em poder dos inglezes,
além dc grande quantidade de material bel-
lico, impossível de carregar pelos dcscrlos,
muitos homens feitos prisioneiros..

—i m*+ ¦_¦ i
A RUMANIA PREPARA-SE

O Io episódio (complato) é intitulado —A
estréa de uni pequeno policia amador — c
sairá terça-feira próxima, com grande nume-
ro dc .ilustrações e capa a cores. Encontrar-
sc-á á venda cm todos os pontos dc jornaes,
ao preço dc 200 réis o exemplar avulso.

¦ ^tm 

O alistamento militar em
Goyaz

•—
Funccionam dezeseis juntas no

sul do Estado
GOXÀZ, 25 (A. A.) -- Dc\lio w esforços

do Dr. Eelix Èleury, estão fuiiccioiiando no
sul do Estado 10 juntas de alistamento inili-
tar, faltando ainda algumas, em via dc orga-
nisação na zona do norte. Esse serviço só po-
dera ser feito por uma commissão de offi-
cioes, attenta a ignorância do povo c as dif-
ficuidadcs dc communicação.

Um dia cheio do tódlo
Siiblimlo. Dltl "chio". U fora n vida jw|,

pila o vibra. Ca dculio, o silciitio, a luetluf.
Illl itui.lt .1 da, iii.-nipiilci...

Em fronto, pouandos nos ramos vonlas d-,i\
arvores f <.iiili,.ns do parque da praça d.\ lu,
publica, patílãros laulam; can Ia, u:i ma (pa-.
do, a água da cascata.,, CA dontto, I cm u.U\
vi-/., nem um riiiiinr do vldn,.,

Passam os bnuilcs, os taxis, os aulos, ehcloi
do ip-nie alegre, pairando, rindo, na fruição
dus gnsus quo a vida encerra. Cá denlro, «.ii
gente triste, iiiacoiiibiizla, a cochilar, O Sr, lu-
rão de Trulpu', solomno, dc uiina soloiniiliiu.
dc oulrlslccciliira, percorro (f recinto, como
alheio ao mundo c ás suas cousas,,, O Sr,
Illvodiivin, mollldo uo negro du seu frnck',
iiiiiua sala ao lado acnnselliti umas senha,
rns... O Sr. Oonçolvos Jaymo, piscando atra-
vós dos seus horríveis óculos prelos, nuin.i
tristeza que cmpolro, cunlii oo Sr. Ribeiro
Gonçalves ns necessidades do Goynz.,, O Sr.
José Miirliulio, como umn sombra, percorre
os grupos, olhando com or dc funda iiiilau-
colia os que, aqui c ali, murmuram phnibcs
sem nexo,,,

Na mesa, o Sr. Urbano Sanlos trtn um ns.
pceto dc quem eslá dcrrcailo, cansado do tan-
to esforço... O Sr. .loão Lyra sua cm bicas,
lendo os parcccrcs das conimissões,,.

O ambiente convido ao extasis c oo dcv.i-
ncio...

O Sr. Cunha Pedrosa devaneia, Invejando
as glorias Irlbtinlclns do Sr. Bpltaclo...

De repente, soam os lympanos... Ila ura
estremecimento c toda gcule eomo que ucor-
da... O Sr. presidente, solcmnc na suo cou-
dição de chefe daquella assembléa augusta,
murmura:—Por falta de numero não pode haver
sessão.

Os poucos que ali eslão se levantam, n eus-
lo... Este toiun um copo de leite para le»
forças que lhe permitiam andar alé ;i poria,
onde o espera o auto; aquclle, morde unia
bolacha... Os contínuos bocejotn... Os sen.i-
dores sc vão, um a um. dcinoradamcnte, va-
g.irosnnicnlc...

E, caule embora a vida lâ fora, a tristeza,
o desfallecimculo, a molleza imperam cá deu-
lio...

CIMENTO
PAULO PASSOS & r.

Glbbs, íngloz.—Tclcplionou\. Contrai.—Itua Santa
l.iizin,'.0_

Nao houve sessão
Câmara

na

Nem sessão, nem nada
Não houve hoje sessão no Cnmora dos

Deputados simplesmente por isto: falta de
numero.

Ecos dã um penedo revoluciona pio
de Pernambuco

•«•*»• -~&

para tosse, caíarrho,
bronchito

Os créditos para o Exercito e
os novos chefes
AMSTERDAM, 26 (Havas) — Comniunicam

de Bucarcst que o "Monitorul Officiál" publi-
cou um decreto nugmcntando de duzentos para
sciscentos milhões os créditos extraordinários
destinados ao Exercito.

O "Universul" da mesma cidade anmincia
quo o general Paraskivcsco foi nomeado dire-
ctor do serviço de munições e o general Popo-
vic, commatidiuite do primeiro corpo de excr-
cito.

Os automóveis
Uma creança atropelada

Na rua Ruy Barbosa, hoje, o menor Joaquim,
com 10 nnnos, fillio dc Antônio Alvares, por-
tuguez, residente á rua Assumpção n. 87, casa
XXX, foi apanhado por um auto cujo numero
é ignorado, recebendo ferimentos pelo corpo.
A Assistência o medicou, removendo-o para a
Santa Casa.

E.ia:zr cie Nogueira- - ünico (pae cura syphilis.

Um caso complicado de
despejo
;. i §

Que ficou esclarecido
O caso da acção dc despejo, movida contra

moradores de casinhas á rua Gomes Serpa nu-
mero 91, Piedade, foi-nos contado, como um
cnso complicado. Entretanto, o Dr. Theophilo
Pinto do Carmo, advogado, esteve hoje, na
nossa redacção, esclarccendo-o complctamcn-
te, pois, mostrou-nos sufficientcs documentos,
provando ser o referido prédio de sua proprie-
dade, eomo consta da escriptura lavrada em
notnrio publico, a 23 de maio de 1912, desde
quando tem pago os respectivos impostos no
Thesouro.

O prédio foi, dc facto, alugado a Joaquim
Lopes da Silva, que o sublocoii, e conlra o
qual está sendo movida acção dc despejo. Si
no despejo está sendo envolvido Jeronymo d
Almeida Reis, a culpa é dc Joaquim Lopes da
Silva, que ó o sublocalario do prédio, a não
tle seu proprietário, o Dr. Theophilo Pinto do
Carmo,

¦ -ti|.i^. .

Exames de sangue, analyses
ele urinas, eftc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina •— Laborato.io de Ana-
lyses e Pesquizas : IIOSAIUO 168, esq, praso* Ok-^vcs Dias. Tel. do Lab, N 13&i. _ _ —

A black-list na Argen-
tina

Manifestação de protesto con-
tra sua app.icação

BUENOS AIRES, 20 ( A. A.) — O Museu
Social orgaiiis.i para amanhã uma grande
manifestação de protesto contra a applicação
da "black-list" pelos paizes alliados, que
prejudica a normalidade das operações do
commercio legitimo.

LIMA, 20 (A. A.) — O ministro dai In-
glalerra cotniiiuiiicou ao ministro das Picla-
ções Exteriores que o seu governo incluiu na
"black-list" o Banco Allcmfio desta capital.

A Saúde da Mulher
—¦ «¦lll ._-_--.l_l.-l-|lll I--- -— ¦¦! !!¦¦ III Ml "1 "' I'

C-CJR.-V TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS
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Fallecimento em Minas
BELLO HORIZONTE, 20 (A. A.) — Fallc-

ceram, em Aiassuahy, o joven Carlos Murtn,
filho do deputado Ignacio Murla, e, aqui, a
Sra. D, Emilia Soares Alvim, esposa do co-
ronel João Soares Peneira.

..biemo MíDor
Março n. 109. »• Casa Germano Boctlchi

<)} d melhor
do merco-

n liu.
Vendo-se

árua l'dc

Uma situação grave
Ameaçado de morte

GOYAZ, 2C (A. A.) — A situação cm San-
Ia Luzia è grave. Os governistas ameaçam de
ôiorla.» encarregado da estação telegraphi.a..

0
No matadouro de Santa Cruz

A matança completa foi de : 775 íczcs, 303
porcos, 40 carneiros e 44 vitellos.

Foram rejeitados : 12 1|4 2|8 r. c 12 p.,
Foram vendidos : 7!S 2|4 r. e 7 p,
O total do "stock" existente cm Santa

Cruz è de 2.832 bois.
No entreposto de S. Diogo

O trem chegou á hora.
Vendidos : 089 r„ 289 p., 40 c. c 44 v.-
Exportação

Com esse fim, derani entrada hoje nó fri-
gorifico do cães do porto 440 rezes, sendo dc
Caldeira & Filhos.

Em Santa Cruz, onde foram abatidas, fo-
ram rejeitadas ciuco.

Dr. Dario Pinto
do Hospital .da Misericórdia. Clinica medica e dns
creanças*. Consull. Carioca 44, Das 3 ás 5 lioras.

-•«•*>

Actos do ministro da Guerra
Por acto dc hoje do general Caetano de Fr.-

ria, ministro da Guerra, foram nomeados:
O segundo tenente llernani Pinto de Araújo

Rabello, inslructor da Sociedade de Tiro 1111-
mero 201; o segundo tenente Alcides de Souza
líamos, auxiliar do ensino theorico do ' olle-
gio Militar de Porto Alegre; os intendentes ca-
pilão Martins Garcia Feijó e Luiz Salgado .'.e-
cioly, chefe e auxiliar, respectivamente, do
serviço dn administração da 2" região.

«Mt>"
cura as lnflammações doj

MOURA BRASIL Rua üríXana, 97
1 ¦«.*». ,1 ¦¦.

Elixir ie. Nogueira — Cura rlieumatlsmo.:
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VI exposição do Centro Ar-
tistico Juvenis

Esta associação dc joveiis artistas vae rei-
lisar, no próximo mez dc setembro, a sua VI
exposição dc arte, commcmora.ido assim o
centenário do ensino officiál das bclUis ar-
tes.

Poderão concorrer ao certamen todos os ai-
listas brasileiros e estrangeiros domiciliados
no paiz.

As iiiscripçõcs estão abertas no Lyceti de Ar-
tes e Officios, á avenida llio Branco, encon-
traudo-sc, das 15 ás 16 horas, nesse edifício,
um dos membros da commissão orgnuisadora,
que fornecerá todas as explicações ncccssarins.
Os trabalhos serão recebidos nté o dia 12 de
setembro próximo, devendo a exposição iiiaugii-
rar .-sc ate o dia 25 do referido mez. Muitos
artistas já têm enviado trabalhos.

. -«aa» i

Ottoni Ribeiro queria «h. c.»
Ao Supremo Tribunal Federal veiu ler

um pedido de "habeas-corpus" em favor dc
José Olloni Ilibei rn, o homem que deixou o
seu nome ligado a um periodo negro da his-
toria de Pernambu.o, onde está elle sendo
processado como aulor do assassinato do
Sr. José Maria Albuquerque, oceorrido lia
longos annos.

O paciente, que esteve foragido, pedia *
ordem afim de livrar-se da cadeia, onde sc
acha, cm virlude do processo que lhe é mo-
vido pela justiça de Pernambuco.

Baseava o paciente o seu peilido na a mnis-
lia concedida pelo governo aos réos; dos cri-
mes politicos pratiCiíios naquei... occasi.ri,
nllcgando que o crime dc que era aceusado
tinha caracter político, por isso que fora
perpetrado por oecasião das eleições ali ve-
rif içadas.

O Supremo, porém, entendeu que esse di-
rcito não era assegurado ao paciente, por
isso que a lei de amnistia exccpluavn os
que houvessem praticado crimes, embora
políticos, sanguinários e bárbaros, como f-u
o que commetteu o paciente.

E unanimemente foi a ordem negada.
-«5*»p-
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Qucrcis apreciar bom e puro caíé? \Só o PAPAGA.O

O raiei üe infantaria da
Escola i-SâSâfair9

Picalísa-se amanliã, entre os alumnos da
Escola Militar do Realengo, um "raid" de
infantaria. A distancia a percorrer será dc
32 liilomclros, seiiuo a saida, por turmas,
ás 4 horas, do Quartel General, á praça da
Republica. Ao chegarem as turmas na Es-
cola Militar, ponto final do "raid", sub-
metter-sc-ão, ainda por turmas, a uma prova
de tiro, nas três posições, isto é, em pé,
ajoelhado e deitado.

Os "raidmen" serão obrigados a fazer
a longa marcha, bem como sujeitar-se á
prova de tiro, completamente equipados.

O critério para sc conceder o primeiro
logar será o do menor tempo, levado na
marcha, e na prova dc tiro, por turma.

"ITnivArciíie" «garros especiaes paro200«Uli-.? l/l auu-»;» réis com valiosos tirimlcs.
I.opes Sá 4; C

Invenções Cândido Costa
Realisa-sc amanliã, finalmente, 11.1 bahia de

Botafogo, a demonstração experimental do"dreaduought" "S. Paulo", cm miniatura,
com o qual o nosso companheiro Cândido
Costa pretende provar a insubmersibiiidade
dos navios, por meio de emersores de alumi-
nio, de fluctuaçfio dupla, com induclos con-
tendo um precioso vegetal da nossa flora;
bem assim dn hclice de uma só palhcta e de
diversos apparelhos de 

""sauvelage", 
de sua

invenção.
- ——¦¦—-,, ¦ ^«BE» ¦ —¦ — —_-—_-__-—--.

Uma linha de navegação entre
Setúbal e Gênova

LISBOA, 2C (A. A.) — Os fabricantes de
conservas cm Setúbal enviaram uma repre-
scnlação ao ministro do Trabalho c Subsis-
tencias, Dr, Antônio Maria da Silva, na qual
ponderam a necessidade dc sc regularisar
quanto antes a linha de navegação entre Se-
Ilibai e Gênova, de modo a facilitar o inter-
cambio commercial entre a Itália c Portugal,
agora cada vez mais estreitado.

© pine laUiün¦¦a
Usando" dc um velho "truc" o lar:.pio 1....1-

cisco dos Santos Miranda procurava distrahir
o agente da estação Marechal Hermes, cmquan-
to o seu companheiro Vicente Virota iitrodii-
sda a mão no "guichet", procurando rouh-ir ai-
gumas cédulas, O agente, porém, ."cstrillou",
prcndendo-o*.i •

O crack das agencias
dos Correios

O trabalho da commissão que está apu-
rondo as irregularidades existentes nas agen-
cias dos Correios ;lo Districtò Federal ver-
sou hoje somente sobre a verificação dc
cscripla. A commissão que inspeecionou a
agencia dc Dr. Frontin apurou existir -l<
um desfalque dc ü.-OOüíSUOO.

Do Sr. Serqueira Braga recebemos estas
linhas :

"A publicação, hontem, da circular da Di-
rccloria Geral dos Correios, expedida pelo
então sub-director da Contabilidade, em
1912, designando nessa data o 'd" affieinl Ar-
lindo Rodrigues e um anianuense para cucar-
regarcin-se dc todo o serviço relativo á Con-
tabilidade nas ngeneias urbanas desta capi-
tal, me força a vir explicar o alcance da sua
expedição e da sua redacção. Assim termino
essa circular : "Faço-vos sentir que nenhum
oulro funecionario terá, nesse partícula:. 'i
menor intervenção nesstis repartições (agen-
cias), quaesquer que sejam os motivos alie-
gados."

Alé 1912, lodo o serviço nas agencias cila-
das, desde as suas installações, instrttcçücs,
balancetes, recolhimentos de saldos, etc.,
corria sob a minha immediàta i fiscalisação
permanente c diária, auxiliado, ás vezes, por
alguns collegas, correndo tudo na melhor or-
dem, disciplina c moralidade.

Tendo o director geral,' Dr. Faria Rocha,
sido substituído, forjou-se logo a circular cx-1
pedida, nos termos referidos, no intuito, não
de melhorar-se o serviço da contabilidade,
então a meu cargo, que, si bem que gracioso,
era, como já disse, irrcprehcnsivel, .nas única-
mente 110 intuito de diminuírem o nteu pre-
sligio c me molestarem.

0 resultado ahi eslá patente, infelizmente.
O que posso assegurar, e quasi mesmo ali ir-
mo, sem receio de contestação, é que alé a
expedição dessa circular não encontrarão si-
quer uma falcatrua, um balanceie viciado,
um supprimenlo dc sello indevido, unia fu'M
de entrada de saldos, ou qualquer outra irre-
gnlaridade.

Tudo o que tem acontecido é consequencis
ninda dessa circular. Vosso leitor nssiduC
—Serqueira llraga, sub-director do Trafego
Poslal, aposentado."

Elixir de Nogueira — Milhares dc attestados.
¦ st<W»i 

O Sr. presidente do Estado
do Rio visita uma fabrica

de alpercatas
O Sr. Dr. Nilo Peçanha, presidente üo Es*

lado do Rio, visitou hoje, cm Níctheroy, á rua
Visconde do Rio Braneo n. 177, a fabrica 1
alpercatas, sapatos de banho c tapeies ile
Etehcbcrt & C.

S. Ex., que percorreu todas ns dependeu-
cias da nova industria naquella cidade, reli-
rou-se bem impressionado com os produclos
que encontrou, de boa qualidade c confcccio-
nados com arte c apurado gosto .

Acompanharam o Sr. presidente do I-.sl.ido,
na visita, os Srs. Aulo-io Gonçalves Lopes,
Antônio Vieira da Hochn c João Manoel Ali-
guslo. representando a Associação Commer-
ciai de Niethcroy; Agostinho Sampaio, .lo^e
Evangelista da Silva, Rodolpho Macedo e Liu-
coln Pires, pela Câmara Municipal; deputados
João Guimarães, José Ferreira dc Aguiar c
Silva Leal, pela Assembléa Fluminense; co-
roucl José Mattoso Maia Forte, secretario go-
ral; Dr. Octavio Carneiro, prefeito munici-
pai; Dr .Macedo Torres, chefe dc policia, ou-
tros, funccionarios e representantes da _-»-
,m-p_qsa carioca, e iiictlierojeuset

V,
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' 0 Si
ilc-iios
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Os vencimentos
do nosso embai-

xador
ilepiilailn Alfredo lluy rt.irli-V-a pc-

a publicação dn seguinte carl i, un
revela mnls uniu Icvliilldlldo lio Sr.

Souza Manias:'•Não sendo eu leitor (In "A Tribuna", su
por informações dc nn.lt.os livo liütl.ln da
locnl desse vespcrllno, de Ul do corrente, re-
ferente A i mbnlxiida do llrnsll no Ccnleim-
rio de Tucumnn. Hoje, dcpiln dc loc deli-
dnmcnlo o que nelln se cnnb.m com relnyfiu
á conversa (ltio Uve com o Sr. ministro n-
leiliio ilas Relações ljj.terl.ir.-i, á qual jilii-
um ui aisUllu, venho restabelecer n verdaiU
_os fnctoi tão proposllaüniuenlj deturpado».

Kis aqui tudo qu'....lo so pnsjour
•lá tcmlo meu cuuhitd,-, o Dr. IJiipusin

•J'eivir.1. procurado i> Sr. Souz-i DaiiUis,
«ara saber quaes o» vencimentos a (RIS meu
nau linha direito como embaixador dn .Jrn«
Sil, e havendo S. Ex. llic dwlnrado naih
mais ter ellc a receber, peibu-mo ce que
•procurasse o ministro o resolvesse p caso.
No din seguinte, depois de ler pedido litro,
neio telephone, dlrlgl-mo 110 llftinarnly, onuc
ínl recebido pelo Sr. Souza Dantas, nn ben
onhlnetc. Completamente mu, conversamos
sobre u caso que era objccln d.i nuniia \t-

Ò' ministro, depois de termos trocado ai-
«minas jnliivras, foi nttender no tolcplione,
entrando ncs*c momcnlo no gabinelo o Ui.
Sylvio Homero, que comralfio palestrou poi
a*lguns tnslnnles, rcllrnndo-se l".".'i||r
Sr. Souza Dantas regressou.
conversai', o ministro e eu,
tnmcnie sós, e, como o
tivesse duvidas í-obre
firmava ter meu pae
pmbaixador, contra a 1 • ia
dou chamar o chefe

Uma scena degradante
na Avenida

«-.¦¦<?' .i mm

A i.ro]r.i.i.i..iia do alcoolismo
entro «is crcmicns

Na nvcniiln, 1. larilc. A' csiiulnn da rua «lo
ItoMirlo, 111111111 "teinisse", 11111 typo gordo,
lii.rrlgiiiln, pregava sobre ns qualidades dc uhia
tal nu qiiiil 11111re.11 de cerveja. I. para inuls
convencer os ouvintes, empunhava uniu gar-
infa c 11 in copo, quo In enioriiando na gticlni
Aiunlnii gon to. Entro n nun-Mi do curiosos

I _ÀStarfr*^'*f<è*í 2
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O povo ao SalOBifloa pro-
lesfiâ confira a Invasão

búlgara
SALONICA 26 (Havns) — Honlcm ;.

noite realIsou-80 nesta cidadu um jíran-
dc comício dc protesto contra a oecupa-
çAo dc varias regiões gregas pelos bul-
goros. A multidão, cantando o liyinno
nacional, entregou-se a demonstrações de
sympathla aos partidários do Sr. Vcni-
zelos c dirigiu-se cm cortejo ao qnar-
lol-gencral dos alliados, saudando enthu-
siaslicamente ao som da «Murselheza» o
general Sarrail..

O governo, f.cgundo informam dc
Athcnas, mostra-se preoecupado com os
acontecimentos.
Na Catassaso os

M}

ogn (pie 0
Coiiliiiuánios n
ainda cOlliple-

Sr. Souza Dantas
o direito ipic ea af-
nos vencimentos dc

vontade, mar.-
Ia Coiililiiiidiide, (|iie,

Konhcccdor dessas questões, disse S..Iix.,
noderia resolver o caso. Chegado o clielo (in
_0nUblHd0.de, o ministro dirigiu-lho v-iun.
perguntas, enlre ellns i-i os Srs. Campos
Salles e Murtinho, quando em missão espe-
ciai na Argentina, além da ajuda de cu.lo,
tinham percebido outros vencimentos. /-
resposta foi negativo c o chefe dn Contam?
lidado retirou-se. . .

Ucatcl a minha conversa com o rainlslio,
procurando sempre eonvcncel-o do çureiia
mie, dado o precedente dn Conferência do
llaAi iulgo assistir a meu pae. Ficou, en-
tão resolvido, pois o Sr. ministro, com ir-
ritnnle má vontade, continuava n negar uni
flircito, claro e positivo, que S. Ex. Con-
sullaria o Sr. presidente da M'M;M
sexta-feira, 1» do corrente, pelo tcl.cplipnc,
pediu-me o Sr. ministro qne o Procurasse,
marcando eu estar uo llf.nu.raly ns 1..I Im-
ras da tarde desse dia. A' hora designada
compareci no ministério, sendo immediata-
mente recebido pelo Sr- SOUZO Dantas. SÓS,
completamente sós, sem ninguém (pie as-
<?istis»e á nossa conversa, dissc-inc o Nr.
Dantas haver o Sr. presidente dn Republica
mandado pôr á disposição de meu pae cimo
conto.; de réis, ouro, correspondentes
vencimentos de embaixador

A'.( "ferrasse" da Avenida, esquina du
mu do Itosarlo

havia já um punhado de rnpnzolcs, meninos,
aos (pines o liil propngniuiistn offcrccin da
bebida, Elles iam ncceitnndo e formando
roda. Em pouco, os meninos já estavam numn
scml-einbringucz, nus sentados, oulros dc pé,
erguendo seus cotios, numa scena vergonhosa.
Ern .1 propagando do alcoolismo.

Alguém lembrou-se de locar o telephone
para o Io districlo. De lá respondera 111 uue
sc entendessem com o roíidíiutc.

— Mas não ha rondnntcs.
E o phone foi collocado 110 gancho;

mez. Agradeci e permaneci

nos
durante um

ainda algum
tempo em conversa ;çom o ministro, c relr

nhaiuh.-me o Sr. Sou/a my
Ias do Itamaraty. Sc-rei-mc, acomp.i

tas até quasi ns escaa.. ,
mento5 duas vezes procurei o ministro para
tratar desse easo. tendo-o procurado
muitas vezes para tratar dc
sumptos.

portas fe

anles
oulros ns-

A!;; i,m <\ publico tudo quanto se pn?-

.na Io
âs minhas conversa

sou entre mim e o minislro, a
eíridaA sem testemunhas e agora deturpado

,1 dá "A Tribuna", onde sç dis que
com o Sr. Souza Dan-

tas assistiram funecionarios do ministério .e
«essoas cujas visitas são costumeiras nl .
Cite o Sr. ministro, si for capaz, o nome
dessas pessoas; eu appollo pnrn a sua honra.
Aiíora, si de ambas as vezes ein que esüse
eom o ministro, ninguém presenciou á noss.^

eomo cu af firmo sob a minha pa-
honra c sem receio de contesta-

suo, como se explica a local tia "A Tribuna ,
tão perversamente, deturpada? A noticia dadacmhora mentirosa e cnlumnia-

fornecida por uma pes-
interino das Relações

for capaz. O
p„H'.T, que nos julgue, llio, 26 de agoslo
;ic jijie, _ Alfredo /.i.tf Barbosa.

O presidente da Câmara
conferência com o prc-

sidente da Republica
A' tarde, conferenciou demòrndamcnte com

o Sr. presidente da Republica o Sr. Astolpho
Dutra, presidente dn Câmara.;

O decano dos..* ladrões
oppottunísias

Preso em flagrante
Foi preso em flagrante o decano dos lad.v-s

opporlunislns. E' o velho Manoel Alves de Oli-
veira, ladrão conhecido da policia, que tem
mais de trinta annos dc "serviços" prestados
nos,., incautos, pois o velho Manoel só ron?
ba quando Ise lhe offerecc opporlunidade. u
ladrão tem o typo dc nm bom :-.i sério, com os
seus cabcllos grisalhos, sempre cngraviiliído O
envergando ura terno escuro.

A' tarde, Manoel de Oliveira eslava seivlo
autuado na ií" delegacia auxiliar, por ter sido
surprchendido quando furtava roupas dc uso
dc I). lílisa Campos, residente á rua D. Ma-
noel 11. (50.

• •¦—tM>5» '

PETROGRADO, 26 (Havas) — Nos
Cr.rpaH.os, a oeste de Nadvorna,as g-iar-
rias avançadas russas dispersaram ^ o in-
imifío e occttparam a aldeia ele Guta e
attlnglram a nascente tio Bystritza-Nad-
vorna, na região dc Rafalow.

O exercito do Caucaso continua em-
penhado num violento combate em toda
a linha desde Kyghi ao lago de Van. Os
russos depois dc oecuparem Mush, avan-
çàram para as alturas dc Kurstdagu.

Fizeram grande numero dc prisionei-
ros e continuam a perseguir os resios
da quarta divisão turca.

Os conlingentes russos que desembar-
caram em Salonica, jã efíecluaram a jun-
cção com as tropas francezas, inglczas,
servias e italianas, sob as ordens do
general Sarrail. Os progressos dos ai-
liados desenvolvem-sc solidamente e sem
inlerrupção cm todos os sectores dos
Balkans.

<

Ganhou metade da
acção e pagou metade

das custas
-¦1 •

s\ união vao giagai* venci-
ntonftos atrasados

0 engenheiro José Anlonio Martins llomcu
pinpoz 110 .lulzo da l* Vara PcdONll uniu nc-
çÃo contra n União, para eondcmiial-a 11 pu-
gar-llio n gratificação a que so Julgava com
dliello igual á (Ilfferenca enlre os vencimen-
Ins lutegracs o diária de ciigenliclriis da li'
classe, que occupnvu n tltuln effcctivo, 0 n
grallfichçao p dlarln do cargo dc engenheiro
de l4 classe, que desempenhou cm substitui*
oilo, na ox-cpiumlssüo fiscal e ndmluIstrntlvA
dns obras do porto do ltln do •lauelro, de Ja-
neiro a novembro de 11107 e de ltuitl a 1011,
un Importância de 12:2079, segundo 11 petição
Inicia), o 1G.019933!1, segundo us rnzooí fi-
unes. • ,

A Unlfio, em defesa, allcgou n preliminar
da preseripeão, pur haver decorrido mais dc
cinco ninios enlre as dnlas em que dcvciiam
ser feitos os pugainotitos pedidos e a cm que
o autor propoz a acção.

0 juiz, Dr. Ilaul Mnrllns, considerando que
0 autor provou haver reclamado ao executi-
vo taes pagamentos, em dous reipierimeiitds,
que foram indeferidos, e a jurisprudência fc-
(lcrnl firmou quo as reelanin.. >es administra-
tlvas são meios de Interromper n prcacrlpçilo,
julgou n acção procedente em parle, ylstO co-
mo só nãu havia caldo em prescrlpçâo (1 pe-
dido do nulor relativo ao período dc maio de
l.Klll a marco de 1011 e, nestas condições,
condeiimou ã União a pagar no autor, pela
sua substituição durante 0 período dc 10U0 a
11)11, o gratificação ua razão dc .'l:200fi an-
nn.ie?.

(hiaiilo ás custas, o juiz condemnoú ambas
ns parles a pagal-as, proporcionalmente,

¦ *n» ¦ ¦¦ -

0 4! Congresso Brasileiro'
de Geographia

O Sr. Dr. José Boiteux dá*
nos interessantes infor-

raiações
O Sr. Dr. Josú BoltOUX pailiu lu.lu pnwl n

Hfilila. s, 8, vae roprosontnr no i" Coogreuso
Brasileiro de Qoographln, uue se reunira nn
capllnl diKiuclle Cstndo de 7 11 10 do moa viu-
douro, o listado do Santa Calliarlun, a Socic-
dade do (ieographin. 11 ISscola Suporlor do Com»
mercio e 11 l.iga Marítima Brasileira.

O secretario geral da Sociedade de (loogra-
nhia do ltio de ifiinolro deu-nos Intcrcisi.utcj
infnriiiaeões sobre essa conferência íclenlN
fica.

Assim, Roubemos quo S. S., afora a r.u.i n.ls-
sào do delegado de vnrins dor, nossos intlllii-
Ins íiipiellc Congresso, é porlmlor duma i..en-
80gem de confraternisinão do Tiro 11. V0, dc
Santa Catharina, ao Tiro dn Uahia.

Como delegado do Snnln Calhnriiu, o Sr.
Dr. José BollCUX levou seis memórias no Con-
gresso.

Duas são suas c as outras dn- Srs. cftpltuo-
tcnenlc l.ueas lloilenx, Dr. Ilenrhpie (lll Sil-
v.i Fontes, Max ,1. Sclumianii c cnpiliio dü líxcr-
cito .Ioão Vieira du ltosn.

A siluiição econômica 0 n silltnçúo pitbllcn
tle Sanla Catharina serão assumplo de duas

A União condeniPiâtia na
ferma do pedido e nas

custas...

Biiac em Minas

0 »

Dr. Uuite':x íarú

conversa,
Javra de

A publicidade,
Ãorni só podia sei
soa: o Sr. ministro
Exteriores. Contcste-mc, si

O Supremo síisp
advogado por trinta

um

Poi*cgúe inswHou um jwz êe
EPorluga!

Supremo Ti'il)-..nal FederalO
sun- :r um

resolvi", na
dvogado poi

fã'mza& tgaaer acabar cosn
as chic^saas forenses

BELLO HORIZONTE, 20 (A NOITE) —- O
Senado npprovou, em terceiro turno, o proje-
cio (|uc combate as chlcanas, limitando o
praso para a preparação das appcllnçõcs nas
instâncias superiores.

...» «W3>» « . •

Julgada por crime de
bigamia

S. PAULO, 2G (A. A.) — Está sendo .iiü-
gada a ré Anna Augusta Emilia Marte, tain-
bem conhecida como Anna Wultzer, pro-
nunciadn pelo crime de bigamia. A rc, cm
dias ("le março de 1011, 110 cartório dc paz
do districlo dn Sé, conlrahiu nupeias com
Ignacio Roeslcr, sem (juc estivesse ilissol-
vido seu primeiro consórcio celebrado com
Otto Busch, oceorrido cm 1 de setembro clc
1808.
-. .-¦ ».»«am— '¦-¦ . ' """

tia
lar-

da

ara Federal, cujo
mandou que so

sessão ue hoje,
" 

Esta dècis; foi tomada de aecordo com o
voln úe, .,r. ministro Pedro Lessa, rela!..'. (Io
)(•.(,, de que era advogado o punido.' 

Tratava-se dc um afígravo sobre uma unvti-
lha (le bens, referente n um caso de divoieio
nor adultério, processado no nosso ' •
h-mpos, enlre partes o Sr. Abili > Automo
tins Pina c a Sra. I). Leopolu—a Percir:
ir i 1 va

Decretado o divorcio. D. Lcopoldina i„rlui
para Portugal c sabendo que aqui so precedia
judicialmente á referida partilha de bens, ob-
teve da justiça portugueza uma caria 1'gi.lo-
riu á (lestn capital, iiara o fim de -dire os
ibens da partilha ser [cita uma especie dç se-
qu estro.

Esta carta veiu para a 2' \
.iui:-;, c.-tarando-llie despacho,
ii cumprisse.

Deste despacho nggravou o Sr. .Miilio Pina,
nor intermédio de seu advogado, D.-. Pedro
Tavares Júnior, para o Supremo Tribuna'..

Em seu. nggrnvo, O Dr, Pedro Ti. ares des-
andou uma forte desconiposturu uo juiz portu-'ííiicz, que expediu a carta, chamaudo-o de "la-
di-fio do Pinhal da Azambuja", "toupeira"/
fiízemolà", uma enfiada, cmfim, de aíljecti-
vos e plirascs qiie muito pouca gente gosta do
ouvir.

Rclntndo o feilo, o Sr. ministro Pedro Les-"ia opinou que, preliminarmente, fosse u advo-
tado suspenso por trinta dins, decisão que o
jüuprcmo tomou, apenas contra o voto tio Sr.
ministro Mibiclli, e, ainda, que sc man.!asscm
jriscar aquellas phrases, decisão outra que o
Supremo acceitou, conlra dous volos, os dos
Srs, ministros Camilo Saraiva e CiocPio e C.\m-
rns.

1'inalmente, passando-se ao .iulgamcnio ãt
vriisa, r, Tribunal unnhíiüemchlo recebeu o nfí
gravo, pára mandar informar o "cumpra-SC'
na carta.

líni conclusão, o advogado foi suspcn:-'/, mas':.•:.!..•¦. a caura.'
• —-—¦——-- -—?—^_a-!>g>—-« —»—_. .,¦.—.-¦¦.-..¦-.¦

O DIA MONETÁRIO
(I ,v.-.,. cado cambial abriu a 12 7|lfi,1- I5J32 e 12 1|2, c em Seguida firmou-se». 12 15|32 e 12 1|S d. Pouco depois, ernainda mais firme o cambio, sacando alíiiinsa 12.1|2, e outros a 12 17)82 d. A' tarde, ocambio enfraqueceu, com saques a 12 1|2 d.,

para fechar firme a 12 1)2 e 12 17III2 o.'Lanço cio Brasil acompanhou os banco?rstrangeiros nas osclllações cambiaes do dia.
a 'ri'rils do Thesouro foram negociadas a« e 8 1J4 "|° dc rebate. Em Bolsa, houve

negócios ancuas nnrn apólices daeini
tia

cao (le 1015 (li para as
s

. dc Perro) e ,¦•••.. -
ya 1 rcfcitura de Bello Horizonlc, das quaes
m-^m A-iVl'Álas 80'). cio valor de 200?, peloWcço de 1405, ou com * desvalorisaçilo de

ma senhora
tende no

ia 1)01
ou ie

Francsse.
A' larde, oecorreu 110 largo de S. Francisco

um desastre que impressionou profundamente
as pessoas que o presenciaram. .

Uma senhora cm companhia de uma stnEo-
rila, pretendendo atravessar precipitadamen-
le o largo, foi tolhida po rum bonde, liulia
Lapa, recebendo graves contusões,

Immeilialamenlc foram pedidos os soecorros
da Assistência, que a transportou para o posto"
central.

A policia do 3'' districlo cfiecluou a prisão
dr, uiotorneiro, que sc eliaina Manoel Cor-
réu.

• - » «»9-5»m»" 1 ¦' '

A trípolação condecorada — A
próxima viagem talvez seja
á America tio Sul
NOVA YORK, 2C (A NOITE) — Itadiogra

pliam dc Berlim:"O capitão Kocnitf, commandantc do sub-
mnírlno mercante "Deutschland", conversou
cm Kicl com o príncipe Henrique da Prussia
o depois dirigiu-se para o quartel-general, on-
do foi recebido cin audiência especial pelo
ksiscr,

O kaiser condecorou s com mandante Koe-
11ÍK com a cruz de Perro c deil tafàbéin ine-
dallias de valor mililar a todos os outros ol-
ficiaes c marinheiros da guarnição do "Deul-
sclilond".

Annuncia-se que o - DeutschlandM sc pre-
para para fazer uma nova viagem, dizendo uns
quo para os Estados Unidos, outros que para
a America dn Sul. ,

A companhia proprietária do submarino re-
casou receber muitos fretes, visto (iuc o car-
regamento já C3tá completo."
Vinte e sete «Fokker» abatidos

LONDRES, 20 (A NOITE) — t..mvtirma-se
oflicialnicnte a noticia de que os alliados já
abateram 27 aeroplanos "Fokker" que 6, co-
mo se sabe, o typo mais poderoso dc quantos
possue a Allemanha.
A Allemanha abastece a Bul- í

garia de munições
LONDRES, 20 (A NOITE) — O correspon-

dente do um jornal suisso cm llucarest diz
que diariamente chegam a Orsova, porto aus-
Iriacò sobre o Danúbio, Ires trens allemães
que ali descarregam muitas munições cm bar-
caças que descera o rio e vão deixal-as em
um porto búlgaro, Essas munições são dire-
etamente enviadas para a frente da Mace-
donia.
Os generaes allemães inspe-

cionam as fortalezas búlgaras
NOVA YORK, 20 (A NOITE) — Os jornaes

de Berlim dizem que o estado-maior allemão
enviou dous generaes a inspoecionár as for-
talezas búlgaras da fronteira com a Rumania.

A 'Allemanha quer comprar os
cereaes rumaicos
NOVA YORK, 20 (A NOITE) - O governo

de Berlim enviou diversos agentes para a
Rumania afim de iniciarem negociações pa-
ra a compra da. próxima colhcila dc cereaes.

Um navio inglez a pique
LONDRES, 20 (Official) (Havas) =-= Um

submarino inimigo torpedeou e poz a pique
no mar do Norte, a 2-1 do corrente, o vapor
armado "Duke of Albany". O commandantc
do vapor c 23 homens da trípolação morre-
ram afogados. Salvaram-se 87 pessoas.

As suais conferências em
BeSlo Horizonte

BELLO HORIZONTE, 20 (A NOITE) fc-
Rcalisou-se hontem, no llienlro Municipal, a
conferência dc Olavo 

'Biiac, 
sobre as "Lendas

brasileiras". A assistência era a "élite" lio-
rizòhtlnn. O poeta da "Via Láctea" foi npre-
sentado ao publico pelo escriplor Aurélio Pi-
res. A sua conferência agradou inimcnso,
sendo Biiac extraordinariamente applaudido.
Seguiu-se aquclla palestra uma sessão litcra-
ria, recitando versos Mendes dc Oliveira, Car-
los tíócs, Mario Lima e Franklin Magalhães.

Olavo Dilac, acompanhado dc v.i rios _ intei-
leciones, percorreu hojo o Instituto João Pi-
ribeiro, sendo guiado na visita pelo alunino
Manoel Lopes.

A's 20 horas Biiac fará a sua conferência
publica no Municipal, sobre o "Scotttismo".

0 Sr.Willeman victima de
uma aggressão estúpida

O Sr. J, P. Willemnn, director dn Imprcn-
sn Ingleza, á rua Camerino, foi, á tarde, vi-
ctima dc uma aggressão, quando passava pc-
Ia run do Ouvidor. Um indivíduo desconheci-
do do Sr. Willeman. fazendo-o parar, deu-lhe
1,111a büfeiiaia, cV.td.iidO-SC C!» sçjniida e rc-
fügiatido-se na casa Arp & C„ â rua dc Ou-
vidor. Parece que a aggressão «e prende a pu-
blicações feitas pelo estabelecimento do Sr.
Willeman, favoráveis aos alliados, pois que 6
este. inglez, e contrarias A Allemanha, nacio-
nalidade a que pDrtcncem os sócios da casa
Arp & C, para onde fugiu o nggressor, que
se süppõe ser empregado ou sócio desta íir-
ma. O Sr. Willeman apresentou queixa ú po-
licia. Esla mandou intimar o Sr. Markos Swi-
jen, sócio da casa Arp, para prestar declara-
ções.

O marechal Hermes chega
á capital iranceza

PARIS, 20 (A. A.) — Chegaram hoje a esla
capital o Sr. marechal Hermes da Fonseca,
cx-presidente da Republica brasileira,Mme.
Nnir Fonseca e os barões vou Teffó. Aiétn do
Dr. Olyntho de Magalhães, ministro do lira-
sil aqui, do cônsul brasileiro, pessoal da le-
(fieão e do consulado, foram receber o ilhiS'
Ires viajante o representante do Sr. presideu-
te iPoincoró, oulro do general ministro da
Guerra, o director da succursnl da Agencia
Americana aqui e muitos outros brasileiros.

• i w»M» ¦

O professor Aloysio de
Castro vae fazer conferen-

cias em Buenos Aires
O Sr. ministro do Interior declarou no pro-

fessor Aloysio de Caslro, (lireet.,r da Faeulda-
de clc Medicina do Rio dc Janeiro, poder (tes-
cmpcnhay.a commissão para que foi tonvida-
do pela Faculdade de Sciei.cias M die.-.s^ dc
Buenos Aires, fazer conferências scie Uificas
naquclle estabelecimento dc ensino no pro-
ximo mez dc setembro, passando, tempocria-
mente, o Cargo de director da Faculdade .v seu
substituto legal.

Ci.i-.fcreueais que u Sr.
ua Uahia,

A proposilo dn concorrência que terá > •!"
Congresso Brasileiro de Gcogi..phln 0 Sr. Dri
Boiteux diz não temer que cila seja ilimi-
nula.

—Alé honlcm, disse-nos S. S., n coiniohsno
nrgaiiisadora do Congresso havia recebiil.', 7t!l
boletins de adhesões. Isso é promissor.^li iiin-
da multas outras, estou certo, lá chefia rã 1, pois
ipte o Congresso só será abe, Io a 7 do mez
vindouro. Daqui mesmo, sei, irão ainda outro!
delegados. Como secretario du Sociedade de
Geographia do Rio de Janeiro, terei ocTiSitio
de convidar todos os ministros dc Est ido é
o Sr. prefeito para sc representarem, l.'m dos
secretários do Sr. presidente da 1! 'piibilen já
escolheu seu representante, o Sr. Dr. lJnnd!á
Cnlogcras, que deu essa incumbência nn illus-
Ire geographo barão Homem dc M.llo. q.ic
dentro de poucos dias pari irá a dcsempoílinl-
a. Na Bahia, o Sr. barão Homem de Mello
será hospedado pelo govcríio do Kstad.t, tciído
muilo provável quo seja clle ncclamado, c com
justiça, para presidir o (.011 gresso cujos tra-
balhos preliminares ora Lão dirigidos pc 11 mi-
¦listro do extinclo regimen. cOnscVi 'ro A:.lo-
nio Carneiro da Rocha, presidente do inslilti-
lo Geogrnphieo e Histórico da Uahia » dire-
elor da Faculdade de Direito desse Eslirlo.

—Onde fimccionnrá o Congresso? pcrgiinlá-
mos.

—O governo bahinno mandou n.taplae o
Gymnnsio do Estado para funccionnr o -l" Cuii-
gresso Brasileiro de Geographia, que será sa-
lemneincnle aberto n 7 de setembro vindouro.
As autoridades bahlanas tal interesse lomnram
por essa reunião scienlifica, (pie uma i .aça
ajardinada foi especialmente feita pela n.iini-
clpalidadc em frente ao edifício onde o Con-
gresso irá finiccionar.

Commcmornudo ainda a installação dn Con-
gresso de Geographia n muni '.«aiidada hnliia-
na inaugurara nesse dia a ctatua do barão do
llio Branco c o í.iostriiario d03 pròductoj 1,.
colas c industriacs da liai)ia. Como vê, tninii-
rou o Sr. secretario da Sociedade de Googra-
phia desla capital, o 4' Congresso Brasileiro
de Geographia foi muilo bem amparad ; pelo
govc-nio bahinno, c, decerto, tiarú os • ... .
que i de esperar.

Por um Incêndio om vagão
da E. F. G. E_«

A Con.pl.nl.ln Alliança dn Uahia, dc B0|íll«
roí iiiaritimos o terrestres pediu, pelo JiiUo
Federal (In 1" Vara, que u Uuláu fos-e cou»
dcniiiada 11 lhe panar 11 quantia de 1,010$,
que teve de dar 0 Couipiiiililn Niieloiial de Te-
cldos de Jiitn pelo semiro dc uris fardus da
cobertores dc juta e lã, embarcados cm líl du
iu:o lu dc 11)11, cm S, Paulo, na Estrada du
Ferro Central do llrnsll, com destino a esta,
ciipltiil e que foram destruídos com o incon-
dio do vngao (íuo os conduziu, no dia 20 <\-.
njiósto (liKiuclIe 1111110, enlre as cslnçOca d_
Floriano 0 Pombal, htm eomo os juros, k
contar de U. de outubro dn mesmo nnno, cm
(pu- fez d pagamento do seguro.

A ré nfio contestou os factos nllognilos, rc-
conhecondo que o incêndio foi devido a umn
ingiilhu calda sobre a tolda do vn_Qo (íuo
conduzia a mercadoria dn autora.

O juiz, Dr. Raul Martins, decidindo o piei-
to, iuigou a acção procedente, cm lace dn lei
ü.uol, de 7 de dezembro do 1012, (]UC deter-
mina os casos de responsabilidade das citrn*
das de ferro dn União, condeninaiido u União
nn forma do pedido o nas custas.

doiatrálisaiRclo d®
iloo
o RKcunbu

D;poís de varias peripécias foi afinal hoje
e ...tuiiilindo o recurso de Gonçalves impôs
ii C., referente ao novo e grnm.o coutrjbaudo
passado do bordo dos vnpor.s "Vohiny" "Tc-
caulins", "African Prince", "Irieh Monitieh",
"Virgínia", "Gnlitoriihin", "PUrús", "1'i.pa-
ioz" e "llermistoii", ludo 110 valor de ••
800:0005000.

Nesse contrabando ha nssignalnr n respou-
sabllidade nlé do próprio prcsldcnlo do inijue-
rito, o qual funecionara como coiifi.onlc 110
pnteo do Itosarlo, na descarga dos vnporcs .ü-
ludtdos,

O Sr. Paulo c Silva, ia Informação do rc-
curso, faz 0 histórico du contenham!., porém,
nfio cila o nome dos funecionarios prevarica-
dores e termina nlludlndo r.j sub'.:.'ftigio da
firma, que fugira no cumprimento dn icnlcnçn,
bem eomo no f.ielo de ser o recurso .'-;to fjni
do praso c diz o seguinte: "Neste processo,
ficou evidentemente provado o ataque ú • íi-
zciida Publica, cabnlmeule prcmcditadi, com
provas completas c irrespondíveis c es-a Iu<
spéctoriíi, de aecordo com a lei t os ..inis co-
mesinhos preceitos de moral, p.oferju senten-
ça cm ÍI dc junho ultimo, como acima fisse,
seiido notificada n firma no dic s:guinto."

O Tiro de Juiz de Fora nà
parada de 7 de setembro
BI'IJ.0 HORIZONTE, 2S (A NOITE)' —

A linha de Tiro de Juiz de Fora irá a essa
capital tomar parte na parada dc 7 dc se-
tembro.

-*S5C_?-*-

O Sr. prefeito prepara
a mensagem

O Sr. prefeito não compareceu hoje ao
seu gabinete, entregando-se, em sua resi-
dencia, ao preparo da mensagem a ser lida
no Conselho Municipal no próximo dia 2.

m
Foram multados, cin 503 cada um, os sc-

guinles commcrcianles: J. Alves & Lebre,
por venderem goiabada "Gentil Pastoril"
comendo elementos estranhos á goiaba; Pa-
checo & Fonseca, por venderem café "Trium-
pho" contendo areia c terra; Serafim Cr.
Oliveira, por vender café "Campista" con-
lendo elementos estranhos, e Sondas & Cs,
por venderem café com terra e areia.

-<ao>>-

Continua impune o crimi-
noso de Muzambinho

GUAXUPE', 2(i (A NOITE) Ainda não foi
preso Luiz Polyccna, que, cm 'Ài do eorrente,
assassinou barbaramente Joaquim Bernardes.
em Muzambinho. Affirma-se que nenhuma
providencia foi dada ainda para a captura do
criminoso, por falia de pinças.:

Foram annulladas as elei-
ções de Montes Claros

BELLO HORIZONTE, 2G (A NOITE) y O
tribunal misto do Congresso julgou hoje o
recurso eleitoral de Montes Claros, nwr.daii-
do antiullar todas ns eleições de vereadores
geraes e confirmando as eleições dos vorea-
dores districlnes. Teve assim, no caso, ganho
de causa o fi- po político do deputado Ganiu-
lo jprates, ...

O CAFÉ'
Abriu bem firme e cm alta o mercado dc

café, acompanhando as noticias tambem de
alta no mercado dos E. Unidos. Aos preços
de !).?G00 e 95700, por arroba, para o typo I,
houve, pela manhã, vendas para 6.291 sac-
cas, devido á boa procura enlre os muitos
lotes expostos. No correr do du o mercado
esteve mais desenvolvido c com negócios
para mais 9.225 saecas, aos preços de 9§700
o 9*300. Era Nova Yorli a Bolsa fechou hon-
tem com a alta clc 26 a 28 pontos, e líojá
abriu tambem cm alta de dous a nove pon-
tos, e as de 118 no disponível tio llio c 1|*
no de Santos, para fechar com 20 a .22 pon-
tos dc alta. Hontem entraram 9.9J.1 saecas,
embarcaram 7.105 e o "stoek" era üc
234.084 saecas. O mercado fechou lirme e
cm alia.

-»—*J»9m —

Italianos chamados ao con-
sulaclo geral na Paulicéa

S. PAULO, 20 (A. A.) — Eslão sendo
chamadas no Consulado Geral da Itália, para
assumptos que lhes interessam, ns segiun-
tes pessoas: Ainato, Emilio dl Gíihriçle; bal-
zi Lorcnzo di Giuseppe, Blota.Luigi.di-Mi-
chcli; Celuzzo, Giuseppe di Nicola; B Agos-
tino, Anlonio di Eerdinando; Mnggiolado,
Mario di Ângelo; Missq Ernesto di Octnvin-
no, Legorio Roberto di Giuseppe^ Palumbo
Vinccnzo di Giulio c "~ """"
Giuseppe.

Romano Eugênio di

-acsn^^B—-*-

Conflicto e morte em
Monte Santo, Minas

GUAXUPÉ', 20 (A NOITE) — Em Monte
Santo, Josino de tal, conhecido desordeiro ha-
bilual e respeitado, acompanhado de Antônio
Carvalho, para satisfazer seu inslincto per-
verso, perseguia um preto empregado do fa-
zoiidoiro ali residente, Sr, Braulio Barbosa,
com o fim dc nialtratnl-o e desarmal-o. Fu-
ginilo á sanha de Josino, o preto foi ímpio-
rar prolecçâo ao seu patrão. O fazendeiro
Braulio, que não sabia do que sc tratava è
ouvindo a voz do prelo chamando-o iusislen-
lemenle, veiu á rua, de um pulo pela janella
de sua casa, recebendo culão um tiro no bra-
ço. O prelo perseguido muuiu-sc, nesse mo-
ínenlo, de uma espingarda, havendo troca de
tiros com Jósido, que foi attingido por uma
bala no pescoço. Tambem o prelo foi ferido
na cabeça, morrendo instantaneamente, Jo-
sino está em estado'-grave.

A policia toma quatro
depoimentos

Prestaram declarações, á tarde, na delega-
cia do 21" districto, sobre o drama dc Jacaré-
paguá, os Srs. Anlonio de Almeida Cardoso,
dono do armazém da praça Secca; onde se dl-
zia corresponder-se D. Zilnh, pelo telephone,
com o seu amante, os médicos que soecorro-
ram os feridos, Drs. Leandro Cavalcante c
Gurgel do Amaral, e o tenente Ortidordio,

Não prestou seu depoimento, como devia
fazer, o tenente Octavio Guimarães.'Todas ns declarações, apezar do facto ser
já conhecido em todas as minúcias e ser de
completo domínio publico, foram tomadas
pelo respectivo delegado no mais absoluto se-
gredo dc... justiça,

D. ZILAH CONTINU'A MAL
A's 18 horas, quando tivemos mil ras in-

formações do eslado do D. Zilah Góes, sou-
bemos que, apczar das ligeiras melhoras1
apresentadas á tarde, o seu eslado geral era
grave, não se podendo ainda firmar uma
esperança dc salvnl-n.

O estado dc clioquc-operotorio persiste, o
que não é muito animador, sendo precisas
constantes injecções hypodermicas.

i —... I ¦<3.3>.^i..i i« —'¦ ¦¦¦

vezes criminoso
Ficou transferida para as pri.nciras 

' ras dc
amanhã, n cxhumaçfio do feto cnlOrr.tdo i:d
quintal da casa n. 81 da rua Visconde da Sí.n-
Ia Isabel, de (pie tratámos em outra local.

Vietiiliiin da Conceição, recolhida á Santa
Casa. tem visto nggravnr-so o seu esi-Io de
snude. Migiícl Rodrigues, o autor d, S5j.ni ¦:-
nre.tíído declarações. 'C- ''
mento lis VicVíiíinu, continua preso, '•¦:> lindo
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causa do projecto creasido
liste í!e sinta em luas

A delegação americana re-
gressou

de Bello Horizonte \
A delegação de financislas e cnmiiicrcian-

les norte-americanos regressou hoje do inlc-
rior, em trem especial da Central do Brasil.

Os membros dessa delegação visitaram
Bello Horizonte e Ouro Prelo. Estiveram nn
mina de ouro da Passagem, no ramal de Ma-
rianna, onde procederam a uma minuciosa
visita. Em Miguel Burnier, demoraram-se ul-
gnm tempo, inlcressando-se vivamente pelas
minas de manganez ali existentes.

O Dr. Stronsís, chefe da delegação e leíile
de uma das universidades dos Estados Uni-
dos, pretende nessa excursão visitar demora-
(lamente todas as cidades do Brasil que le-
nham mais de otl mil habitantes.

Os Drs. Belt e Whyttcr, membros dn dele-
gação, partem hoje, pelo Irem de luxo, para
a capilal paulista.

Em beneficio dos
nossos clíeníes, mais
nos convencemos ás.
que ha muiío que fa<
zer em seu proveito,

consrani
itípapo pelo pubhtcc
é-íodo o seg!
suecesso

Cortou o outro a navalha
"Moleque Alexandre" c o "Tamaiiquciro"

são dous valentes da- Saúde. Esta tarde, dis-
culiam ambos na rua da Gamboa, _ quando
"Támanquoiro", em meio da discussão, sacou
de uma navalha, cortando o outro no braço

A Assistência medicou o ferido e a policia
eslá á procura do "Tamonquciro", que fugiu.

I ^8»—*—— -

O voluntariado especial
Com as inscripeões hoje verificadas, clevca-

se a 571 o numero de candidatos a voluntários
de manobras. g

Os exercícios preparatórios p-ra o exime-ae
recruta tèm-sc reàlisádo regularmente, embo-
ra os candidatos os tenham feito á paisana.

Segunda-feira próxima será distribuído o
fardamento que o ministro da .Guerra coiice- o_ projecto, que íoi at

i¦ deu por. empreílH»*.- - ~" ijuas emenda»,

ísatoros e mais desaforos
ua Câmara

BELLO HORIZONTE, 26 (A NOITE) ~
Deu-se hoje, na Câmara, um lamiiclavel in-
cidenfe, Foi quando se discutia a votação do
projecto crcaudo postos de monta. Os depu-
tados Gabriel Andrade e Alberto Alvares, qne
tomavam parte na discussão, num dado mo-
menlo, desentenderam-se, havendo entre am-
bos o seguinte vivo dialogo, áspero e pouco
parlamentar:—V. Ex .tem o habito de nggrcdir seus col-
legas — disse o deputado Gabriel Andrade.'—Protesto 

1 — grita energicamente o depu-
tado Alberto Alvares, juntando S. Ex. logo:
V. Ex. é intolerante; quer prohibir a discussão
do projecto. V. Ex. e quem trata os seus col-
legas alé com iiVolcncia.

—Insolente és tul — retrucou o deputado
Alberto Andrade, e continuou: — Isso é ü-
ta; não tenho medo de bravatas.

Soaram os tympanòs, Ao lado de ambos os
deputados que ai terçavam nppareceram os
deputados Bias Filho e Cnstcllo Branco. E o
incidente terminou, saindo do recinto da Ca-
mara o deputado Alberto Alvares, acompn-
nbado de vários de seus collegas e continuar.-
do o deputado Gabriel Andrade a falar sobre
o projecto, que foi afinol approvado. com va-

«pilo mosa de par-
eia!ÉÍe um -promotor e...

outras güs

Ksm^saaÉéiKS^Btas^Ksiissa

Leitura para creanças
aos adultos é ac que interessa cgualmente

série de contos que a Empresa de Ilomancc-»
Populares vae editar c que tem por titulo

O caso vae á policia
Era um escândalo cm expectativa. O advo-

gado nccusiwa o promotor de favorecer unr.i
das partes do processo, chegando ao ponto do
falsificar até um telegrnmmn, estando ja p
caso para ser apurado na 2" delegacia auxi-

«¦A*audiência do Dr. Osório dc Almeida, 2"
delegado auxiliar, havia sido marcada para
hoje, no meio-dia, Só ás 14 horas, porem, ap-
pareceram o promotor e o advogado. O pro-
cesso é a queixa-crime em que Kite Jacob
aceusa como autora do furto de suas join.
Elisa Finli.

Nu hora de serem tomadas por termo as
ficcusíicòcs, o advogado limilou-se a falar da
parcialidade da justiça c o promotor do 2a
Vara Criihitial, o aceusado, a explicar que ha-
via procedido como de direito, não dando pa-
recer favorável á prisão preventiva pedida
pelo advogado contra Elisa Finlc, nada se es-
erevendo a propósito do telcgramma falado e
ficando terminado o incidente, entre o -mvo-
gado e o promotor.; w... .—•

A&à-

AVENTURAS!).
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O Io episódio (completo) é intitulado r-A
estréa de" um pequeno policia amador — l
saiiá terça-feira próxima, com grande nume-
ro dc illustrações e capa a cores. Encontrar-
se-ú á venda em todos os ponlos dc jornaes,
ao preço de 200 réis o exemplar avulso,

La Poupe
Modas rara scid.o

Yostidinhos para meninas,
linxovaos para üaplisados. -»

nua • ¦ -'"¦¦¦ :,;-da Assembléa u. íOo

Appartment
irm •casal, com um filho e uma cri-"(ia,

(landn <• exi"indo as melhores rcfcrcnciat
nossiveis, desejando se iiberlar dos encargo!
de-ca«n «tostaria do encontrar «m 'appan

üncnt;> em cnsn de familia muilo distineta
oiide-não houvesse creanças. nem outroí
hospedes, e fossem tratados como possoa

%íoPostas, com Iodos os detalbcs, inclu
sive o preço, para o Sr. J. P. S., no escri-
ijtbrlò desta folha. . ,

N • B — Só serve nas proximidades nn
praia do Flamengo. Todas as.propostas se-

ItSj» triitadas «•-- a máxima discrcsao^

_. c
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aux mmm
Tons les belgcs, snns niicune dlstinction,

lont iuvilés á cimiparaitrc iliiiianclie, 27 cou-
rnnl, á iIIn lieures du malln, ilaiis les ualons
tu Corclo Françiiis, rua Gonçalves Dias 42.
rii vnc tPélire Ia commission ele réocptlon ile
Messícurs les deputós Melai et Buysse, urri-
vanl par le vapeur "Drina".

O Lopes
IV quem elü a luiiiiiiu inim ninitla nus I olurltts o oito-

leeeiiuiieiics viililnpcil- no publico.
Cina ninai-', run Üiiviilor 1.11 - Fillttos Ouviihr,

1'rinielio ile Morço, 53; I.. Estacio 0o
mrn, SOS. — S. Pauto: rua Quinze-

SI Quiliimla, 71"; l'i
íiú, Sl); üciicrnl Ciiinn'iIc.VüviiiiiIiiu, 

60,

EMiLIA TAVARES
Adelmar Tavares agradece, dc toelo

coração, ue pessoas amigas epie lhe
lüm trazido conforte) uo terrível trnu-
sc por i|ue vem passando, com n irior-
te ele sua idolatrada esposa EMILIA,
em IUcife-, desele o ilin 21 elo corrente,

c em seu nome, e- de Francisca Moreira Lima,
.Joaquim Moreira dn .Silva, filhos, genros e nc-
tos, Francisco Tavares da Silva Cavalcanti e
familia, são convidadas todas as pessoas ele

isuas relações ele mnisade para as missas ele•sétimo dia cpie sc realisarão na egreja do S.
Francisco de Paula, nesta capital, As !) horas,

lua segunda-feira, 28 elo corrente,

Matto Grosso político
O general Campos emrabá

Um incêndio na rua Marcchd»
Floriano destroe um prédio

completamente
Hoje*. As II l|2 liornu. dccliírou-aa violento In*

cindio uo prédio n. 77 da nm Marechal Mo*
iliino, eslahelceinicnlo tlà Anlonio Uerdlnl, QUO
•iiii explorava um cale, (I fogo, que leve llll*
elo na cozinha, propagou-se n lodo o i.rcdlo,
quo iiciirei om pouco ura presa das onnmmns,
AvlHiiio, o Corpo ÜO lloinheiroti enmpirceeii
proiiiptiimonlo, sciiilo Inlclaelo n iilmiiic ao
fogu, ejue só foi ilonilnailo niclii hora de-
pois,

t) prcello, que é de um pavimento e de pro-
prledifde do Si*. Francisco Hniuiiiçn, rjcau com*
pletniiiouto destruído, listava negam por....
1540008, ua Compaiilila Alllaiieu ila Iludiu.

O dono o Os empregados ilo café' eslao deli-
dos na dclrguulu do 3" districto, por onda cm>
re ei llli|llcrlto para apurar II causa do incen-
dio. No local, a policia esteve rcprcsenlada
pelo conimlssiirlo Tlilhau, e ns bombeiros,
coininiiiidaileis pelo coronel Alniaila c major
Leonardo,

Ulllll forca de policia claliclcccil O cordão
de Isolamento, mantendo a multidão ile curto-
sos, que iicildlti ao local, prejudica nei ei o ser-
viço dos bombeiros, lísics combateram o fogo
ciiergleiiiiienlü, tentando ile clrcuinserevcl-o,
impedindo ejue se propagasse aos prédios vi-
sinhos,

A' hora em que leve inicio o fogo, o cslahc-
Iccimciiio havia sielo aberto ha poucos histan»
les. Os empregados da cozinha, ipie foram dc-
tidos, declararam, que a causa elo incêndio
loru devida á explosão dc um fogareiro de ai-
cool, com i|ue o cozinheiro pretendia fazer o
café.

1'iu.i Iiiiiiui dc bombeiros ficou de,;ols ele
extinclo o fogo, refrescando os escombros do
pieelio sinistrado,

No iuipiei-iin aberto ua delegacia do 3" elis-
tildo depiizcrnni Iodas as pessoas que sc cn-
conlravan) no prédio.

O delegado Dr. Chi Drauno vnc nomear os
peritos para procederem ao c.xame nos escom-
bros.

1 *¦*¦*¦• »— ,i ,i

Caiu nas malhas ila policia
Agigireticnsão dos roubos
lisinvo flanando pelas mus elo l.v illilrleto1,

O ngeilio IH2, i.nolii -o a limiar, o fui togllill*
do, assim comi) quem mio quor nada,.. I< o
"plvcltc" Messias 1'CI'CH, CUIDO a nuihca pei»
seguida pidu nraulin, Ia 10 chegando nos pou*
eus, iillr.ibiil" pele) iigeulc, que, •tl-.iuicuilo.
l.iml» m sc appreiNlmava da ua epiasl pi«;i,
.'llenlo, ciulclnso,,, Ue np.iile, qiiaiul.i me-
nus o cipeiiivii, eslava o "in.nreco" negtli'0
pela gollii. a *e espernear, n se debater furto»
s.imeiitc, Ia iá cm cainlulm du delegacia; Ahi
descansou uni pouco, deram-lhe um copo de

,aguu pelo susto por que passada, Interrogado
pelo agente para que lhe contasse as suas"proezas", riu-se, PSCUSttlido-ío ardllo.siincn-
te: cru um hiiioccnle, uma vlcliiua, Mas, co-
mo sempre acontece com qsbii gonlc, |ióí n
niodcsila ele parle c A Insistência dn policia,
resolveu coufe-siar os roubeis nestes últimos
dias por oilo piai Içados na zona onde costu-
m.i operar c i|ii>i são os seguintes: dous bl-
iiüculos, um relógio ile ouro para houliorn,
uma correnle lambem ele ouro, um guarda*
chuva ele seda com castflo ele praia, nm cha-
péo Panamá, rm.i canária I» h.a. ele Dlllgcu-
ciando, conseguiu n policia do l.v apprehen-
der: em poder de Antônio Pereira, A rua
Frei Caneca n. 138, uni binóculo, 1'cloglo c
correnle dc ouro; com Armando Hiuieles, .i
rua do lllacluielo li, 418, o guarda-chuva: com
José Villa', A rua Frei Caneca n. 1117, o cli.i-
péo 1'aiiainíi; casa Carlos Leite, A mesma rua
n. IN.1, a canária belga.

Todos tsses objectos eslão nn delegacia, ou-
dc serão rcsliliildos aos seus legítimos dono».

___  » it»» 

Leitura para creanças
c que interessa cgualmcnto aos adultos é a
série dc contos que a FJmprcsa de Romances
Populares vae editar e epie tem por titule*

Notas de múca\^^^S!!lín&
«o Stifjrodo uo Suzannu »

Cuyí
di-
da-

O preside nli- do Estado ele Matto Grosso
írigiü ao Sr. presidente ela llcpublica, com
ta dc hontem, o seguinte tclegramma:"Tenho a honra ele communicar ipic acaba
de çliçgar o general Campos, honrado emissn-
rio dc vossencia. Com a tranquillldadc eje
qucn> está convencido ela nobreza dos inten-
tos . rcjmbüijaiips do seu governo, aguardo o

Pj.'!io."P (,:l sitvaejiio Çfeatís 6fUH O levante ela
.'íssembléa contra legilimos interesses dó'Es-
tado confiados A minha guarda. Altenciosas
saudações — Caetano de Albuquerque, presi-
dente elo Estado."

CUVADA', 28 (A. A.) — O 54° dc caçadores
ficou no Arsenal ele Guerra e o general Car-
los dc Campos oecupa o antigo quartel-ge-
neral. Hontem A noite realisou-se um jantar
intimo, offerccielo pelo prcsidenle do Estado
ao general Carlos ele Campos-, comparecendo
no nicíiiio somente os membros da alta iielmi-
Jiistraçiio do listado c o dircctorlo govcriilstn.

CUVAI1A', 20 (A. A.) - Ü Sr. Antônio
Marques, irmão elo ex-presidente do Estado,
Dr. Costa Marques, instigado pelos seus pa-
rentes ele Pocouí, procura envolver a usina
Ressaca, ele propriedade deste», no movimento
rdvohicloiuirio, bem como sublevar o destaca-
mento policial dc Caceres, como fiscram com
o ele Barra dos Bugres, eiue era com)iosto ele
tres praças ele policia.———— ¦ «*?»** -»-

Ur PfthorS-A Frflirn(;in"''',"v"la Misericórdia.Opord.
Dl. HUlIvIlU 11 CH \j ç0ií«,apparclli03 e vias urinadas

obrado.

Cabaret Restaura nt~7zni,ío izz
I tlaft Teaenios do Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
liou; .ias !) ás 1 horas, exitocompleto pelos artistas
sob a elirccçfu) dei cabarctlcr .li.sii.Nu .MINIillVlNl
Deus sciisucfonaes oslréhs; GAIIT DR iilt.MNVll.l.K,
iliaaliMiM! françaisc.o QCILIIA SILVA, ciincotielistn
poilugiicza—llentréede IIIIO KANIEWSKY, bailar!-

nas russas
M1I1K0 .... Iiniiiiili-r do cântaras á

lransfoi'inai;uo
Cotiplclista mexicana
Daiiius üe caracter.
Can lom internacional.
Cãnlor Italo-frauccü.
CoupIclMu licspanliola
Duclto iiidiaao
CoiipIclistalicspaiilioU
Cantora iinliaan.
Bailados russus
Cliaatouse fran(aise
Cançonetista portugueza

Variado «orpo ile bailes sul) a ilirccr.lo do nroies-
sor CVHO. Succesíopcia rili:-bIAuOLIK\STZIGANK
OUClIESTEIt.

ÜIIFA'EMEST)2 ESTIlhAS conlratadas elirectamento
pelos nossos ropresontantes em S. Paulo, lluenos
Aires o America elo Norte.

IIOSITA RODRIGUEZ.
MA11ÜA1UTEGAÜTIE8
1IIMA-.M0IIA . . .
Gb*0-LVDIIOn. . .
LOLA Dli IIKSPAMIA.
LOS .MINLItVi.NI . .
LOLITADEli CAMPO.
0I.GA IIIIANDI.M
Illlll KASIEWSKY.
i.'nVlii:i.:ilAI.\YII.I.I"
i:\CU.DASILVA . . .

apc/ai
SOII1IIO

lo 1'acll
1'e'snlii-

•.Ira tio abando-
, pOUCO poclli'0,

/SS-t-

AVEMTÜRA& DE

Foi embrulhado e
barcou

não em-

O italiano Beucdicto Felippc Nicola resol-
veu deixar esta capital, hontem, pelo vapor"Iiidlaua". Tinha comsijjo (J0IJ9 em dinheiro o

O Io episódio fcompleto) c inliliilndo —A
estréa ele um pequeno policia amador — c
íttirA terça-feira próxima, com grande nume-
ro ele ilhislrneeles e capa a cores. ICncontr.-ir-
sc-A A venda eni Iodos os pontos de jornaes,
no preço de 200 réis o exemplar avulso.

. ¦*•*?*»» i— i

Entrou na casa e não
quer sair

Com o titulo
nn edi-

queria trocal-o. Foi a um cambista,
tln Ilio Branco, e este, lhe.- <'¦ -ie apenas

•ivenl-
20 li-

briis pelüS óüu.'j. Seií companheiro, Ângelo An-
gelupe, reuniu todas as libras em um embru-
lho c lh'as entregou. Chegando a bordo, po-
rém, viu Nicola epie uo eiiibrulho apenas ha-
via 18 libras. Não se conformou com a esper-
te/a do companheiro e resolveu nfio mais sc-
guir viagem. Levou queixa A policia mariti-
ma, que o apresentou As autoridades elo 2o dis-
tricto, visto competir a este agir no caso.¦ m»m* >¦ ¦

n^ij  u. Lunoca, üu,

As retretas â® amanhã
)i'"Se na pra-
iiiislca do !'•

Trograinma da retreta a r-Mli
ça Sacnz Pena, pela banda ele
regimento de cavallarla:

Primeira parle: marcha "General Joaquim
Ignacio", ,1. Conde; fantasia "HomugiV,
Saint-S.-iens; valsa "Deux A Deux" (op. 242),
Waldtcuffel; one-step "The leiltic.s Konrt-
slfip", Maelvcnzie; polka "Irresistivel", C.
Bulliões; seleclion "The Dollar Princess'', G.
Júnior; two-slcp "O americano", V. Pinto.

Sejguiida parle: syinphoiiia "Guarany", C.
Comes; valsa "bva
lino "Kl Otário (op', !!,',},
step "In durkcsl África","Saudade eterna", S, Coei

elobn

tango argen-
Mulallo; one-
Pryor; valsa
tango "llosa

"Portella", P.Branca", .M. Snitnim
do Alcântara.

_ —Programma da retreta a çealisar-se no
,i;.ri!im ela Gloria, pela banda elo Corpo ele Ma-iinbejros Nucioniiesi

Primeira parte: "Klvelinu", marcha San-
tns Boccol; "The Girl in the Taxi", sole-
çtiini, ii. Gilbcrt; "Toziind Kisses", valsa,
bnitibcrl; "La Gypsi", maxurka, Coquclol;"In darliest África", two-step, Pryor,

Segunda parle: "The Dodo Dowdlc", two-
stcp; Dunckles; "Danclng Mislrcss", sele-
çtioi), Monselilon; ".Modcstic", valsa, Geble;¦•Concertinn", bolero, Blemau; "Altos Com-
faelos", ICeíiuíem,—Programma ela locata na Quinta ela Boa-
Vista pela banda elo ."il!" ele caçadores:

Primeira parle: "Pinto Soares"', marcha,
.). -T. Barata; "Guarany", symphonia, C. Go-
íies; "Alanolo", valsa. E. Waldtcuffel; "A.
baticashire Ilamble", Id.vÇ F. Arthur.

Segunda parle; — "The Gcishn", seleclion,
F. Leliar; "Ensueno seduclor", valsa. J. Bar-
ros; "íionge Adorei", mOrccau lyrique, li.
Flétchcr; "March The oi' M.iinLim", humo-
reslí, ielcm; "Diário Club", dobrado, 13,
Vianna.

HOJE K AIVIANHA
Últimos dias do maior suecesso da

semana!!
A VERDAOE NUA
Ou A HYPOCRISIÀ

NO ODEON
-ta

vezes
—- —

A polícia em acção
Dc uni caso grave teve conhecimento a po-

licia do lil" districto.
Viclalina ela Conceição, ele 18 annos ele cela-

ele, ele câr preta, residente A rua Visconde ele
Santa Isabel tr.— 81, queixou-se ele que após
uma discussão com seu iimasio Miguel Roelri-
gues, islo no dia 21 elo corrente, foi por este
nggredlda a socos c ponta-pés,

Victalina, epie sc achava cm adeantado es-
tado ele gravidez, cm coiisoe-uaicia da violen-
cia da aggressão sentiu-se mal, vindo hontem
a abortai-.

Miguel, prevendo as conseqüências de sua
briitallelnele, aconselhou a Victalina ejue enter-
rasse o feto no quintal, afim ele que não liou-
vesse complicações futuras. Entretanto, os pa-deeimentos ele sua victima foram augmentndds,
lendo esta resolvido procurar a policia, Indo
depois se internar na Santa Casa.

A oxhumnçAo esiA marcada para as 14 horas
ele hoje, estando o logar guardado por um
policial, Miguel, logo após a queixa foi pre-so, sendo recolhido ao xadrez.

¦ ¦*?»¦ _____

"Sr. redactor ela A NOITE -
"Eidrou nn cas-i c não quer
e;ão ele limitem da vossa apreciada folha, no-
ticiastes que cn. teiielo apanhado as chaves
do prédio ». 15 A rua General Gan.ibarro,
nellc Instollei-me e transformei-o cm habita-
ção collccllva.

Foslcs illaqucado cm vossa boa fé, porque
tal prédio aluguei pessoalmente ao seu pro-
prictario, Sr. .). Pires Cordovil da Silveira, de
quem recebi as chaves respectivas, depois dc
cntrcgar-llie a carta dc fiança epie de mim
exigiu. O que cnlre mim e o Sr. Cordovil dn
Silveira sc deu com relação ao referido pre-
dio, foi que esse proprietário, lia cerca dc
um mez, lendo antes proposto contra - mim
ncção ele despejo, no Juizo ela 5- Pretória- Ci-
vel, apczf-.r disto, entendeu poder apoderar-se
da SUa casa A força, sem esperar o proceelimcn-
to judicial, ali introduzindo um indivíduo, seu
empregado, que «tuiz tomar conta das chaves
c cobrar alugueis aos sublocatarios. Foi preci-
so que eu recorresse ao delegado elo lü0 dis-
tricto policial, para eme o representante do
Sr. Cordovil ela Silveira sc dispuzessc a sair
dali, onde, convém dizer, penetrara dc revól-
ver em punho e anieaçanelo-me.

EstA é a verdade, que venho oppor A noti-
cia que dc mA fc levaram A vossa conceituada
folha.

Pedindo a inserção destas 1,'jihas, ou ref-j-
rencin do que cilas expõem, confesso-me dçs-
de. já agradecido. Constante leitor c vosso ve-
nerâdor — Agostinho da Costa."

¦ at»» i

TOMJOL SOEL
mais cruciaInfallivel uies tosses

» —nu*»

... e as garrafas do leite
iam desapparccendo

—•——•
Prisão de um assaltante

Eram constantes as queixas. Os padeiros c
leiteiros, pela manha, quasi que diariamente,
faziam duas distribuições, pois os piles e gar-
rafas de leite postos A porta dc cada freguez
desiippareciam constantemente, ejunnelo' da pri-
meira entrega. Dc uns epiinze dias pava cA,
então, as reclamações nugmentarnm a ponto
de serem pedidas providencias A policia do 18°
districto, ii zona escolhida ele preferencia pe-
los escamoteadores ele garrafas ele leite,

E assaltos mesmo, eram praticados u mão
armada aos leiteiros que, apanhados ele surpre-
sa muitas vezes em logares ermos, eram obri-
gados a entregar tuelo que levavam. Ainda
hontem, isso se verificou. Um entregador foi
forçado a entregar a um ladrão ÍI0 litros e
22 1|2 garrafas ele leite. Foi mais uma vez
apresentada queixa A policia, e hoje as auto-
rldades do 18° districto conseguiram prendei-
o autor desse assalto, o indivíduo ele mime
Joíío Baptista, que confessou o roubo c disse
ser morador em Rezende...

Espera a policia prender mais alguns rou-
boelores ele leite ou, pelo menos, afugiintal-os
por alguns dias, at<! que ele novo voltem ;i ope-
nir,..

ura
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O sorteio des>e mez
*ST Healis.im-s? depois de amanhã, na sé-

de social dn A MUNDIAL, os sorteios do cor-
i-enlc mez, no qual concorrerão todas as apo-lices quites. A A MUNDIAL já pagou aos seus
segurados prêmios cm dinheiro no valor
apreciável de I2l:2359500.

-. »—«w»—-._ .

Um trabalhador esfa-
quea o companheiro

No cães do porto, os traballiadorcs Fgnneio
Basilio de Lima, brasileiro, solteiro, ele 21 an-
nos, c Sebastião Aurélio, brasileiro, de 124 an-
jiop, companheiros de quarto no morro dn
Favcila, por motivo frivolo tiveram uma des-
nvciiça, entrando a discutir. Alguns compa-"íheiios intervieram pondo termo A discussão,
parcela terminado o incidente, quando Aurc-
jio, viobintamcnle, investindo para Ignacio,
Vlbroil-Üie mna facada n.i< costas, deilaildo
ü fugir. O ferido foi soccòrrido pela Assis-
ícnein c internado na Santa Casa.

Xa delegacia elo^ 8o districto foi aberto in-
ipieríto sobre o facto, estando « Jjolicia rio
incalço d<> criminoso.

Mais tarde V. Ex. ficrirá
convencido de que os
nossos moveissüo os uni-
cos que lhe podem trazer

satisfação,
Leandro Martins & C.

OURiVES, 39-4.-43
OUVIDOR, 93-05.

. . i mtm  — —¦

Dom usn fee*i*Q quebrou a
cabeça do outro

No cartório da delegacia elo Io districto po-licia], contra Anlonio Álvaro Marques,i resi-
dente á rua Luiz Gama n. 35, foi lavrado um
auto ele flagrante por ler o mesmo armado ele
uni ferro nggredido Henrique dc Almeida, rc-
sidente á rua da Alfândega n. 41, produzindo-lhe um grande ferimento nn cabeça.

Almeida, após os curativos na Assistência
foi recolhido A Santa Casa.
—• 1 ¦*!•**» «

Or. EdjQrarAbranièsftbSSSS.^
pelo Pneumotborax •- Una S. Ios.6 ;otí As 2 horas.

¦ »*!.*»» .-

Annaes da Políclinica do Rio
de Janeiro

Acaba de sair o segundo numero desta re-
vista scicutificitj publioadn sob a direcção do
professor Aloysio ele Castro.

O presente numero tra/. vários artigos de
valor, acompanhados ele numerosas pliotogra-
pilhes, lendo sielo luxuosamente impresso na
Imprensa Nacional,

———• —m». . 1 .—

EstA publjeaiU) 
"O sorlcio militar e

eso\'iplòs'', trabalho elo Ü" lenünte elo

THEREZQPOLIS
Pequena fazenda

Vende-se unia com mngniflcns arvores rruUlei-n=,
vaccas leiteiras, nves >!c raça, ale. Tintar ousi o fie. Se-
vero D.-iiilfii', rua Siechet n. iú.

Tabelüáo «QÊÍVIIO ü\ SÍLVEIHA
RUA DA ALFAND15GÁ 32.-Telephone 61U'
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outros
ixerci-

to l.iiii;) Bastos, wontendo, nu maior partej ar-
Ijgos ja publicados 110 "O Tiro", orgiia- offi-
ciai elie Confederação Brasileira do Tiro. To-
dos esses Artigos lem loelit actualidaãej por
isso que o seu autor os reuniu, agora, cm vo-
lume, como elle próprio explica numa adver-
tencia. abrindo" o livro.

..im »¦ .*<8«tl-»* «1 ' '¦¦¦ ¦-

ÒKOW.8Blá
Pelo Dr. Manoel Borafiái, professor dc

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

con. 88,este bello volume, iilustrado, com
320 paginas, cujo excellente trabalho de
impressão foi executado ras
phicas deste jornal.

officiiías gra-

A irmandade de Nossa Senhora da Saude
reiilisará amanha a festa da sua paetroeira,
A's 17 horas haverá proeissSo, epie percor-
rerA as ruas Conselheiro Zacarias, Saude,
Livramento, Gamboa, Harmonia, c igreja.
Ao recolher-se serA cantada ladainha. No
Atrio da egreja it.es Iti horas cm dcnhttí
hnverA leilão ele prenetas, Na matriz el^ SanfAnna haverá ama-
nhít festa de "Corpus Christi". A's 8 horas
haverA missa cantada c ás 17 horas pro-
cissão, "Tè-elt-um" c sermão. O itinerário
ela prooissfio serA o
na, Frei Caneca, '1
Euzebio, Marquez
SanfAnna.

Correios na Pauticéa
Parece que 11 villa ilfl t'liipr«sai'io,

ile Iodas nu sniH vlclsslludus, lira o
a riiuila geulc, une m1 nclla um me
ilu enriquecer, Dahi, num duvida, n
çáo 1I0 11111 mímico de otvlia
nar o seu in-ilrunu-iilo, a Há
e ile se lliellor, da nnile puni o illti, llll
pelle dc eiiipre sario, Inaugurando 11 mui nova
1'iirrcli'ii com o qui», om linguagem lhcalr.il,
mi denomina um "llro". Somente, os tiro;,
sfm As vo.QH perigosos, pois nem «empru ar*
rcbciiliini pelo Indo i|iii! se espera, O de
honlem. im lhi'iili'0 l.yrlco, me parece loi*
saldo pclii culatra

A minha dcsllluian ni'o devo '•»" sido no-
giirainciitc monos amarga do que 11 do em»
prcsarln, embora mi silija consciiuenelas se-

I íi in para uilni menos funesliis dn que pnrn
elle. li' o cnso que' se representava unia
opera em um avio dc Wolff-l-Vn-liri, "O ho»
gredo do Su/u»una", qui.' jA lem mais dc
lll nnuos ile exlsleiu In o cuja fama •'• In»
conleslnvel. O próprio Knffernlh deu-se no
liabalho dc Irailii/',' o libreto para o fran-
ccz e de fazer representai', 110 theatro da
Moiinuie'. de que & um dos empresnrlos, casn
opuro, epie foi lambem eanladii duriiiilo a
actual temporada do Colou c eiuc lornarc-
mos a ouvir, dentro em pouco, 110 nosso Mu-
nicipal.

Ora, 11 audição do Imolem deixou-me jioespirilo uni enorme ponto dc interrogação.
Dc facto. níio consegui cninnrehojider a ra-
z/io ela brJIlianle carreira do "Segredo dc
Suzannii". Dc que se trata afinal '.' Dç um
marido que detesta ei fumo c que, intrigado
com o cheiro dc labneo que nota cm sua
casa, desconfia da fidelidade da mulher, a
quem faz uma scena de ciúmes. Afinal des-
cobre que quem fuma i! n esposa, e eis o
casal reconciliado. Entrecho fulll, como se
vê. A que vem aqui a musica ?

Em todo o cnso, ,jú quo lal comedia foi
musicada, deveria se suppor que a musico
fosse uma cousa leve, espirituosn. epie a or-
clicslra cominentnsse contiminmciitc o cita-
logo sccnlco, cm unia tngnrellice tito ligeira
como o assumpto. O)a, cm vez elisso, Wolff-
Ferrari julgou-se na obrigação de escrever
musica dramática, .'om i-eeilalivos dc opera
á antiga, cm que a orcheslra sc limita a
simples necordes ou seceos ou sustentados,
12 não só as melodias são banais, como aln-
ela por cima ha por vezes 110 trabalho Imr-
nionico uma prclcmjão que provoca o riso,
tão descabida ella e".

Houve quem levantasse duvidas sobre a
authenticieiade ila InstrumentnçAo, duvidas
que sc justificam. Certos detalhes nic ti-ou-
Ncrum, porém, como que unia quasi con-
vlcção de que a orehcstração era a original.
Aliás, não é muito dlfficil obter, por pro-
cessns clandestinos, uma cópia, feita ás pres-
sas, para não levantar suspeitas. O facio
Icin se dado mais de unia vez. Si c esse
o caso, u instrumentação de Wolff-Fcrrarl
pareceu-me pesada e despida ele interesse.
Tudo isso está em absoluta discordância
com a futilidade elo entrecho.

A opera, nlAm de um criado mudo, exige
apenas dous caiUorcs: um soprano e um
bnrylono. Os dous artistas epie hontem a
cantaram fizeram a possível para agradar.
Valha-lhes a boa intenção 1

ü "tiro" ele hontem era eluplo. Para pre-
ceder á opera elo autor das "Mulheres curió-
sas", fornm nnnunciados tres trechos das"Goyescas", dc Granados, o infeliz compôs!-
(or hespanhpl, victima ela se-lvageria ei-iini-
nos.a elos boches. A instrumentação, diziam
os nnnuneios, eva elo "maestro Provesi". Ha,
deste mundo, gente para tudo. Mas eu é
epie não me julgo com o direito dc emittir
juizo sobiv uma composição executada nes-
sas condições. - -

Concerto Paulíta Kalneii
No. salão do "Jornal do Commercio" foi

lambem hontem, mas A tarde, o concerto ele
canto ela senliorinlin Paulita Raincri. O cs-
paço é-mc Ulo limitado ein um .jornal como
A NOITE, que sou obrigado a reduzir as mi-
nhas impressões a algumas linhas.

O anuo passado a cantora rio-grandensç
dera um concerto, eujo programma me su-
scitou algumas observações, tal a maneira
por ejue estava composto. Folgo em consi-
gnar que o dc hontem obedecia a melhor
orientação artística, havendo, portanto, real
progresso desse lado, Parece-me epie agora
deverá a senhorinha Paulita Rahieri dedi-
car-se ao estudo elo cstylo dos compositores
que deseja interpretar, aperfeiçoando-se, ao
mesmo tempo, nn maneira efe phrascar o na
elicção. — L, de C.

•—¦ **¦*•» 1

A muiiniiça duquella admi-
nis.t*açáo pai*.) oucro

prédio
S. PAULO, .0 CA. A.) — Dei.de ulguiii tem»

po foi nolado que 0 edifício cm que funcelo-
uniu os Correios, oslA iibnlndo, iiiriõnvanilu
ruir. Verificou o iiilminMruiloi' quo o
poso elos arcbivns o dc oulro» servlvoii o Jn
cxcostlvo para o prcello. o niinl Í1A0 offprceo
condições da sogurnnça, pediu no prefeito u
nomeação do peritos paru oMiuiliiur o 11IHI-
elo, nproscnlnndo estes o seu laudo, quo con»
linna 08 jierlgos, coiisidoriindn qua o livnprlü
publico COITO d risco du ficar soterrado.
Deante elisso, o administrador dns Correios
providenciou piira a mudniiça linmedlolii da-
qiieiln icpailição pura o novo prédio ela rua
de S. Hcnio, onile nnllgnincnte sc achava os-
labi'1'.'olilo, num prcillu mitigo, o "Cinema
Hadiiim". sondo cuinbliiadii o ni'renduiiienlo
do referido prédio pelo aluguel mensal ele
lá:(llllis. O edificio aclual do Correio custa
II:.'(mii«, desde que o sou proprietário, Sr. con-
do do Pratos, o reformou nugmçiitaiido-o
mu lindar,

¦ «*•»•*-' -——-———

de

c
seguinte: ruas Sani'An-

jncral Calehvcll, Senador
cie Pombal, Alonntiira 6
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AVATAR
Td*oc da almas

(Dn noyclla de T. Ciuihíer)
Interprete:

S ÍAVA GALLO.^E
Deslumbrantes bailados

NohPit')
pela I3cll

.Segunda-feira no «ODEüi-J)

ji m$

mído |pB m
No inaludiiuro d« Muni» Cru»

Abalidos liojül 400 ri-os, 'Jhll pnien , |i)
cnrnelros o -líl vliollo-,

Mnieliaiilcs: Cândido |". do Mi Uu, '.','i ,, e
Wi p.i DurMi & C„ II i«,| A. Mentiu* et C„ ||t|
r. e 7 p.j l.lqia eS; Filhos, áH 1., .11 p, u 7 Vlt
Francisco V. Ooulni'1, 77 p, o II! v.i Jufio P|.
monln do AÍneu, L'i r.j DliveliM Irmflos &, c,
lll r, o II v.i Ciisln» iV C„ IM l'.| Dnslllo Ta-
\11res, '.7 p. e U v.j C. dos rtelalhlstas, 1IK r.i
0 lll ll.i 1'orlliiho íi C„ 'iH p.| R, do Azevedo,lu
r.i !•'. I'. Ollvolrn d ('... ól r.j l-oriiiindos &
.Miiivoiuios, ÍO p.i Augusto Mi dn Molln, tü 1,
11) ç. o l> v.

No entreposto dr 8. Dluco

(I Irelll elíogoi» . A boia.
Os preços fornm os seguintes: rezes, d«

Ç580 a ?0Í10i porcos, ile )*ifJ00 n IWOO: nariicl.
ros, de lítiiio a J*?8<»0, c vltellos, de *.iiio ^
8800.

1»»» »¦- "¦-%.
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EM TODA A PARTE
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CMISl fll
MISSAS

llcs.im-sc depois iranianhã as scguínle*
.Tose .Marque:; Pereira, ás fl horas, na

Iriz dc SanfAnna! D. Marin Dutra Tu
res, As !), na capclla ele Nossa Senhora
ilniiisiieecssii; Custodio ¦'. dos Santos Cn
bra, ás !), nu Candelária; Kuclydos ele

111*1-»
a vn-

do
njni-
Oli-

veira. As !) 1|2, nn egreja dc S. _Franeisco
1111

nia.
ele Paula; D. Sinlui /.anui, As 0 12,
mesma; D. Emilia Tavares, As fl, ua 111011

m 1 r.KUOft

A rainha dos apaches e o la-
d rão Max

Está tudo descoberto
Si" Como tínhamos noticiado, A policia

haviam chegado curiosas informações sobre .1
celebre Nini, rainha dos apaches e sen"Amant du coeur", o não menos a 1'amado la-
drfto Max, um rapaz ela nossa "elite", os
epiaes, fugidos dc Paris, deviam estar aqui,
conforme asseveração do hábil "deteclive"
francez Mr, Prosot, que, lambem para esta
capitai viera, afim de captural-os.

Pesquisas foram feitas cm torno elo falado
automóvel particular epie diziam ter transpor-
taelo esses celebres ladrões da praça Mauá pa-
ra um destino epie era ignorado.
Deram magnífico resultado. Honlem, A noile,

a nossa polici lescobriu não só o paradeiro
elos ladrões, ci -o, caso interessantíssimo, cn-
contron o línbií "detectivo" francez, Mr. Pro-
sot, amarrado 11 vn) pesado movei no gabine-
te elo director elo Banco do Brasil.

O facto provocou o escândalo ejue era ele
esperar, ficando o policial francês altamente
indignado com o ridículo com que procuraram
colírio um austríaco epie estava entre os
curiosos.

Mr. Pròsot, eleunte elas autoridades poli-
ciacs brasileiras e dos curiosos e[ue encheram
logo o gabinete elo director do Banco, assu-
miu o compromisso ele apresentar cm publl-
co, num dos theatros desta capital, para me-
Ihor serem vistos, a rainha dos apaches e o
celebre Max. Mr. Prosot contratou immedia-
lamente os artistas Lucilia Peres e Leopoldo
Fróc.s para serem os interpretes principaes da
peça policial epie conta a vida desses haiidi-
elos. Ha apaches, bailados, entram mais ele 50
artistas, tudo isso por sessões, e o papel dellc
Prosot, será dado ao actor Alves ela Cunha,
galã do thealro llcpublica, de Lisboa, actual-
mente entre nós.

1 «nt» _

A recepção em Fortaleza do
arcebispo D. Manoe!

FQHTjVLEZA, ¦!(! (A. A.) — O arcebispo D.
Manoel da Silva Comes, epie aqui chegou hon-
tem, leve gr.-iiielc c festiva recepção. Apenas
fundeou o paquete "Maranhão"', diversas cin-
barc.içõcs largaram ela ponte ela Alfândega,
conduzindo os represen tantos do presidente
do Estado, prefeito, clero e varias pessoas
gradas. Pouco depois o arcebispo desembar-
cou, sendo recebido 110 cães pelo presidente
elo Estado, secretários elo governo, prefeito c
demais autoridades e por enorme massa de
povo. Durante o desembarque tocaram as
bandas do Exercito e policia da Alfândega. O
arcebispo seguiu elo cAes para a cathcelral, 011-
de celebrou missa, pronunciando ao terminai'
o officio um breve c eloqüente discurso ele
agradecimento. A catliedral estava repleta de
familias e populares. Terminada a missa, o
arcebispo dirigiu-se para o palácio episcopal,
em companhia do presidente do Estado, au-
torielades e representantes ele todas as cias-
ses; nas immediaçõcs estacionava numerosa
multidão. As ruas por onde passou o arcebis-
pe>, no trajecto ela cathcelral para o palácio
episcopal, estavam ornamentadas com arcos,
bandeiras e galhurdctes.
—: —»»•¦?*»¦ ¦

Theatro Lyrico
—.-»-

blico
pelas

No

A peliciss e os ladrões
Pela Inspeciona elo Corpo de Segurança fo-

ram presos 03 ladrões Isaias Comes ele Pinho,
Manoel Rodrigues, Alfredo Silveira Pinto, Ca-
seiniro Monteiro e João Baptista. Os elous ul-
timos, epie estão com mandado de prisão pre-
ventiva, foram recolhidos A Casa ele Detenção.
Os outros vão ser processados.

1 > '-OI»- 

Prensa de encadernação
Compra-se uma. que esteja cm bom estado.

Propostas á rua do Carmo 11. 15, com o Sr.
Braz Vianna.

O hno da Polytechnica
Esteve hoje nesta redacçAo uma commissão

ele alumnos ela Escola PoJytcchnica, epie veiu
pedir, por nosso intermédio, aos seus eollegas
pura comparecerem uniformisaelos, amanhã, As
7 1|2 horas, na Gallerin Cruzeiro, afim ele in-
Cooperados, seguirem para o quartel do 3" re-
gimehlò, onde realisarão exercícios.
-* -" ¦-- —Iftfl'*— ** 11..

filia §iw@ dGGòicjiglgfls
na "As ¥ens@É©iMM

mud-niças

DK. AFiCANTARA GÜMEã. Tuberculose
lleielfigo Silít, U. De 3 di' í — Rít. t«kp. 70Q .Sul

Porque o gerente dn empresa de"As Vencedoras",sila A rua Malvino Heis, 137,
suspendesse honlem, por dias, um empre gadoepie não cumprira uma ordem, os eollegas elo
eostígaelo resolveram fazer greve. Pela ma-
iihíi, os quarenta c seis cocheiros uão compa-
recernm ao trabalho, ficando nas immediaçõcs.
Uma commissão foi incumbida etc se enten-der com ns patrões, afim d
110 serviço, o collcga suspenso.

Us proprietários ilu coehelrn
porém, o aeto elo gerenteá policia elo ÍI" districto.

Pnra o local foi, catão, mandada uma força
ile policia.

Os grevistas, apezar de -e conservarem em
altitude pacifica, estilo firmemente resolvidos

l a uíú voltar «o trafcíilli».

ser readmittido

manliverain
pedindo gm-antins

«II Seareto di Suzana»
O Sr. Luigi Donati communica ao pu-

í[iie suspendeu o espectaculo dc hoje
seguintes razões:
intuito dc remover os pequenos senões,

naturaes em unia "prcmiére", i|ue sc vcrifl-
caram nn execução ele hontem, ordenou ejue
a orcheslra procedesse, hoje, a novos en-
saios.

Acontece, porém, que não sei o Centro Mu-
sical sc recusa áepiellcs ensaios, como tam-
bem, A ultima hora, resolveu substituir uma
figura dc relevo na orcheslra, tornando-a ele -
ficienle, pois e;uc c impossível improvisar,
nestas condições, um conjunto digno elo re-
spcitavel publico dcsla capital.

As pessoas que compraram bilhetes recebe-
rão as importâncias na Casa Dilúvio, A ave-
nida l\io Branco, 10C.

¦ ¦ -—» «- —~~

Foram sopullndos hoje:
No cemitério ele S. Francisco Xavier: Pau»

lino Francisco elos Santos, run Pereira Nii-
nes 11. 195; Luelovina Silveira Ibistos, rua Se;-
nador Pompeu 11. 17õ: gunrda-frelo ela li. de
V, Central elo llia.-il M.Uhias Leal dc Olivei-
ra, barracão ela mesma Estrada, na cstne/ui
ele S, Francisco Xavier, Nair, filha dc Álvaro
Caetano de Abreu, ruft Harcellos n. -10; JoaiJ)
na Pereira Me-de-iros. rua Thomaz lliibcllii
11. 21; lüieelin.-i, filha ele Arthur Torres de PI-
nho, rua Bella Vista 11. 70J Elisa Maria Ca-
bral da Silva c José d,: Oliveira Mesquita, rua
Visconde de ltauna 11. 101 c Vi, respectiva,-
mente-; Jorge, filho dc Delphim ele Lima, rua
liarão ele Ilnpngipc 11. -'53; Pedro, filho de
Maria Helena, ladeira ilo Pirassinunga 11. ãã:,
João David, ru.i Leopoldo 11. 135j Maria Pc-,
reira Peixoto, rua Padilha 11, 01; Wnldeninr,
filho de Anlonio da Fonseca Santos, rua Dr.
Piragibc 11. 21: Laurii Uaptista, run Barão eL-i
Mesquita 11. Ó\H; Edith, filha ele Jayme Pinlu
de Araújo, rua Duque: ele Caxias 11. 40; Znira,
filha dc Antônio Gomes Júnior, rua Siintu
Alexandrina 11. 221; Jncintbn Dolpres Peça-
nha, rua EJcone dc Almeida íi. 27; Jorge, if-
Ilio ele Itoleláo Arloy Vieira, ladeira elo Car-
tro n. 170: Cai-inen, filha de Maria dc Ca.:-
tro, rua ela Constituição 11. 57.

—No ccmilerii) de S. João Baptista: Pc-
Ironilha, filha ele Adriano Ferreira, rua Flu-
minense 11. 10, e Arlcllc , filha dc Alberto
Cardoso, rua elos Oilis n. -13.

— O entcrraincnto do almirante reformado
Basilio Antônio dc Siqueira Barbedo, uffc-
ctuado hoje, foi feilo cm carneiro, na necro-
polc dc S. Francisco Xavier.

O corteje* fúnebre saiu da rua D. Anil»
Nery n. 544.

—Serão inhumndos amanhã:
No necropole dc S. Francisco Xavier: -*

guarda-livros Guilherme Armando Isensei',
saindo o enterro As 9 horas, da travessa ila.
Luz 11. 2fi, e 110 cemitério ele S. .Teião lia|)lis-
ta, Arthur Ncgrciros Daiicniberg, saindo o
«orpo, também As 9 horas-, da Santa Casa de
Misericórdia.

Fallcceu hoje c scpult-V-sf amanha, no ce-
mil crio de S, Francisco Xavier, o antigo nc-
goeiantc dcsla praça Sr, Guilherme Armando
i/ero.rc. O feretro sairá .i¦¦> I horas dn traves-
sa ela Luz ij. 211.

1 om 

EUHASTHENia
Esterilidade e fraqueza geral
Cura cnrla, radical e i-aiiid.i — r.linica eiei-tro-mc-

dica especial dc Dl\. CAETANO J0V1N13
Dns 0 As H cias -li% 5

LARCO DA. CARIOCA 10, si lirnilii

¦ i«—a—1 —

COM A POLICIA
Famílias inoraeioras A rua liarão dc Sãu

Francisco Filho, em Villa Isabel, pedem, poi'
intermédio da A NOITE, qm'. a policia local
cohiba os abusos elo-; menores jogadores dt"fooíball", em plena rua.

A política do Dr. Battley Or
dofíeze o pesídenie v/tera "

MONTEVIDÉO, 26 (A. A.) — Projecta-se
aqui uma granel'.; manifestação popular ao Dr.
Feliciano Viera, presidente da Republica, leu-
do por fim patenlear-lho o elesejo do povo ele
que se aparte ela política elo Dr. Battlc y Or-
elonez.

. ««?»» 

NarUflsNalkelro8GJ Mobílias a prestaçõesj
=j ALFÂNDEGA, 111

A mediocridade da temporada
em Buenos Aires, da Com-
panhia Guerrero-Meiídoza
MONTEVIDÉO, 20 (A. A.) — Projecta-se

lem criticado a mediocridade elo programma
artístico ela companhia dramática hespanliola
Gucrrero-Mcndoza, que nclualmenlu Iraballia
no thealro Odeon. •

**»¦»¦¦•¦ -a s rar»V-° melhore ne'ioPo de Api-oih LaD»,!1: o mais caio 1
CAIXA. 2-SõOü

Em poucos linhas
Peja manhã, na rampa elo Mercado Novo,

.Toão Francisco dos Sanlos empenhou-sc cm
lula corporal com Augusto Soares, que não
levou a melhor, recebendo algumas navalha-
das de seu contendo]". A policia do li" distri-
cio prendeu o primeiro c fez medicar o sc-
guneto 1111 Assistência!

Ollni", ouvidos

 -I— ..¦- -.1. .... ¦ >—

I «1 ejiiio", onvieios
II li—nariz e gargan-Llll ,ai--sf,;'1

Igfa^aii periidas
Foram hoje encontradas pela policia do 14°

districto, vagando pelas ruas da Cidade No-
va, duas pobres creanças que estavam per-
didas. Conduzidas para 11 delegacia, declara-
cam ali chamar-se .loõo e Aelalgisa e ter
Ires annos. ae.-re-seenlaiulo iiuc seus pães mo-
ram no morro de S. Cnvlos, Ambas suo ele
afr fcrf-icj. e e*táo pobremente vestidas.

Dr. Bonifácio da Cosia g^g!
lacs São Francisco dc Paula n Miíericordiu. Medico >-.
oporinlor. Cura rápida du gononhéa, o|iernçe"ios com
ane^tliesiii local. Cons. e Ren, Av. Gomes Froiro, 127.
Das 3 ás 7 horas dei tarde. Chamados a qualquer hcia-
Teleplionc 4.293 C.
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A policia prende-o» a apprsifetiiie
armas

O commissariõ Gonçalves Leite, do 11' dis-
tricto, que. organisou uma "canoa" esla nm-
drugiielu, na Saude, prendeu n.is caldeiras
abandonadas uo cães elo porto seca ele uilo
desoecupados, apprchendciulo algumas anuas
que sc achavam escondidas 110 interior dns
caldeiras. Enlre facas e navalhas, o cominiv-
sario Gonçalves Leite encontrou um bncuiniir-
to e uma velha lança de cava liaria de policia.
Esses objectos vão ser mandados para o mu-
seu dn policia.

-•—*!*»»-

Drs.Leal Juniore Leai Neto
Especialistas '*oi doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas da 1 â? 5 — Ai-
semblía n. 60.

¦ ¦»,»t*i. 1 *

O cônsul americano deu
hoje um almoço a vários

amigos
Realisou-se hoje, 110 Club Central elo 1'oej

de Janeiro um almoço intimo oJfforecidn pele»
Sr. Alfrcel L. Moreau Goltschalk, cônsul ge-
ral americano, n vários amigos o pessoas m>
nosso alio commerclo.

O hospede de honra foi nessa oceasião o Sr.
tlidglcy lliiut, representante da antiga firmii
norte-americana Arnold, Chdncy & C, dc Neiva
York, importadora e exportadora c, que na
mais ele cem annos vem tendo grandes Irnns-
acções no oceano Indico e costa oriental ilu
África o epie inautom o grosso elo comineroo
de importação nos Estados Unidos, dc couros.
peites c marfins procedentes daquelles pontos
elo globo. O Sr. Hunt adia-se enlre nós em
uni;a visita ele approxlmnção commerciaí c cs-
tildando as possibilidades tle entrar cm nego-
cios com os exportadores desta praça.

Estiveram presentes, ali'111 elo Sr. cônsul ge-
ral americano c Sr, Ridgle*.' Hunt, as seguiu-
tes pessoas: Srs. John Gorelon, William New-
liinds, Dr. Tristão da Cunha, T, li. Mc Govern,
>T. G. CorriLci-, do Nacional City IlanU, Ur.
leilão da Cunha e outras pessoas proemiiicn
les no nosso commercio.

-»a«**-

CLSVIER iJíafgJSsedosos. Vidro 3Í0UO. Nas
( guayana 11.1J6.

,ux. le mie re
produz cahcllos lurto

reriuiuai ias c á run l
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O SUCCESSO DA SEMANA PRÓXIMA
CAHKU.V A A IA MA DA

casa ile diversões ila Avenida, enriquecida com a sumptuosldade de seus
novos salões, porque cxhiblra

SEGUNDA-FEIRA

mI
fsm

m¦ü

o maichioso film colorido, a mais tocante das peça:, cujo thema é o amor
contrariado de uma mulher que se sacrifica!

= OQ.xxfc_.oos Sacros
yto etc uma orches-por um corpo de coros dc i(í figuras, sob a direi

tra sensivejmen e augmenftada, serão adaptados us emoçio-nantes scenas do Coctejjo Nuaicial, Iniciação de Cecília e
Ave Maria

X.io obstante os extraordinários gastos feitos com a adaptação coral e or-chestral da peça, além do preço elevado da tactuía do film 
'em 

que se en-
quadros artisticimente coloridos, a Empresa reservou

aos seus espectadores o brinde de.
CO NSi.it VA CÃO l)(»s f>|{KCOS COaJaILX.S

c admirada actriz

contram

Acci esce e]ue a protagonista deste drama é a svnipatliica

RITA SACOHETTO ml

ííl/jS

SPORI
As

Corrutüsas
amanitã no Jockey-Club

corridas deIndicações da A NOITE para as
junanhã no .lockey-Clüb:

Monte -Christo — Trunfo
Cnst-illn - Sanla Rosa
Ve..-.uviei!iie — Misli-lla
Paraná - Atilado
Mont B-líiiic - Alias
Aráilto — Favorito ''¦¦'"'
Iiiterview -- Enérgica "
AZARES — Nnidií,' Mi.nt

Helios, Fitfnlgd, Ilíarrah c 1
ilnllgO,

it i-oiio,
ímnge

Ds

O
OS
mo

L, M. S. A.
matches de amanhã

PRIMEIRA DIVISÃO
Flamengo x America

primeiro encontro desta tabeliã é enlrd
Inhs acima, no campo elo Flamengo. Go-
juizes aciíinrão Affonso de Castro e Os-

waldti Gomes, respeçtivaanciile nos màtches
tios primeiros e segundos teams,

1'udo nos autorisa a proclamar essa pelejaa melhor d..- amanliã.
As i-olloe.ieôes de ninhos ua tabeliã do cam-

peoiialn solTiviii a differença de um ponto ape-
lias, im favor do club cie regatas. Certo ;i
equipe riibro-negra não só ha de querer man-
ter essa differença e ,-ilé mesmo niigmentnl-n,
O America, de sua parle tentará não só equi-
parar as col locações, como dilTercnçal-as em
seu favor. Paia isso ambos ièm trabalhado e
trabalhada coino só-clles sabem, cm tritiiiings
de verdade c perseverantes. A lula que, pois,
(•urgirá ilesk- encontro, com o ser bellissima
despertará grande animação entre os assis-
lentes, decerto cm crescido numero.

Aiiihiiaby x Botafogo'No campo do Anrlnrahy, tendo como referees
Sylvio Fontes o R. Portocarrero, respectiva-
rncnle nus primeiros e segundos teams, rea-]is;ir-se-i'i. este outro encontro,

1.-: não se diga qne não sci-ú um interessan-
te encontro. ,h'i o dissemos Im dias-: o tcam
do Andnrohy, embora alguma cousa fraco, é
«os coiijiinlns mais uniformes e que mais
unidade possuem. A sua defesa tem exeellenlt-s
recursos e o seu ataque, ligeiro como é, sabe
lirar sempre partido dos cochilqs adversários,'Acc-rescenle-so a isso o desejo que têm os dii
Andarahy de vencer e- que a luta se vae
ferir no seu próprio campo.

Dó RolnTogo bem pouco podemos dizer,
pois hn muilo não o vemos lutar. O seu tcam
f> consideramos entretanto dos mais fortes,
formado de elementos famosos, só lhe fal-
tando a uniformidade. Tsso observávamos ha
inezes, Agora eslá provado que progrediu na
homogeneidade: derrotou o Bangu' e clesfãl-
cado,

Agunrtlemo-nns para aprecinl-os; o, certo,
íi lula ciue dahi ha dc surgir nos animará, co-
ÍRlo ao grande publico que a ella assistir.

SEGUNDA DIVISÃO
Palmeiras x Mangueira

... £!s um excellente encontro desta classe,
irealisnr-sc no campo cio S. Chrisloyão, S
juizes Gomes de Paiva e Savio Seeco

Ambos os teams destes concorrentes .do
campeonato estão preparados c vão pelejar>ct_ri bastante animação para a conquista do
Irnunphoi

Ciinnabara x Boqueirão
'Este matcli terá logar no espaçoso campo'üd Fluminense, sendo juizes Achilles Pecler-

Iicirns e Aulonio Torres.
Villa Isabel x Caltete

Esle encontro realisar-se-á no campo do
Jardim Zoológico, sendo juiz Joaquim Santos.

Sewi cslc um dos melhores encontros dn
larde de amanhã, atleridendo-sc a que o Cal-
tete lem progredido bastante, estando actuai-
3111-nt.- eom um excellente Icam,

O Icam do Villa Isabel é por demais co-
iihecido como o mais temível adversário eles-
Ia divisão. Por abi poder-sc-á imaginar o
%o especlaculo desla lul

e proporcionarão aos assistentes uma bella lu-tn. 0 Fluminense pede o coanparccimento dos
jogadores abaixo, na sua sede, ás 7 libras:

L. Rocha
A M. de A. Junior — .7. G. Junior

P, Moacyr — M. Cox (cap.) — ,1. C. Netto
Godofredo — Esteves — Pina — Costa —Ma-

logutti
llescrvas; Ilcrnldo, Domingos, Rufino,

LIGA SUBURBANA
Americano x S. C. Itio de Janeiro

Nó campo dò primeiro, na estação do Ria-
ciitiçló, eiiconti-ar-se-ão cm proseguimcnlo do
ctimpeónatõ desta liga os primeiros, segundos
e tercei; os teams dos eluhs acima; As lutas
cnlre esses eluhs revestirain-rse sempre cie
grande animação e a dc amanha proinettc cn-
thusiasmo desusado,

EXTRA LIGA
• I?io-S. Paulo x A. A. S. Christovão
Reina grande animação pelo esplendido cn-

con tro amistoso a realisar-se amanhã entre os
| primeiros e segundos teams destas sociedades,

no ground da rua Capitão Felix, ás 14 horas.
JOSÉ* JUSTO.

1 ««•»» -

Soííreís do estômago ?
TOMAE: ENEP5IL

Afinal saltou
Ao sub-inspedtor Bordini, da policia ma-

ri Mm a, qiieixpu-se, u bordo do vapor"Indiana", a passageira de íl1 classe Eniii-
nia Sperclto que, sentindo-se mal, não
podia seguir viagem, desejando voltar n
Santos, onde embarcara. Q commissario de
bordo lino queria ,-icceder a esse desejo. A
policia enteiadeu-so com o commandante e
o cônsul, que se achava a bordo, e afinal,
Erminin, que é menor, saltou e vac regres-
sar a Santos.

^flv^~•"¦

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.953 Central

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 6

Festas nas associações e clubs

t
Serão

A Liga Federal dos Empr.
rias commemoni boje o 11"
sua fundação. Haverá, por
sede social, uma festa, epie

•gados cm Pada.-
annivcrsario da

esse motivo, na
constará de dis-

cursos, representação theatral e baile. O Diogeues-Club, festejando a refor-
mn de seus salões, dará hoje. uma festa.Acaba de fundar-se o Club Syrio
Brasileiro, que rcalisará hoje a sua festainaugural.

L0TER9A DA B&HSA

'or 13000 em

Sesguiida-foira—28 do corrente Segiindn-feiria
RS. -|0':000$OÒO

pilllOS ilé 'J00 réis,
HABILITAE-VOS! 1!

A' votula nas cisas lotericus.
Quaesnuer informação e pagamento de. prêmios na

Casa Bancaria lieis & C, Avenida Uio llranco, 105 (es-
quina ila Itua do Uosnrio),

Da platéa
AS PRIMEIRAS

'Telhado» de vidro", no Planai*
Nn PhenW, o llmln tlicnlru tlu rua

publ
ft

co cariai
fie-

itildo, reiippnreceii liniilem nu
00 o '•Tiieiilru 

pet|iiciin",Foi um aconleolmonlo llionlrnl " ontrén d»"Iruupe" i|uevMiiriii lloinlngiii-:. o Iteunln Al-
vim dirigem. Itefurmiitln nu i.eii iiiiilunlo,
qiui-,i i-iiiupli-liiineiile uiiuljiii-aila, u rompa-
nbi.i i-uiiiii agora, un seu elenco, vordndolroí
lirllslni. o que juslirieii, de modo perleltn-
inenle lógico, o SUCCOSHP de liunlem. A peca
de cslreu d lana. sem ser excellente', eoiu pas-
sugens Inlcressanloí o quo ngraihim. A ira-
dllCÇflo ó hou, si liem epie, pura deMlnirnr-lhc
n valor, no correr dus diálogos se euconlrciu
phrases como esta :

— I.einhro-me sempre de si,., ele».
Os nrllslns, em geral, muilo liem se por-

l.naiii no tlesempeiilio. Ol.viiiplu Niigtieirn es-
leve naturalmente mellillo nn papel tio ill-
tileü, liando Hn- graça e multa vida. lvmma
de Souza, que ó, iuconlesliivelnienle, uma
crealuro Inlelllgoulo e quo alaiisn extrnordi-
iiiirlanie-nte dn mui viviieidade, eliegaiiilo, ás
vezes, no cumulo do oxnggcro, no palco, lion-
tem ficou apenas iulelligeule. Sóbria, coiq-
prelicndondo iiòrfeitnmculo a personagem que
encarnou, fel-it correelninciild, merecendo
muito-, parabéns. Ijelmlrii tlc Almeida, mui-
to graciosa nu sua .sultitiuile parle, agradou
em cheio. 11 Sr. Anlbero,biim no Sr. Jcroiiy»
mu. Apciins ti Sr. Soltos Itlbeiro, no Fernan-
do, e'- epie não esteve lã pura quo digamos.
Tendo vindo dn revista 0 dn opercln, resenle-
se dn habito doi papeis sérios e ou porquelem um lie, nu porque se esquecia tlc que
representava noutro gênero, fazia enrolas e
outras momices Impróprias dn seu nanei.

Afora isso, ludo muilo bom 0 "Tellandu;
de vidro" i- peça que, com tal desempenho,
ficará sempre com agrado lio cniin/ de quiti-
quer theatro,

"A Noite' Mundana
{MIVHIISAHIOS *

Fnuciii flnnoi iiiimuliií;
Oh Srs, |)i». VÍclorlrio ile T-mil.t npmof, Dr.Aiiu-rli-ii de Vlvolron. Arlliur Murliinno de Ainti-rim Ciirr/lo, Dr. Itibeirn Jiinquelra, ilepuliiilofcileriili capllfioitOl(0|llo Thiers 1'lomlílg, Dr.

Qçtavlo MonKiilioIrn, deputado federali Dr,Aiiitnsiii oi.vmiiio Vlvõlrai do Castro, mlnlitrqdu Supremo Trlbuiinl Pcderal; Dr. 1'haltlliiodo Amaral, Dr. Luli Frederico Carpenlçr.
"-Ptiüem nnnos hojei
Os Srs. Dr. Joflo Abreu, clinico nesln nipl-(nl: For nn udo Sororiho, nogoclanto nesln pra-

(iti Dr. Cnnsliincio l'y, |)r, Armiiis de MtfítOS.cipil.i.i l.ydio l.im.i. lidgnr Soares Muehndo,
eiiininissarln de polieln: Mllo, Ollllia S; de
Miranda, Dr. Aurélio de Figueiredo Itnmos,
Dr. .losí Ciiiidldo dn Silva llriiudão.•-''"ssa amanliã n data iinlnllcln do Sr.
Ulnlllo Kiilin, uiiiigo ncgiielniile, proprietáriotlu casa Viuva llenry. Seus inuilus amigos pre-
param-lho, ppr aquelle motivo, varias demoliu-litiçõej do apreço *e carinho.
iiodas de orno
.o Sr, Dr. Carlos Peixoto, velho político do

Império, e sua Ivvnia. esposa D, Augustiiihu
1'rixoli», pães do deputado Curiós Peixoto Fl-
llu». i-omiiiemornriiui hontem, fcsliviuni-uto ns
íiiiis iioda.s th»'ouro. recebendo as iuiiumcrns
iiessons quo os furam culnpriinentar lio seu pa-laccto em llotnfogo. A' noite, rcnlisnram uma
Cpto, em que se fez musica o canto. 0 illus-
Ire casal, além dos cumprimentos pessones, rc-
celicn ovultudo innncro de Ulcgrniunias c car-
toes,
'iy>NFi-:iii;r\'(:iAs

c "O micróbio do amor", no Pa»"Os olhos"
lace
líslrcoii-se laontçm no Pnlace-Tlacalre n

companhia dc comédias Kmma 1'oln. oonsll-
tuidn pqr elementos jú conhecidos dn nossa
platéa. (I [lientro da rnu tio Passeio e.tavn
dcsolndornmenle vasio, tie mudo que os ar-
lislns sc resentiram dn falta de publico, n
essa conta devendo ser levnilo um nu iiulrii
senão percebido no correr do desempenho ilas
duas pecas, "Os olhos", gênero Grnn-Gui?
gnol, dc André Dcmnrchi, traducção da Sra.
I'oln, e o "víiudcvillc" "O micróbio do
aiiior". do Bastos Tigre. Tratava-se, além
disso, tie peças já conhecidas dos freqüenta-
flores tios nossos thculros, 0 que, dc certo,
concorreu pnra afastar do Falacc ns espectn-
dores. Ainda assim, o desempenho foi accei-
lavei, sendo para nssignalar que, no "Micro-
bio , o Sr. Ohii-n c n Srn. Mnria I.uiza sul)-
stiliiirain, com vantagem, os antigos inler-
picles desses papeis.

NOTICIAS
du companhiaA ultima peça dn companhia do Poljthcama

no Apollo
Fslá se despedindo do llio a companhia do

1'ol.ylhcama dc Lisboa. Hoje. essa "troupe"
dará a primeira representação do "vuudcvil-
le" de Webcr e llcnucquin, traducção de
Eduardo Garrido, "Faro tlc policia", que é
a ultima peça dn sua temporada aqui. Kssa
peça sei-n representada cm cspcctaculos porsessões.

Companhia Lucilia Pcres-Lcopoldo Fróes
E' com a peçn policial "A rainlin elos npa-

ches" que n compnnhia nacional dc comédias
c "vaudcvilles" Lucilia Feres - Leopoldo
Fróes rcapparcccrá, dentro dc breves dias.
ao nosso publico. "A rainha dos apaches" é
um inlercssaiilissimo romance tlc nvenliiras,
que terá por Leopoldo Fróes uma custosa
montagem.

Ângelo Lazary é. quem está pintando -os
«Cenários dessa peça, ein cuja interpretação
entram 50 artistas. Para a representação cor-rcfla desse original francez haverá bailados c
grande orchoslra, -
A

ses-

primeira de hoje no S. José
A companhia Rloíasso dá hoje, na 2"

são elo S. José, a primeira representação da
peçn mímica ".Mme. X em ChinatowiiV. E'
um oriuinnl interessante dc costumes cliinc-
zes, sendo sua acção passada no bairro chi-
ncz de Nova York. Nessa peço ha origi-
naes bailados dos notáveis dansarinos Ana'
Kreinser c G. Molusso. >

Muito interessante, com um tcxlo va-
raadissimo, temos cm mãos o numero de hoje
do "Theatro et Simrl", o conhecido semanário
tliealral-sporlivo de J. Barreiros.Despede-se amanhã do publico do Be-
publica o conhecido Ironsformisla Silva Lis-
boa. O festejado artista portuguez organi-
SOU para esse c-sijcctaculo um programnianovo c altrahcnlissiino.

Deve estrear ainda este .mez no S. José
a companhia Alfredo Silva.

Especlaculos para hoje : Municipal, Isa-
Hora Duncan, nos seus bailados clássicos:
Lyriço, "II segrcllo di Suzanna"'; 

' 
Plieuix,lelhiidos dc vidro"; Apollo,-"Faro dc Fo-

lacia"; Palacc, "Os olhos" e "O micróbio eloamor ; S. José, "A filha do mandarim",
Mme, X. em Chinalown" e "Soiilro d'nr*lisla"; Recreio; "A- Tiçãosinbo"; Bepublica,

variado; Carlos Gomes'* "No paiz do soF'-. i—:—' ^»^ i i—i

Tudo Fumall
DANILO mm mm

E domingo vindouro. II de si-leinbro, que sc•rctilisa o festival organisado por mu grupoile artistas1, em beneficio dn Cruz Vermelha
1'ortiigiiezn, coiistando o progrnmmn do tre-
chos inusicacs executados por inusicistas e de
uma conferência sobre o Ihcmó "Portugal",
pelo Dr. Hugo de Andrade Braga. ifl

Kssa conferência, que foi lida numa roda in-
luna pelo auloi-, é um trabalho de literatura

c». erudição histórica, em umn fôrma que foge
a rotina das conferências comniuus, R* um
verdadeira estudo de- Portugal — unçfio, noseiitiinenlo dc seus vullos históricos c grau-diosos,

Fala á alma sentimental, heróica, leal e so-
lihndora do velho 1'orlugal, sempre a mesma,sincera c sublime, quer nas lutas mcdie.vaes,
quer agora, uo rumpi-imeiito tio seu pacto dchonra.

Definindo a entrada de Portugal no nctunl
conflicto europeu, diz Hugo Braga, num tre-ctm dc siiii conferência, nn fôrma impeccavcl
dc fina literntura:

.. "Pois liem, no momento cm que a força
bruta, cm nome de uma sciencia egoísta o má,itesencadca sobre a face da terra a maior ca-taslrophe que» as paginas dn-Historio ièm rc-
gislado; no momento cm que, pelos seus or-
gnos de guerra, a Pátria que sc diz mais cul-t.i tio mundo declara os "tratados" 

pedaços de
papel que se rasgam; nesse momento, o mari-nheiro inglez, agitando uma folha escripta, nc-

tceiin para o Fidalgo dn Torre e chama-o. Olieroc Medieval acorda, perfila-se, nttende, ccomeça n Jiriinir furiosamente as suas armasdc combate.
Abi die sim; elle compiehende que num

pclaço dc papel está a sua honra de fidalgo!"
hsplcndido será o festival cm beneficio daCruz VermcUin Portugueza.

çOiYCtficros
? O salão do ".Jornal'! enclicu-se honlem, átarde, parn ouvir Milc. Paulita Bniiicri, que rea-Iisava o seu recital ele canto. Toda a nossa so-cicdadc, composta do que de mais fino c nr-tislieo existe, ali esteve c npplaudiu com cn-Vluisiasmo todos ps números de canto executa-
elos pela joven cantora, já tão apreciada! nas
.•nossas rodas de arte e nos nossos salões clccan-tes.

' ~No salão elo "Jornal".'í-ealísa-sc noi'.l do corrònle, ns 21 horas, o recital ddi. Sr. Ittibens ili; Figueii-eelo,
mio do nosso Instituto de Musica.¦' O programnia dessa festa ele arte é-guinle:

Bach-Busoni — Chaconnej Becthovcn — So-nata op. 90 a) Con nnimazionc ed siiecialmen-le con sentimento cd expressione; b) Noniroppo presto e cantando assai; B. Figueire-do — a) Bcrceuse; b) Dansa exótica; G. Vc-dnsquez - Bcverie: A. Nepomuccno - Vai-
t!; 

"' 
s°^'a,í? 

~ :,) gèa;çeüse 
- b) Barcarol-

,;,,~ 
c)rYal,Sa; M;ií1.Dü«cll - Csardas; Cho-l»iu — Lsluclo op. 25 n. 10.

EM ACÇÃO DE GRAÇAS

dia
piano

primeiro pre-

0 sc-

Acompanhada
do corrente, ús
da Conceição
uma mis-ia

FcrnaiiciL.
esposa elo negociante desta praçaos José Fernanik-.i M.ilnio,

VIAJANTES

a orgao c cânticos, no dia 288 lioras, na egreja de N, S.c Boa Morte será celebrada
,, t. I'e,u ' anniversano natalicio daLxma. Sra. D. .Toscphina BanksMnlmo. esnosn i!'a.,,„i„

A' venda em toda a parte
Deposito CHARUTARIA PARA' Ouvidor, 120

"CARETA"
O nuniero hoje distribuído ela "Careta" es-l.-a como todos os anteriores desse brilhantesemanário carioca,

Doenças do apparelho diges»
üvo e do svstema nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renafo de Souza
üODes; rua S. José, 39, de 2 ás

;Fm companhia de sua Exm.í. esposa Mme.
r,fnJt i"nn 

<;h;lyp..dii'eclora do Jardim dufa teia dc Belo Horizonte, acha-se nesta ca
pilai o Sr. pr. Pedro Chave 

'
na capital mineira.
PIC-NÍC.

juiz municipal

™ Com um programnia cheio de nllrncções ren-hsa-se amanhã, na ilha de Paquctá, o jiir-nicorganisado por um grupo de. funeclonarios da.Superintendência da Limpeza Publica c Parti-cular. Abrilhantará essa fesla uma banda demusica militar, effectuando-.se o embarque dosconvidados as- 9 horas, no cáes Pharoux

4-1

Temporada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR participaa sua bxma. freguezia que o seu luxuoso estabeleci-

monto funceiona diariamente alé 1 liora dn pianliãcom um esmerado serviço de CIIA', CHOCOLATE SOU-VETES e grande variedade cm PAT1SSE1UE lina!- Concerto todas tis noites até 12,30.

. AVENIDA RIO BRANCO, uS
(JUNTO AO PATHÉ')

Segunda-feira, 28 de agosto de 1916
NO '

CINE PALAIS
ii i .;;-'-.jj .

Semelhança Siit3sfB*sa
.¦; ou :

RABAT O BANDI©©
Extraordinário e
. étnpolgantis-

simo photo-
drama, em um
prólogo e quatroactos, descMiro-
lados durante a
primeira restau-
ração da realeza
em França
terminados
correr dos
mosos cem dias
do império na-

poleonico
Verdadeiro

ttcliét-dfoeuvre»
da applaudida
marca «D'Luxo»

1» ,

e
no
ia-

Mise-èn-scène
hors-ligne, obe-
decendo, com o

máximo rigor, á época em que se desenvolvem os emocio-
nantes episódios do film

Pelas
-jrs

associações
Associação P. tios Pobres e Creanças

A Associação Protectora dos Polares c-
Creanças fnz una uppello as Exinas. fainiüns
desta c';i]>ital para conlinuarcita a mancar
roupas e outros quaesquer donativos, para
auxiliar a próxima ciislribuição ipie. se vae
effectuar ean sua si-ilt-, á run ila Aifanclegu-.

«*«••-
Tendes rheuniotismo ?

TOMAE ENERGIL

Dr. Dantas de Queiroz ÊSra.da1Tt,B?1RCÜL0-Sh pelo Itaciami -
lliorax e outros inotlioilos modernos de tratamento^ Con-
su Ilas dás » ás 11 dn nianli.i. Itua Uriigtiiiyaíia, n. 43.

 ¦ '¦»»»¦¦ i
Dous asylos em festa

A Associação As.vlo S. Luiz para n Vclliii-c-
Desainparadn renlisa amanhã, ás 11 horas, n
festa do seu patrono,

Tainbean no Asylo Gonçalves de Araújo lia-
verá a festa annual em Iipura do fuiiclndcir des-
sc estabelecimento.

SECÇÃO INEDITORIAL

Bebidas falsificadas
Os representantes das casas exportadoras

do vermottth "Cituauo" c genebra "Fo-
ckinli" dirigiram hoje ;'t Sociedade ü-, ü.
dos Varejistas de Seccos é Molhados a sc-
guinle carta:"Illinos. Exmos. Srs. direclores e mau
membros da Sociedade União Commercial
dos Varejistas de Seccos c Molhados:

Reunindo-se hoje o.s laboriosos membros
desta sociedade, jior invocação especial parunrovidenciar contra a repressão ciue estão
exercendo alguns representantes dc fabricas
de bebidas estrangeiras contra seus 1'alsi-
ficadores, o figurando entre- cilas a de F..
Çinzano & C, e ^'ynand Fockinlc, cujos inle-
resses ÜC^iC i"'.'!''.'.'.:'.!" me eslão confiados,
aproveito a opportunidnde ' ck', sãhc-ndo-o.i
cm asseinhléa, Irazer a sou couheôlBíC-nfí!
p que se tem passado c destruir as falsa?
informações com que se illudiu a boa fé
da directoria para os dizeres dos convites
impressos eme distribuiu entre os ela classe.
Não é preciso salientar, porque eslá na cou-
sciencia de cada um dos membros desta sei-
ciednde, como a falsificação de líquidos cs-
Irangeiros tem atlingido ao desenvolvimento
de uma verdadeira industria, e, bem assim,
o prejuízo que isso acarreta ao fabricante,
em sua economia e na reputação de sna mar-
ca, nos próprios negociantes incapazes de
procurar por lal fôrma melhores Jicici-os,
com essa concorrência desleal c criminosa, e
ale da saúde do próprio consumidor pelondilicionaincnlo tlc preparados nocivos paracguíilar o paladar ao da bebida legitima.

Compreheiidc, portanto, esta sociedade
que tios fabricantes de- bebidas acreditadas
não é licito cruzar os braços nessa situa-
Cão, deixando tainbom por essa fôrma quenegociantes sem escrúpulo façam tão desho-
nesta concorrência com aquelles a quem rc:-
pugnam taes processos, privando-os dc cou-
correr eom elles pela differença de preço,

assim e a venda do pro-

lldcndo-se defende Iam-
lVcgticz honesto e o do
é da sua obrigação, An

posto em execução são

leniiii'

prejudicando-os
dueto legitimo,

ü fabricante ticfe
bem o direito dc
consumidor, o ciue
medidas que se tem
as qne a lei garante, e nem de outra fôrma
poderiam agir estabelecimentos dc granclaiiiipiii-tnneia que responderiam pelas illega-
lidados que comiucttcssoin.

Quando se oblôm seguras informações dí
venda de bebidas falsificadas cm qualqueacsl.-ibclccinifiito, us.i-í-e ainda de todas n.i
pesquizas que a cautela recommcnda pnranossa própria garantia, e enlão, muito lc-
galmçnlc anuiaido dc mandado judicial, pro-
cedç-se á diligencia, ein que por peritos da
livre escolha c dn confiança do ,iuiz, veri-
ficada a eonlrafaceãii. concede n lei a ap-
prelicnsão dn produeto como a prisão do in-
frae-loi-, qu.. fica sujeito ao processo cri mi-
nnl e ao civil de perdas o ilainuns.

0 que ns vezes acontece, e tem oceorrído
c-0,111 algumas diligencias por parle de- F.
Cinzano & (',.. sob cujo nòiilc sei acha o
mercado cltóio dç falsificações, é que o ileso,
cianlo bem consciente dc seu crime, çonlieicendo p.crfêilninciile as peians em qne incor»
reu, soii a àllègnção de boa fé, prompUfiica-sc a inulílisor o prodiíclò e pagar..as des-
pesas da diligencia, para nãc. lho ser mo-
vido o processo criminal e- o de inde
saçno.

E muito embora se esteja convencido da
falsidade dessa boa fé, que só haverá come
rara excepção, como a meivailoiin é inuiiIi-
sada pelo próprio negocianle c na esperança
de que elle não vencia mais, ao menos tlu»
rante algum (empo, o produeto falsificado,
pelo vexame que .passou e receio da saneçán
penal, uma vez já conhecido, transige-se,
inutilisaclo o produeto comei se disse, accei-
tando-se o pagamento somente daqucllas
despesas e sob a garantia daquella
messa.

São a essas despesas, aliás avaliadas cm
laes diligenciai, que o.s que procuram na
boa fé desta assembléa apoio pnrn-seu modo
criminoso dc commerciar, com prejuízo de
seu concorrentes honestos, chamam de "pc-
sad.is multas!1.

E us diligencias requeridas por /•'. Cin-
zano & C , que dão causa a eslas reclama-
çoes, reduzem-se a nove, c as dc Wunund
Eo:l;inl;, de dous c.nnos a esla data. ao nu-
mero de duas.

Goinprchendcm esta: respeitável rlirGeíõi-ífir-
ç os honrados iBCIülirOâ ili-sia siíciedudc quoo negociante, seguro òa legitimidade do pro-dueto, quando mesma os peritos do Juizo
que o examinam o achassem falsificado, cr-
railainciile, deixaria proseguir o processo
para alé tomar as medidas enérgicas conlra
aquelles que, sem fundamento o com má
fé, lhe attribuirnm n pratica dc um delicio,
e delicio que affoeta sua honorabilidade
commercial. Náo intitilisnriam a bebida, não
invocariam boa fé e não pagariam as dos-
pesas para não ir por deante o processo.

0 supplicanle, parn que esta sociedade fi-
que de tudo bem inteirada c pos.-a avaliai-
o que expõe, solicita a. acecitação de um ai-
yltre que propõe: que se digno nomear uma
commissão do seus próprios membros, com
os quaes se possa entender quando tiver
que levar a effeito qualquer diligencia, para
que a acompanhem e sejam suas próprias

p o-

(23) FOLHETIM

testemunhas
Por cssa fôrma ficam

interesses da ciasse, dos
consumidores,

Cordiaes saudações.'1
ímsMaaraesinRBiBMBB

salvaguardados os
fabricantes c dos

HararaaBraaraaHSBBHBKffieaaA.

COLUNA INFERNAL

Aacl-

Eis 1"

Ci

tcam do Villa Isabel:
Heitor

Moacyr — .T. Flores
niró — Villol.-i — Amaral
S. Pinto — J. Tavares — E. Mo-

reira — Max
íltAml —

TERCEIHA DI\rISÃO
_ Icarahy x S. C. Brasil

Fsla tabeliã marca apenas o maleh acima.
fi luta ferir-se-a no campo do Botafogo.

Será o ultimo jogo do primeiro turno nc-í-
Ia_ divisão, estando o Icarahy collocado cm
aninieiro lugar. A jidcja entre esses clubs vae
tevfcslir-se ele grande animação attendendo á
posição elo club dc regatas c á melhoria da
•equipe do Urasil.

CAMPEONATO DOS TERCEIROS TEAMS
Villa Isabel x Fluminense

Para amanhã, ús 8 1J2, no campo do Jardim
Zoológico, está marcado este encontro,
pdlado,

Consultório Medico
responde a cartas assignadas coro

C. Pi. — Não deve desanimar,
meios falharam ? Tome de õ a 10
intrarenosns de enxofre colloidal,
centimetros cúbicos cada uni*.

(Só sc
¦iniciacs.)

n. H.
Todos os
injecções
de dous
O facto de ser "muito pobre'' nno é uma ra-
zão pnra suicídio. As injecções serão feilas
pelo medico dn A NOITE, gratuitamente.

F. U. R, — Suspenda o tratamento ar-
senical c ludo desapparecern.

M.R. — Crcmor de tartaro, enxofre la-
vado c mognesia, àS 10 grs. Tomar uma co-
lhor ele chá dessa mistura cm um pouco
iVagun, pela manhã, em jejum.

A. L. P. — Sublimado corrosivo, 0,2(1;
resorcina, liydralo de chloíal, ãã quatro
grs.; óleo dc ricino, GO grs.; essência de vio-
leias, q. s.; álcool a 30°, 150 grs. Applica-
ções externas, á noite.

Srs. C, A. 1). 11., M. T. V. F.-, S.
H. R. B., X. M. T., Mme. X. R. ü. Z.,
F. P. — Muitíssimo obrigado.

E nos Sr1;, consulsntes que ainda não pu-
deram obter resposta, um pouco de pa-
ciência,

DR NICOLAU ÇIANCIO.
» «sot.» i

Emocionante romance da actua-
» lidade, de Gaston Leroux •*»

-•»

Ia PARTE

IH-I

MODISTA
Confeccionam-M vestitlos sobre os últimos

Ambos os Icíuns eslão cm franco proütei.íoJ c 1'aris, hua P^b Américo iia 0, casa 'd. modelos

Ora, para fjear tranquillo, "era preciso
que o accidente fosse plausível!..." Em si,
ncousa era fácil. Si a primeira experiência
não alcançara feliz oxito, fora porque Kanios-
ley não fizera tomar ao carro bastante im-
pulso. Fazendo-o tomar um maior impulso
sobre o declive que margeava o outro lado
dn estrada, não havia a minimn duvida dc
que o carro sultaria por sobre o parapeito.
Que succederiít então? Que a primeira pessoa
que encontrasse em baixo do espigão, fosse
no correr da noite, fosse no dia seguinte, do
manhã, aquelles destroços c aquelles dous
cadáveres, acreditaria num accidente... a
menos...

—A menos que um dos dous cadáveres não
estivesse ainda todo ligado!...

Sem duvida havia probabilidades de ficar
tudo queimado, mas havia lambem probabili-
dados de que não desappnreeesscm inteira-
monte todos os vestígios do drama prepara-
do... Kanioslty olhou para o interior cio
auto, viu o volume inerte formado por Moni-
que, abriu a portinliola, locou cm Moniepie.

Iinmedialamente cila estremeceu, abriu os
olhos, tevo um sobi-csnlto, como que para
romper as suas ligaduras, e a voz dn desven-
lurada resoou sob a mordaça que lhe havia
applicado o miserável, para maiores pre-
cauções.

Elle teria podido malal-a com um tiro de

pistola, mas rcpugnava-lhò esse assassinato
dircelo, que poderia, aliás, ser nocivo ao pro-
jeclo^ dc fazer passar o caso por um acciclen-
te. Com certeza! na papa a que ficaria redu-
zido dentro cm pouco lá cm baixo do espi-
gãç, ninguém se lembraria de procurar o pc-
queiio ferimento de Hnnezenu, no fundo do
ouvido. O próprio Kanioslty tivera difficul-
dade em descobril-o. lilás nem sempre sc
mata assim, com tamanho asseio, principal-
mente quando cm vez de um revólver-teteia
a gente é obrigada a utilisar-se de uma arma
militar!...

Preferia confiar nas ligaduras para con-
duzir utilmente Monique ao ponto tia queda.Depois de lá caido o automóvel, iriam cor-
tar-lhe as ligaduras, promplo! c pôr fogo em
ludo... si ainda fosse necessário!... "Quem"
disso sc incumbiria? Elle?... Não!... não
era possível... Não deveria arriscar-se a ser
visto, cm baixo do espigão, apôs o acciden-
te!... "pois que já havia sido encontrado
guiando o carro"!...

Não occupnra elle o logar do "chauffeur",
no caslcllò ele Brétilly, conduzindo á vista
dos "chauffeurs" o lacaios, líanezeau c sua
mulher?

Nisso refleeliu ninda; necessitava explicar
como 6 que o seu cadáver não estava juntoao do casal! Outra necessidade: a da èxpli-
cação que deveria ser dada ao filho eucoutra-

c mciu mais tarde
o havia deixado ir
cila linha pressa

do na estrada, c que, com as suas falsidades,
conseguira afastar da "limousine". Que po-
dci-ia contar-lhe dc mais ou menos lógico,
de mnis ou menos plausível, durante o peque-
no numero dc horas que o separavam da
guerra? Nno se faz n profissão ele Kanioslty
sem ter o espirito preparado para n gymiias-
lica dn mentira, pnrn a invenção útil I Ora,
eis o que achou immcdialamcnte:

Logo que Gérard retirara-se do castello,
Monique repelira n líanezeau tudo o que seu
filho lhe havia dito a respeito dos boatos dc
guerra, assim como as palavras do general
Tourette. líanezeau, muito intrigado, resol-
vera saber ao certo o que havia, além do que
dissera o general Tourette, indo, sem perda
dc tempo, a Lunéville, onde tinha um grau-
de numero ele amigos na alia administração
militar e civil. Suppunha estar de volta hora

meiri mais larde! Monique, desvairada, não
só. Por causa tlc seu filho,
dc sc informar também.

Kanioslty rcunira-sc a elles c os conduzira
pessoalmente, por ser a presença do "cliatif-
feur" necessária no cnstello... Quando, na
estrada, haviam encontrado Gérard, Monique
fôrn a primeira a pedir que oceultassem ao fi-
lho um excursão tão excepcional, cm plena
fesla. Ella não queria inquictal-ò com a eli-
ligencia imprevista, a quo se haviam resolvido.

Arrangc-se como quizer, mas que Ge-
rard não nos veja! dissera ella, abaixando
as cortinas.

A' medida que sc desenvolvia o seu plano,
Kaniosky vivia a sua mentira;

Ah! Ali! dizia elle de si para si, mas a
cousa não vae nada mal!... continuemos!...
Elles deixam, pois, Gérard seguir com o seu
amigo Theodoro c ganhar distancia... depois,
chegam por sua vez a Lunéville... Alu, ou-
vem apregoar os jornaes dn noite. Compram-
n'os sôfregos. As noticias são terrivelmente
pessimistas. Kaniosky lamenta não eslar cm
Paris! Esta justamente na estação (elles es-
tão junto da estação), am Irem que parlo
para Kancy! Si tomar esse Irem, Kaniosliv
poderia chegar a Paris n_ nianliá do dia se"-
gtiiule! líanezeau que teea recados urgentes
pnra Paris, não desvia Kaniosky do seu pro-
jcclo. Ao contrario, acompanha-o até o trem;
Kaniosky parte. Não sabe, naiuralmente, não I BtB stuiiÜo
pôde saber o que depois $scorr-?a3

i ra-

E então! a seguir, líanezeau guiou o amo
com excesso de velocidade, e. a falta de geitonas manobras lançara o carro, ao regressa-
rem, elo alto do espigão "Sainl-.lcan", tendo
tomado por esse atalho parn vollar rápida-
mente no caslcllò com Monique! O romance
está muito bem urdido e plausível, concluiu:
Kaniosky, principalmente si por oceasião dn
regresso dos convidados Hanezcau foi visto
só na almofada, guiando em pessoa o sei
carro!.., "

Isso dizendo, inclinara-se por cima do es.
pigão, e, na penumbra que começava, veriaficara a passagem de numerosos autos najestradas que serpenteavam, lá cm baixo, ali
vessnnclo o valle.

Aposto que são os convidados de Mo-níque iiu? regressam, disse comsigo mesmo.A ausência do nmphytrião c sua esposa devaos ter inquietado, e, com o auxilio dos boa<tos ele; guerra, todos elles abandonaram dtango!
_ E acrescentou "in poli,," com um sor.riso sinistro a bailar-lhe nos lábios cucobet»tos pelo bigode arripiado .i kaiser:Não imaginem por isso que já acaba.ram de tiunsar, meus amores!

Anoitecera, Em baixo, nas estradas, acceivdi.ini os pharóes,
Elle foi buscar a limousine que abrigara,

mais'-distante, mima -vereda -uinbrosa. pro<curoua anais uma vez certlficar-se de que s
sua victima não se poderia mover, c sem ac-
cender as lanternas, dirigiu-se com a maxi.
ma prudência para o ponto de saida do bus-
que Saiul-Jean c para a hospedaria do Cavai"
io-Branco:

Voltaremos quando as estradas estive»
rem menos freqüentadas, pensava cile, e
quando tivermos estabeleei-b os nossos ali-bis.

Fitinhur.nlR.na hospedaca do Gav.rilo-Bran.
eo, stibaa que poderia tclcpbouar a Slreber.ivile lhe havia assignalado, ne-.s.i pronrin ma-nha, a "uiuião do« fiscae^ .pi.: ><¦ A'.- Ia abireali-i.ir e isso na previsão do c.isd cm queivanloikv, oepois de ter cí ido cem llanczêaii
e feito as suas combinações, necessitasse de

{Con.tnúa.)

í_SaSi« :,::¦¦,-* -
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loterias da Capifaf Federal
Companhia da Loteria» Naolonaii

rto Braill

Exlrncoffoa publicai, sob a fincnll*miviIo dn uovoriio feilernl, tis y t|a onos Mililiiulns As ;i horasj n runVibcumlu de Iliiliuritliy u, •)&

Depois de amanha
35(í - 7-

Proflramma officln] iln 12* corrido n roaliHnr-iio om 27 do agosto da 1016
CLÁSSICO AMERICA DO SUL»

CLÁSSICO BRASIL»
i* pnrco - hoi.ivia (Kxclu*— 1.(100

2S:oooSooo
Por 1*100 cm meios

Os pedidos de bilhetes do inle-
Mor (levem ser acompanhados do
Biuis 6011 reis paru o porte dn Cor-
joio o dirigidos nos agentes tfernosNii/.nrclli Si (.'.. roa do Ouvidorii. 04, caixa n. 817. Telo«. LUS*
VM. c nn eusii P, O ii i marães, Ho*
sinio, 71, esquina do beco das Can*
cel Ias, enbcn do Correio n. 1.273.

Moveis a prestações
RUA DA CARIOCA

Modelos exclusivos
CASA MARTSNS

A "Tendinha dos Alliados''
AMIGA DE LISBOA

Recentemente rcorganisadn
>ob a direcção do provecto
"Belga" Ignacio Van Geem.

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

conde de Maranguape n, ij,
"bhnzoin

i Para o cnilicllczamoiito do ro;to o
dns micos; rcircsca

a poliu iiiiiadii pela navalha
\idio .ISilOu, 1'elo Correio

SSooo
Perfumaria Orlando Rangel

CASVfPESTRE
11 UA DOS OURIVES 37

Teleph. $.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Sarrabulho á portugueza.
Mayònnaise de garoupa.
Lingua Rio Grande com ba-

tatas.
Ao jactar •

Leitão á brasileira.
Frango com arroz ao molho

pardo.
Todos os dias ostras' cruas,
Boas peixadas e bacallioada.s

Preços dio costume

¦Ivo pnrn aprcinlixcN)
inelros — Prilllllot I:!lll0ij — Ãnl-
mitosi com iiiiiíh de duas viotorlnáem 1015 o 1010.
• n • in ••"0Hi novo dMmoui1  &a

Mftlto Moitey ,,,
Merrv llay 
David 

1'lhli.chlo
ti Monto t.hii.-.i.i 

J .%"¦•'?, t1} Miss Llnilii 
I) Naiditi ,,,

2" pnreo - CIJ1LE - 1.151
tros — Promloi 1:500S —
nines europeus do 1! annos o .....Unos o nacionaes do 5", sem vi
etoria,

Kilos
r.spanmlor ,
1'nlla 
Mnnll Hoiikc ,.,.,
DlKIHO 
Slllllll Itir.l ,,.
Castllln 

:i" pareô — ARGENTINA
000 metros — Prêmio: 1

ligtnis de pül'0 siingtie.
Jiiliis

sasasa
t>'i
50
50
50
50

mo*
Anl-
pln-

DS
51)sa
5(1
so
5(1

sOOOt?

.v pnreo — unüOUAY - a.ooo
inelros — Promloi lsflOO? — Ani-
nines tle iiiinhjiirr pai/,

I GoylnCaí i.,''.' I.oiil Cniiiiini: ia Pnnlomas 
Allíis i * 11 * 11• 11*«• 11111

I Monl III,nu- ,.,.,,,,,,,,
5 Fidalgo II 

Kilos
5»
50
50
58
511

nioiién ..,
Mislella II
Vesuvieline
Ihircelonn
Mediizii II
Iniaife ....

parco

58
53
50
."il

 51
M-lli:' - 1.000 me-tros ¦ Prêmio: 1:500? — Ani-

nines sem victorio cm grande prc-inlo mi clnssico.

Ilciíos 
Multo Moucy
Mnlpú II .,.,
Paraná 
AlIIndo 
Monte Christo
>.'il( ¦Il,|,,|-„i 

,,

Kilos
53
50
ii.')

 50

I IN >0

B
D
7

fi» pnreo — CLÁSSICO AMERI*
CA 1)0 8UI, — 1,«0 inelros —
Promloi 5:0008 — Anlmnca nnelo*Itacs de 3 nnnos.

Kilos
FAVORITO  57

ARAUTO III .,..,.».... 57
DELPHIM  ou•I IIÜRRAHI  50

5 PORTO ALEGRE cx-
„.U»»p 50
GUAYAMU* r.3
IIYGE-A M
FLECHA III 52
FAGULHA r»l

Kl IIELVETIA II fil
H IIORTENSIA 5
12 HEBE 51
13 ZiLAH Gi

7» pnreo CLÁSSICO BRASIL —
1.900 inelros — Prêmio: 1:0011,* —
Anlrancs iincioiines de I nnnos c
mais.

Gollnlb 
Interview ,,
Patrono ....
Snmnrllnno
Unergicn ...
Mysíerioso ..
Ilonli 
Triumpho II

Kilos
55

68
52
õl
•Ifl
40

MEOIÜINA VE6ETAL do padre Gustavo E. Goellio
S. Joio d'ENRey»Mlnn8^Proço do vidro 5$ooo*-Rcmo..e«

mos pelo correio sem augmento dc preço
A qualquer nuiioa quo nus envio iyni|i|onmi da iüua ioflrlmoiilQ) com üw*

iinilci elarfliflj innnilni«ntas conselhos guino ipml
remmllo devo mnr paia nina cura ofllca»

MoW5l*<5 Dapüíatlvo tio lontfue, oxclmlvnnionlo feito de vogolao».
Cura lyplillli o Impujwiui tio awnguo. Uoongna tln pelle

YllCcltv ^ra*('monlo do gciürrliéíioxcluilvaniMito Interno,
FVicillinn Combato a iiouratibanla o dooncái notvosui. osaoltimen-* yv««II« lu.s Insoninlnn.

Cannhyba plirn „„„„..,¦. ,,„ fíj^
Vegetaliho
Parehtàha
Yerobina
Phyllantus

BüB
Infiilllvcl na rlieuiniillsmo

o dures iievrnljjicas.

Eipociflco yogotnj dos rins.
Cure iloonçai <iu estômago e intestinos, fraqueio,
aciclcz.

a\r, vic;o o nellozu.

liolio,

('¦na incominodos da mulher;
P< ileioso iciiiic.o do organismo.

dá

lB.i.,?.*Ç?n!!<.,.W n,°! IlIlAMiAo OAVUOTl AC, ma da Assembléa, 0Í! i

I D £ AA/* 4IL"0S' m d" tt"Ílai"111 57,J. BRAGA, rua Buenos Aires n. 234.
S. Paulo: .1. SANTOS & C.niaS. Dento 71 A.

cícO iinico quo (cm os principnes pretUcinlos, clegundn,
commodidado c diinibilldudü sem fim.

DEPÓSITOS»
Matriz, Sete de Setembro n.

Filines, Avenida Rio Branco n.
» Marechal Floriano n.

LOTERIA
w:

fsimples c dc cl
:: :: notável :

Reetanrantlieáo de Ouro
km wk\\

V^MwtWBIWy»^ ¦r • i-W

**Bff'ASkirJ'r<i,h^atfl*:EÍr'j —

ú portugueza

Rio de Janeiro, 'J,') dc ngOSlo de1010. — A dlrccloria de corridas.

TBAIyly
E PERTENCES

Basket-bal^Lawn-Ten-
ms e todos

os
demais sports

CASA~STAMP
URUGUAYANA, 9

Casa especial cm fitíoso peixadas á baliiana.
Iloju ao jantar:

Marreco á lisboota.
Penl a brasileira.

Ainaiiliti im almoço}
Pcrú com ano/ do forno.

Ao jantar:
Prango A americana.
Cabrito á caçadora.
O curdanlo sempro variado c os tre

ços nutrcauos ao alcance do
balsas.

Vinho- ilo mesa deliciosos de
baça c GnlSa.
Avenida Rio Branco n.

fJunto ao Trinnon)
Ahcíloalé 1 hora da noite

Compra-se
qualquer quanlldndp dc jóias velhas

com mi som hojras, de qiiolquor valor o
cautelas do aMufilo de Soccorroí; phga-sobem, na rua Conçitlves Dias n. Ú7.

Joalheria Valentim
Tclopliono !>'.! I Contraí

Remédio prompto,
Pílulas Universaes

Para dyspepsín, enjôo, enxaqueca, obstriicçilOj
biliosos c dcsiuranjüs do ligado c do estômago.

O laxante c purgante por cxccllcncia.
Produzem o seu cffeito benéfico sem debilitar rim causar dores.

Em todas as drogarias e pharmacias c na

A' GARRAFA GRANDE ^^ÜRUCü*™" °°

MELHORADAS
nu

PERESTRELLO

ataques

S. PAULO
Garantida pelo governo doCtlado *113.

89.
114. T , . —,

 rcrça-leira, 2'j do corrente

IüuSiii
Por i$ooo

?

i&vto

Syphiíis
Cinco iiiio

adquirida nn lioredllarlá óm Iodas as
inauirostiicSes. Rlioiimaliinio, lí«o-
ma., Ulcoras, Tumoros, Dores museu»
Inres o osseiis, Duras do cabeça no-
11tit ii.» , ot:. e toilas doonças icsul-
lautos dc Impurezas do' sangue,
curam-so Inlalllvqlmiinlo coin o

com nm só Frasco liiz dosníiparecor qualquer manilostacilo.
collior aptis ns rololçüos. Em todas as plntrinacms.

Isi
Uma 

|

nillictcs A venda cm iodas íi
casas lotericas.

M.viia
*

ni!CISTWD.l

todas as

Alço-

183¦

IM¦ 

MiÍFÍM
•iDELANGRENIERk

fe, TOSSE, DEFLUX0, 11
Mjjfe BnONCHITE ^ÇM

A FIDALGA
ltcstanranl oiulcsc rciincin as molho

ics laniilias. Illgorosu cscollin folln dia-
riamonto, om carnes, cocas o legumes.
Vinhos, impoi liii;Ao cio marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

ItUA S. J0SE',81 - Telcp. 4.51.1 C.

VENDE-SE
a preço ilo pechincha um bom predio«om quatro quartos, duas salas, cozinha
o iliiniiiis dependências, com intastallaçõcs
do iigua o luz electrica, com bom <|uiii-
tal Iccluulo c arlloiisado: Iruta-se no
mesmo, á rua tiranos 113, na estução deRumos.

J. C. Fernando Rohe

Qual o vosso destino ?

Ao Consulado Geral Americano foram
pedidas infoniações a respeito do para-deiro ilo Sr. J. C. Fernandes lto!ii>, quoem 11)09 residia no Puni, donde retirou-sr
depois para esta capitai. Acro-

dita-se que o mesmo lia.ja lallccnlo e
roga-sc aquém puder dar qualquer in-
forniiiçõcs a rcspidlu a gentileza de en-
caniinlial-ns ao Consulado Geral Ameri-
cana, ediltcio do Jornal do Commercio,
nesta capital, pois as mesmas sao
necessárias para rogularisicr a questão,),. nnjjcíjuro de vida em nome daquelle
senhor.

Curso do Preparatórios
Mensalidade 23ÍSO0O

Diurno e nocturno. Proles-
sores do Pedro II-Matéria
avulsa io$ooo. Rua Sete de
Setembro n. 101, r andar.

DINHEIRO

Que cores eleveis preferir?
Qual a pedra que deveis usar em vosso anel'Otto santo vos acompanha para que possaes pedir-lhea sua prolccçao .¦'..'•

, Como corrigir as correntes de defeitos que são contra-rios a vossa estrella, si ignoiaes qual seja esta ?O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante-mas neste caso o dispendio é fatal. Ie'
.h ,,M™fÜTs IiabUIÍmII»»fnips a fornecei-vos o vosso horóscopo, sem dispendio
!l<^4SSteq? "ÜS "CreVa' aCüll,pi,"ha"dü u'» c™4p° «¦"'o'vosso

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
indioando-nos o mez do vosso nascimenlo, somente, c, pela volta do correio, esta-reis scienles dos me.us indispensáveis para alcançar uma vida prospera e feiiz.

Xão guardeis para anianliã, que será tarde.
ESCREVEI-NOS HOJE MESiMÒ.

PNEUS
Preços feitos directamente

da fabrica.
O director-gerente, enge-

nheiro Octavio Gusman, de
uma das fabricas de pneuma-
ticos, cuja companhia se com-
põe de quatro fabricas dístin-
cias na America do Norte,
acha-se actualmente nesta ci-
dade, onde permanecerá peloespaço de duas semanas, ac-
ceifando contractos directos.
Pode ser encontrado á rua
dos Ourives 85, das 4 ás 5
horas, 110 escriptorio de Pra-
do Costa & C.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Agua mineral natural

DEPOSITO GERAL
Run Theophilo Ottoni n. 34

Telephone Norlc ílü!í

A Nofre Dome de Paris
mmm^^tm^»mm^mmmm»mmmmmmmim

CÍRâliS VOÍM com
o desconto de £© ci

GARAGE AVENIDA
llopiiliula a I* tloila capiinl

Autos dó luxo pam casaiuonlos <: nassofol
= escriptorio: =

Av. Rio lirdiico, 161-Tel. 171 cenlral
(1AHAGK i: OFFICINAS:

Run Retaçlío, 16 e 18-Tel. 2*161 central
RIO DE JANEIRO

Cambuquira
Acha-se novamcnle aberto,

debaixo da competente dire-
cção dc seus novos própriotarios, o magnífico Grandç
Hotel do Parque.

Em todas as mercadorias

O If JBÍ

«EW8LA»
Brilharitina concreta com pe-

trolco, deliciosamente perfuma-
da cem penetrante e escolhida
essência, dá brilho e firma a
côrdo cabelloj ao contrario das
demais brilhantinas, que tornam
os cabcllos russos. Vidro j.tiooo.
Pelo correio ^ooo.Na A' Gar-
rala Grande, ruaUiuguayana 66

Grande deposito c offieina de movais e col-cboarla, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es-tvlo aliemão, ullima moda, 500-VÜOO; mais barnfo
que qualquer outra casa: salas de jantar, 580.K ditas dc visita,
cstylo de grande ciicito, de 130$ a 180.^, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, tSoípooo. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; heão dosMares na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

Aluga-se Lai?serio
um casal
ou cava-

Ilícitos de fino trato um cs-*
plendido aposento mobilado,
no palacete, todo ladeado de
jardim, na rua D. Luiza n. 2r,
Gloria.

i Praia de Botafogo, 38.}. ^0^^' <!
I cai fienle ao Pavilhão de Regatas - teiep, sul _^**^*s^ '
j 

Succiirsal — Installada no esplendido pre- ^^^^^^^O^-*-^" '
j dio novo de mjdcrna contimiçiío^^^^ftifiÁ 6\^-****^ j
! 11. das Laranjeiras, 3 \^0***f\ Y^&Ò^10***^
\ Teiep. 5.136 r,^^**00^*€\%jf\>'*0*''^ Cozinha de pri- !

I ^^^^^^%. C ?^ í*-^-"^^ ineira ordem — Aposentes i

j "^"^íkft 
v&Jj^*"'0^ e ^''"'"-'i''05! coin '"dos o; confor- !

j VJ3*^*"'^ os modernos. — Bom tratamento. Pro;o< •

| ****"^ módicos, bondes á poria. JIIGÜEL II. SIXEUfi-íRSX.0^ '
.'---- -zE^:-í±=^-~~~ ....- j

CAPE' SAMA RITA

Einprcsla-se solire jóias, roupas, (a-
zeiidas, motaes o Indo qoe represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELBPIlÕKlPum NORTE -

{Aberto dnsT} horas da
innnliii ús 7 dn noittij

J. LIBERAL & C.

y/\t\it\ ifi«ff!ii

VERDADEIRAS
TELHAS 01ASBESTO
ETFIEMir
^R6eAaARDi
Ourlvea.lia-RIO-

Pensio Brasileira
Reformada para familias e

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

Hotel Mello
Eni Lambary

Informações: na Casa Viuva
Heniy, rua Gonçalves Dias
n. 40.

M,\ DO ACftE IM. fi! II c RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.404 NORTE TELEPHONE 1.218 NORTE

MOVEIS
'Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer quánti-
dade de moveis, podendo as-
Sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
grosso.
K3E99E

ZMm"¦ CDN STIRADO ? s
m v tossem.vnuiTó ?'¦¦¦¦;.

iíbsfrjoü-sè;?
riyJiiTjII

$¦< r^REÇOi DE T VIDRO R? I^XDiOO X
lVENDÈ*SÍ£ÈM TODAS AS r^HÁRMAeiAS
^PEPOSílOSiVP.RIffCiPAES • DROGARIA PACHECO.ftM., ÂttDRÁ0ÀS^3/(é

í, RIO. RÚ/ ENíjENííÜOÉ DENTRO 26 Mt

FíltUTIFICANTES
i.iiniin : Aniiiiiia, doenças Uo

cstojnago e moléstias próprias
ilas Senhoras, — Agentes geraes:
Carlos Cruz & Comp. — Ilua 7
dc Setembro 11. 81. — Em frent,;

k > Cincinii 0DE0.N. m

Aos Srs. Professores
Publicas

Recommenda-so o cxcellonte livro de
leitura CONTOS MORAES e CÍVICOS DO
DJlASIL, de C. Góes, mandado adoptnr
nas aulas primarias pela Direct. dc Instr.
Municipal.

Na livraria Alves, cariou, illusír. com
235 pags. y$000.

ESCOLA DE CORTE
Mme. Tellcs Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, cm
25 lições.

Pratica por tempo iiulctcr-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nliavados.
Acceítam-sc fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas dc chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odcon á
direita do elevador.

Pensão estrangeira
Excellcnte tratamento, quai -

tos bem mobiliados para ca-
saes e solteiros. Preços mo-
dicos, todo conforto e asseio;
8 minutos distante do centro.
Rua D. Carlos In. 3g, Cattete.

Pensão
Traspassa-sc uma pensão com quinze

quartos bem mobiliados, predio ajardi-
n'.ido, installações modernas, nas imnio-
ainócs da liluria; informa-se, por la-
yor, na casa Ris!, á rua Sele de Selem-
bro 11. 77.

¦¦¦uuDHnfali

^*Í0|aiirÉ

OE
Ernesto Souza

jãHONCHITE
Ronquidio, Asthma,

j Toborcalase pulmonar.
GRANDE TÔNICO

i o apiieilm e prodas a
forca niDscular.

GRANADO * C. 1* de Marco. 14

i-ufso te Preparatórios
(Admissão ás Escolas Supc-

riores)
Rna da Carioca n. 43 — t» andar
Professores do Collegio Pe-

dro II, aulas praticas de physí-ca, chimica e historia natural.

CINEMA-THEATRO S. JOSÉ

Maison Muguet
MME. PEREIRA

Atclinr de modas e confecções, cba-
péos para senhoras, senhoritas e mòni-
nas, grande varic.lade eni fôrmas, fitas
c plunias.

Coslulnes lailleur, robes, nianteaux,
saias, blusas, iriulinées, pcigrioirí, lin-
gerie muito fina, lodo artigo estrangeiro.
Execuliini-se eom perfeição c elegância en-
xovaes para casamentos o i|uacsquer toi-
leites pelos últimos figurinos.
Rua Sete de Setembro 11. l!)3.%elenhone

•i.287 Central

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em 30 licções (demeia hora) pela arte maravilhosa do

grande poeta lyrico João de Deus.
Vontade e melhoria, e todos aprendem

em 30 licções, homens, senhoras c cro-
ancas. lixpliaulorcs ; Santos Brasa e Vio-
leia Braga.

S. J0SE' 52

i,syphilis e impurezas
DO SANGUE—Cura segura e efficaz
pelo afamado Rob de Summa Salsado
de Alfredo dc Carvalho—Milhares de
attestados—A' venda nas boas phnr-macias e drogarias do llio c dos Us-
lados—Deposito: Alfredo de Carvalho

i'C- Primeiro de Março 11. lo

ios i num lié
para canalisaçãr do águas

VELLOIí, MORELIil & COMP,
Praia do Caju 11, 08. — Teiep. Villa 199.

Fabrica dc visas ocas de cimento ar-
iiiado, vergas, lageotas para divisões,
mais leves e econômicas de que qual-
qiier outro artjgo similar.

Vigas-madres massiças c postes paracercas.

Stadt Munchen
Café o restaurant,

Almoços, janlares c coias.
Amanhã;

Para o almoço:
Lingua do Rio Grande com balatas.
Mayònnaise dc lagosta. Ostras frescas.
Sarrabulho á portugueza.
Grande pei.xada e caldo verde.

Para o jantar:
Creme dc aspargos.
Pciú ii brasileira. Robalo de forno.
Canja, ostras frescas c sopa â 1'ojgnon,
Terraço o gabinetes ao ar livre.

Fraca Tiradentes n. 1
Telephone 665 Central

Proprietário A. Motta Bastos.

CALÇADO
CASA MINERVA
Travessas. Francisco de Paula, 38
Calçados finos, alta moda em
botas e sapatos. Sempre va-
riedade em
c creações.

Manicura r. massagens mnnuacs «\
elcctricas por professor diplomado che*
gado da liuropa. Ilua Siio Josó n. 20, 1*
andar. Tolcphonc Cenlral .Vl.")7.

JLJnhàs brilhantes
Com o uso constante do Iliiholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e c\-
oileiili! cor rosada, que não dcsapparpce,

ainda mesmo depois dc lavar ns mãos
diversas vezes, um vidro, 1S>h00. p,e-
motlo-SO pelo Correio por -i.^ljui). .\'.,i
iA' Garrafa Grande,,) rua Uruguayana
n. CO. " 

*

Dentista
A, I.opcs Ribeiro, cirurgião dúlltís*

ia pula Faculdnde de. Medicina do lliy
de Janeiro, com longa pratica, frabai
lhos ip»i'anlidps. Consultas diarianiotito.
Consultório, rua da Quitanda n..48.

HOTEL AVENIDA

novos modelos I

Professara de corte
Habilita a cortar por escala geométricac pratica qualquer modelo, inclusive lail-

lcur, cm poucas lições
Também corta moldes sob medida c

podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Urtiguavaiio 146 i' andar
TEL. 3.573 .NORTE

Chapéos de sol e bengalas
" mais variado sortimento encontra-se "a CASA BARBOSA, praça Tira-
dentes ii. 0, juntou Cainisaria Pro-

gi'esso.
N. B. — Nesta casa cobrem-se'.hapéos e fazem-se concertos com

rapidez o perfeição.

Pintura de cabellos
MME. OLIVEIRA lingc cabcllos par-ticulurmeiile, só a senhoras, com llenné.

Aclualmente garante a maior perfeiçãono seu trabalho. Duração: quatro mezes
Complctanionlo inoffensivo. Preparados
recebidos da Europa pelos ultimos vá-
poros.

Avenida Gomes freire ri. 108, sobrado
Telnphone n. 5.80(i--Ccíítral.

U maior e mais importante do
Brasil. Oecupando o melhor si"

tunção da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência nnnual de iiü.000 clicu-
es. Dinria completa, a partir cJe

IOSOÜ0.
End. Teleg! — AVENIDA

RIO DE JANEIRO

ANTARCTICA

Mobiliário completo
Familia do tratamento, estrangeira,

que se retira, venda, parcelladaiuciitc on
cm conjunto, o mohiliiuio completo dc
sua casa, desde trens de cozinha até os
tapetes da sala; os inoveis são todos
completamente novos. Ver e tratar na
rua do Rezende 101, das 10 ás 10,

Companliia MOIASSO, da qual faz parlea primeira bailarina ANA KREMSER-
Dramas, comédias, musica c grande»bailados—Director da orchestra, mães-

,ÍOJE-'lressessijes-A's 7,8 3/4- o 10 1/2
Especlaeulos do completa novidade pura

famílias—Arte, luxo e moriilidadc—Nu-
Jicroso elenco, luxuosa montagem—To-
Ias as imites novidades.

Primeira sessão—A applau lida peça—
SONHO D ARTISTA. Segunda sessão-
Primeira representação da cspcctaculosa
peca-MME, X EM CIII.VA-TOWN. To-
iiiaiM parte u sopiano dramática JNES
TOSCAlll, o trio americano e corpo de
ciirns, Linda partitura,emocionante drama,
Protagonistas: G. MOLASSO e ANA
Kl.USKM. Toma parte hjda a companhia
rerccira sessão-A FILHA DO MANDA-
RIM. 0 maior suecesso theatral I

Amanhã — Em « matinéo s — SONHO
D'ARTISTA e.M.ME. X EM C1IINA-T0WN
A' noite— 1» sessão —A FILHA DO MAN-
DAIUM—2» sessão-MME. X EM CHINA-
TOWM e 3» sessão-SONHO D AUTISTA,
Em todas as sessões tomam parle novos
numeras de altracgões,

1 1»&.um(jajifc^ll"™iijiiiiiiii^-jn»3»^ii»i^^ iura^Mr.---_-„.-„ ,

IDífO llli I Theatro Carlos 
"Gomes 

jl cabaket hestauranIITo H

MODISTA
Faz vestidos por qualquer figurino, com

toda a perfeição e rapidez, preços liara-
tissimos, nm Gonçalves Dias n. 37, so-
brado, entrada pela Joalheria Valentim,
Teleplinne n. 991 Central

Recebeiií-se pedidose encomiuendas des
tas afauiadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Empre-sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
Ho. Telephone 2361 c.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco dc Paula, 4v
Telephone 3.8'M-Norlo

O mais chie salão. Primorosa cozinha.
MENU

Amanhã ao almoço:
MiiYonn.rso dc lagosta.
Especial caldo verde.
Sarrabulho á nossa mola.
Capão com cotivo llòr.

Ao jantar :
Sopi. creme dc aspargos.
Pen' á brasileira.
Es ai, pei á vicnnense.
Outras iguarias.
Concerto Duo de Cylliara, Primorosa

gnmifcira,

CASINO-PHENÍX: 
"

O único thcalro por sessões
ccioiia na Avenida

que fun-

Vendem-se
jóias a preços baralissirnos : na

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone n. P!M — Central

Perolina Esmalte u$
preparado que adquire c conserva a bel-leza da pelle, approvado pelo Instituto dcllelleza, dc Paris, .premiado na Exposiçãode Miltino, Preço 35000. PO' DU AltltOZPEROLINA, suave c embollozador. Preço•1*000. Exijam esles preparados, á vendaom todas as perfumarias e no depositoesle o de outros preparados, á rua Setede Setembro n, Í09, sobrado.
Vende-se

li ísiá nii
O Cabaret Restaurant do

CLUB MOZART
A elegante bonbonnièrc da rua Chile,31

Com- esle programma :
Cabarelicre, a clcgnntc

ne Myrtiss
LAS SAUMASQUISAS,c'oÍobros dansa-

rinas.
A IOLI.KTINA, cantante italiana.
i.AHY DEKERL00, apachcltc.
ESTIIER CASTILLO, hespanhola.
LA PORTUWV, crcolla.
SL7A.NNU MÜCCET, diseuso.

Orchestra do immenso professor BRUNO
SIAllCEÍt.

jj (Todos ao MOZART! I!

Grande companhia de sessões, do
Edcn-Tlicatro, do Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MA MOLES.

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 3/1 e 9 3/4

O espectaculo das laniilias
A revista-fantasia, de costumes

portuguezes, em dous acles, orijrinalde caulos leal o avelino ' 
de

SOUZA, musica dos maestros TIIO-
MAZ DEL-NEGROe LUZ JÚNIOR

NO PAIZ 1)0 SOL
7.é Lusitano.por HENRIQUE ALVES :

Maria do Minho, por ELISA SAN-
TOS. Optimo desempenho de Dcrtlie
Baron nas suas admiráveis cieaçfles
Mcdina de Souza, .loão Silva, Jaymó
Silva, Luiz Bravo, Tina Coelho, Ce-
le:le dc Oliveira, Plácido Ferreira
Augusto Costa o todo o bello con-
junlo desta companhia.

Patrióticas apotheoses a Portugal
O maior suecesso— Logilimo triumpho

Anianliã, grandiosa o matinée > ás
2 1/2.

CABAKET RESTAURANT
«^^««aat:.^ na Garrafa Grande [

HOJE HOJE
Sabbado, 20 de agosto ile 1016

THEATRO PEQUENO
2 sessões — A's 8 o 10 horas — 2 sessões

A comedia em dous aclos, de ERAN01S
CROISSET

TELHADOS DE ViDRO
(LU FEU DU VOISIX)

Grande suecesso de EM.M A DE SOUZA,
OLYMPIO NOGUEIRA, HEI.MIUA DE \l.-
MEIDA, SALLES RIBEIRO, ANTHEHQ
VIEIRA, EDMUNDO MAIA, JOSEPHINA
SANTOS, ANTÔNIO CAMPOS c DOMIX-
COS GUIMARÃES.

Mobiliário fornecido pela casa RED
STAIt.

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 78

Absolutamente reformado! Totalmente modificado I -A's 24 horas em ponto
« mmf íí 

" 
í? »^™W> com uma « soirèo » dc gala, deescolh lo' p -

gi anima de canções e bailes íiilornacionaes • ¦

MAGLÍÍNf!Sbar!lonom0,11° 
CO"tratíUlo< P".« esteCaharel-Cabarclier-Sr. FRANCO

rrnr0nvk°íCCnt,íqUC~A NENE1TE^ chanteuse mignonne—GIOCONDA, ítalo-argenttna—JANNIE LESSY, chanteusereahste-FANNY RODIIÍR, cantante internacional -DELIA
PERES, crioula -LA BU-BU, hespanhola e TILDINAxantanteitaliana. w

Orchcslra dirigida pelo popular professor P1CK.MAX.V
X B-A Directoria do Club terá o- ensejo de offerecerlislinelos cavalheiros galantes brindes. «"uctci ás gentis senhoras c

e VLRA-LYS, bailarina clássica. •
ARTE.

franceza

ELEOA.NCIA... RSLLSÍA.... MUSICA. FLORES.

Pür&ACE THSATRE I
HOJE HOJE

A's 8 3[4 da úoilo
Ruidoso suecesso da grande compa-

nhia dramática, dc que faz parle a
actriz EMMA P0LA

A peça em um acto, do èscriptor
argentino Andrés üemarchi, tradu-
cciio de EMMA POLA

OS OLHOS
(Gênero grandrguignol)

0 vaudeville em Ires aclos, de
bastos tigre

CABARET
CLUB DQS BOHEMI0S

11111 !m
des á

MM
venda nz bilheteria do

s—Frizas, 25$000; camarotes,
cadeiras distinclas, .ÍSOUH;
de 1», 3.15(11)0; ditas dc í«,
galerias nobres, 33000 ; ea-

llilhi
thcalro

Prcçc
20§l)00;
cadeiras
2$'i00;
Irada geral, 1$000.

Amanhã, o matinée i ás 11/3.
taaW»WmWmWmVBm$mVmakW3m%WauW9WmWmÊÊÊm

RUA DO PASSEIO, 51

Oreheslra dc Iziganos—Hoje, «soirée»
dc gala dirigida pola sympalhica ca-liarclistn

LAURA DE SADB
ordem, chegada dc

hespa

Preces : Cadeiras e varandas, 2$ : ca-
marotes, 12$; cadeiras dc I», 3$; gole-
rias, l$U00,

Bilholosá venda na bilheteria do lhea-
tro. Telephone Central 3021.

^^*MWg*»^gg^gnrarj^MiM

I THEATRO RECREIO
Companliia ALEXANDRE AZEVEDO

a Tournée » Cremilda d'Oliveira

HOJE:

' 8 Troupc i) de 1
Buenos Aires.

LA VAI.ENXIA.MTA, cotipletista
nhula.

M ss AIU.ETTE, excenlrique;
TROYANA, divelle nas suasLA

ções.
Mil

voix.
LES FUENTES

Iransformadores.
LAURA DE SADE, no

can-

AXNY DEMONY, elianteuse í»

celebres bailarinos

seu repertório

N. B.-
{a &legria.

E' c único calarei onde i

A's
A comedi

GAVAULT

7 3/1 - A's li.'!. I

a em Ires aclos, dc PAUL

â"IHl 

A A á& Pll 3 Svfi ls í-iiPflnvmnn
Protagonista

VEIRA.
CREMILDA DO 1.1-

Moveis do MARCENARIA RUA
LERIA.

A seguir, o engraçadissimo .vau-
dcvillo — MARIDOS ALEGRES, om
Ires actos no mesmo gênero de-
ÁGUIA.

cina I
Domingo, o matinée ».

^ Segunda-feira, 28, recita
Gliira. Espectaculo completo.

I


