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OS NOVOS IMPOSTOS

A
m i m pm
A propósito da votação cie novos im-

po.lo_ pulo Congresso cntre_.vcn.os hojecom o Sr. Nilo Peçanha uma palcstrn, cm que S. Ex. contesta o que se temdilo por ahi relativamente á condiiclnila bancada fluminense, accusada de in-
col.ercnle com a sua orientação políticano Estado.

Alguns jortiacs aí.irmani que V. Ex.
negociou com o Sr. Antônio Carlos oapoio da bancada do Uio tle Janeiroaos novos impostos da União pela trocada continuação dos serviços tle sanca-mento da baixada fluminense c...Não é verdade, lia mais de ummcz qne não me encontro com o il-lustre chefe da maioria parlamentar, co serviço de enxugo da baixada fliiini-
nensc, objeclo que é dc tim conlralo,independe do voto do Congresso.

Os Srs. deputados poderão, quandomuito, negar verba para fiscalisação des-
sas obras ou altribuir os encargos dc sua
conservação a uma repartição permanen-te do Ministério da Viação, mas as obras
dc sancamanío, queiram ou não, têm dc
icr concluídas nos (ermos do contraio
celebrado com a União. Vê, pois, A Nül-
1E que as minhas negociações com oeminente Sr. Antônio Carlos não pas-Sam de fantasia dos jornaes.Um delles até adeantou que eu, exa-minando as (abellas do Ministério daViação, e considerando a suppressâo dosserviços da baixada, renunciei á Velha

política fluminense nos cortes da des-
pesa publica, fechando a questão dosnovos impostos. Pois saiba o senhor queesse serviço da baixada, feito em apo-lices, nem figura nas (abellas do Mi-nisteriO; cia Viação.

Si tudo que os jornaes dizem fosse
('cidade...

^— Liquidado este ponto, que pensa V.
Ex. sobre os novos impostos?Os Srs. deputados do Estado são.omens livres (e na Republica não sei
o que são questões fechadas) e eiles
votarão conforme a inspiração de seu
patriotismo.E' evidente que entre a política de
apstricção das despesas publicas e a po-fit i ca da aggravação dos impostos, o es-

,piiijo fluminense, fiel á sua tradição, fi-
cará com aquella e assumirá plena res-
ponsabilidadc de sua iniciativa, si ella

viv.er o apoio governamental, sabido co-
mo é que nas questões financeiras cm
toda parte deve prevalecer a orienta-
ção do"govcrno. Os Srs. ministros áca-
ban. mesmo de indicar cortes sobre as
propostas que fizeram, na somma de 12
mil contos, comprehendendo muito bem
que a nação só acceiíará novos (ribit-
tos reduzida a despesa ao seu mínimo.

A administração só os pedirá em caso
de rigorosa necessidade, e ninguém, a
não ser que se queira fazer política dc
galeria, poderá negar o seu concurso.
Mas ainda ahi terá o cuidado de não
levar a desesperança e agitação aos cam-
pos que começam agora a trabalhar e
íi renascer.

-.- Fala-se na tributação do assucar,
i|iic pensa V. Ex. ?Sou radicalmente contrario. A Ia-
.pura da canna, pode-se dizer, fez aindependência do Brasil, c nos últimos
.0 annos nunca mereceu a protecção dos
noderes públicos. Lutou sosinha com a
beterraba, ajudada sempre pelos gover-nos da Europa. Não ha de ser agora, queos lavradores melhoram com grandes sa-
crificios, aliás, o seu regimen agrícola
e apparelhagem ás suas fabricas, que va-
mos pcrseguil-as com impostos. Si o usi-
neiro ganha muito, tribute-se a sua ren-
da, mas não se tem o direito dc escor-char o lavrador, encarecendo a vida do
povo.E quanto a dizer-se que \nos levou ao segundo «funding
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A Itália declara guerra á Allemanha. A Rumania
declara guerra á Áustria

contra
a Áustria

Depois dc dous longos annos dc hesita-
toes e, deve-se confessar, uni pouco inerpe-nulamente, a Rumania acaba dc der. arar
guerra á Austria-llnnnria, E, como todoi osindícios deixam perceber, o conflicto cr ten-der-se-ti, por parle da Rumania, não sómcn-
te á Allemanha, como lambem à Quinaria eti Turquia, campos nuluraes cm .-/ne tem decmprchenler a sua aelivida-.le militar.

Desfez-se, pois, a orando incógnita, lulnez
a maior prcoceiipaçào daquettei que, diri-
uinao os acluacs acontecimentos europeus,
procuraram a solução do problema bolha-
tueo. E desfez-se como a lj,i!ca aconselha-
va: a Rumania juntando-se nos alliados,
unindo-se-lhcs contra, a Austria-Hungria, o
inimigo histórico, ,¦ a Bulgária, a rival mo-
dema, que lhe disputava a supremacia nu
Península.

Agora, que os exércitos russos allingirãm
os Carpathos, que a Ilulijaria sc oc acossada
pelos alliados uo longo de toda a fronteira
da Maccdonia grega, qnc os italianos reco-
meçam a sua actividade na Albânia, a Ru-
mania pôde lançar-se na guerra sem o re-
ceio dc um fracasso, fechando assim um dos
dous anéis ainda abertos dessa corrente de
ferro e de fogo que cerca os impérios cen-
traes. E o contingente rnmaico, 700.000 ou
800.000 homens, bem equipados, bem arma-
dos e bem instruídos, chegarão sufficienlc-
mente para, atirados neste momento num
dos pratos da balança, fazer pender mais
depressa o victoria para o lado das nações
alliadas.

A PRIMEIRA NOTICIA
LONDRES, 28 (Havas) (Urgente) —

O rei Carlos da Rumania, depois de uma
conferência que teve hontem com os seus
ministros e os chefes dos partidos, aos

\ftV__J2»»-*

Is vaias da Academia
si

O rei Fernando, a príncipe herdeiro Carol _ a rainha Maria, da Rumania

jlc-nos dizer alguma cousa?

Ex.
po-

Não sei como. Ao passar o ao-íerno ao meu honrado suecessor, deixeinò riie.souro a somma de 169 mil cou-los; tínhamos antecipado o serviço
liiyida externa do Brasil; tínhamosciado a conversão de

cia
ini-

empréstimos decinco para quatro por cento, libertandoda hypotheca estrangeira estradas de fer-io e outros,bens da nação; tínhamos res-
galado o empréstimo externo de 1S79,
do gabinete Ouro Preto, na somma de'tres milhões esterlinos; tínhamos, final-mente, terminado os atribulados dias de
governo com a insuspeita declaração dosnossos credores Srs. Rothschild de queo Brasil atravessava nesse meu 'obscuro
período uma phase de excepcional prós-peridade. Commetti muitos erros, con-fesso, dada a minha inexperiência e amnptidão, mas não contribui, como vê,
para aggravar o credito de meu paiz.

A Rumania e as suas fronteiras. Eslá ns-
signalada a Bnkovina, província auslria-
ca oecupada pelos russos c que- provável-
mente, será dada á Rumania, como eom-
pensação do auxilio que vae prestar aos
alliados. Aliás, a posse da Bnkovina foi
sempre uma tradicional aspiração ru-

maica

quaes expoz a situação internacional, au-
torisou o governo a declarar guerra á
Austria-Hungria.

Espera-se de um momento para outro
a declaração de guerra á Bulgária e á
Turquia. Tambem é quasi certo que a
Allemanha declarara guerra á Rumania.

O REI EM CONFERÊNCIAS
BUCAREST, 27 (Retardado) (Havas) —

O rei Fernando convocou uma reunião t! is ehe-
fes tle todos os partidos afim de conhecer n
opinião publica sobre a situação actual.

BERLIM DA' O ALARMA!
PARIS, 28 (via Nova York) (Havas) — Tc-

legramma recebido de Berna pela Agencii Ha-
vas, informa (jue. a Rumania, segundo uma
commiinicação official da Agencia Wolf, dc
BERLIM, declarou guerra ã A_stria-HiiKS-'_,
hontem, á noite.

A DECLARAÇÃO.
PARIS, 28 (Havas) (Urgente) -

Rumania declarou guerra á Áustria.
COMO FOI DECLARADA

m mm e o Parlamento
—<c_

Ws 2s3's_ congressisíss
receai*-. Cíf-__s__p__r»-se,,.

X- «ouve hoje sessão na Câmara tio
Bel-i ni 

°S*,por faIta (,e '"""''''o, oceasionadiPU.i abundante chuva que regou, sem ics
sii 'capital e dunuile totla a manhã, :l ,lus'

seoÜ?.1,-™ 
"?, s«m<Io " chuva teve essa con-

.".,. , " J Ollcos senadores se animaram
ii,,.. n~ r, com ° n,ao tempo. Tão poucosJ deram o numero sufficieiito paroabertura da sessão.:

PARIS. 28 (Havas) — A Agencia Havas re-
cebeu telegramma de Genebra communkando
que a decisão da entrada da Rumania na guer-
rn foi tomada hontem, pela manhã, e_.i Ruça-
rest, cm reunião do Conselho da Coroa.

A CONFIRMAÇÃO OFF1-
CIAL

BERLIM, 28 (via Nova Yorlt) (Havar.) —
Esta officialmcnle confirmada a noticia da de-claraçãò de guerra da Rumania á Austria-llün-
feria.

A ALLEMANHA AGITA-SE
BERLIM, 28 (via Nova York) (Havas) --

A Agencia Wolff ar.nuncia que o governo alie-mno convocou o Conselho Federal logo «ueteve. sciencia da declaração de erra th Ru-mania á Áustria.

ALGUMAS PALAVRAS DO
SR. RAUL FERNANDES

Logo tine recebemos o telegramma dando
noticia da declaração de guerra dn Itunii-nia á Áustria, procurámos o Sr. Dr. Itan!
Fernandes, "leader" da bancada fluminense
na Câmara rios Deputados. Era S. Ex. tinem
podia dizer alguma cousa sobre aquelle paizbalknnico, ontlc esteve ha pouco tempo e
onde tem relações e ligações dc familia, poissua senhora é rumena.

Transmlttimos n S. F.s. a noticia da tlc-
claraçno de guerra. O Dr. Raul Fernandes
ri-sponileii-nos:

> — Recebo com certa incredulidade a no-
licia a que o senhor alltidc. 1.' a segunda
ou terceira vez que se nnhúncin a ruptura
tle. hostilitlailes entre a Rumania c a Aus-
tria, e o precedente dns falsas noticias a
esse respeito índiiz-me a pôr cm quaien-tçna esla última. Verdade é que a frequen-
cia com que para aqui tclegrapliam da Eu-

leraçao das noticias não confirmadas d0 suaentrada na guerra no lado dos alliados sãoum índice dc que a esperada cooperaçãodesse paiz na enorme conflagração, qiic aba-In a Europa, só pode verificar-se ein favordos paizes da "l.ntente". Ha, parn essa
expectativa, razões históricas muilo poder.-sas. Iodos sabem que a Rumania tem quasia metade dos seus naeionaes sob dominação
estrangeira, pela rinnexnção da Bess.-irabi.i,
da Buliovina c da Transyhnnla, respectiva-
mcnle, á lltissia c .. Hungria. Os romeno;,
naturalmente, aspiram á reacqulslçãò des-sas províncias desmembradas; mas, não po-dendo, dadas as ci.cumstnhcins do nclual
conflicto, realisar uma reivindicação total c
simultânea, optam naturalmente pela Trnn-
sylvanla c pela Buliovina, ontlc a popüla-ção mmena t- de cerca tlL- ...OOn.nilO de h:i-
bitanles, muito maior e mtús homogênea tio
que a da Bcssarabia, incorporatla á Rússia
depois da guerra russo-turen. Além de mnis
numerosos, os nimenos sob a dominação
húngara são os que conservam mais vividoo sentimento da antiga nncioiialidade, a
ponto de, nao obstante sofft-ercm, ha mais
de tres séculos, aSdominnçi.o . estrángeitn',
guai-tlnicin a s.iln iiiiguii, n sua í-eligião eevitarem systeniaticamenté a álllançn fami-liar com os dominadores; Assim, inassimi-
lados, elles são um 1'óeo poderoso tio im;-
denlismo romeno. O reflexo desse senti-
nicnlo ua opinião publico niiiiena traduz-
se pela quasi unanimidade com qne o vicio-
na da "Fiieiitc" é ali desejada e pelo es-
forço eom tjue politicos tle responsabilidade
c prestigio tèm propugnntlo a declaração tle
guerra á Áustria. Em concordância com esse
motivo polilico, acluam poderosamente os
laços ethnicos e as áffinitlades de cultura,
sendo os nimenos tão latinos como os ila-
lianos e acliando-se emheliidos profunda-mente da cultura francczn, Rslcs factores
são tlc grande impnrtaneia, como os própriosfaetos da guerra tèm demonstrado; e o caso
da Rumania é prnbanle, mais do que nc-
nlijim outro. Dc facto,:. a diplomacia alie-
ma — ou_ mais genericamente a acção alie-
mã — foi ali incomparavelmente mais lia-
bil, mais tenaz e mais perseverante do quea dos francezes e russos, unlcs e depois da
primeira guerra bftl1.ni.icii. O tratado de
Berlim, que deu á Rumania uma dyiiaslia
allemã (Holienzolerii, do ramo catholico
Sigiiiaringen), foi uma ylcloria fácil paraBismarclt, então todo poderoso. Ivssc ele-
mento de influencia devia necessariamente
escapar á França. Mas o que ella podia ter
feito e não fez, para annullar esse faetor
de sua inferioridade na política balkánica,
era a infiltração commercial o financeira; o
campo ficou livre e os allemâes habilmente
souberam aproveital-o, cxaclamente como
no Brasil. • Si, a despeito de tudo isso, a
proporção de germanopliilos e francophilo.
na Rumania _ í-, respectivamente, tlc dous
para oilo, é isso devido ás causas a que li-
ge ira me n te me referi. Passei um mcz na
Rumania, entre fevereiro c março deste
anno, e formei a convicção de que o paiz
faria a guerra aos impérios centraes, ma-
xime depois que os búlgaros, seus inimigos
e_ rivu.es, fizeram alliança com esses impe-
rios. Só na fronteira húngara havia obras
de defesa aclivamente eniprehendidas; os
germanopliilos, com Carp e Marghiloman á
frente, queixavam-se disso, como de uma
infracção tle neutralidade. Em que consis-
liam essas obras? Não sei dizel-o. Viajei
desde a fronteira húngara até Siiiaia, a pri-
meira cidade rumena na vertente oriental
fios. Citi-pall-os, com as cortina.- do n..íi
coinpnrlimenlo cerradas e com um soldado
A vista. Sei, porém, como totla a gente, que
o Exercito rumeno e numeroso (cerca tle (ÍOII
mil homens), bem adestrado e exccllente-
mente armado. A maior tlifficuldado com
que esses sympnthicos, intelligentes e in-
dustriosos latinos, extraviados enlre povos tle
raças tlifferentes, vão lulai-, é a dos abas-
tccimenlos. A_manufaclurti nacional tle ar-
mas e munições é deficiente; as importa-
ções — trancados os Dartlanéllos, fechada
a fronteira húngara e dada a inilisponibili-
dade de munições na Rússia — serão milliis.
Uma giiert-n prolongada é um problema af-
llictivo para os nimenos. Mas o governo,
que n!é agora se conduziu com admirável
prudência e sagacidade, deve saber o que
fez declarando a guerra.

em estabelecimentos bancários, em iinmo-
ucis. lia parte da Itália, apezar dc Iodosos auxílios que a Allemanha fazia á Aus-tria-llungria, não havia evidentes motivos
pura uma declaração de (juerra. Porque namesma situação se encontrava a Itália au-
xiliando os alliados, e a Allemanha por isso
nao sc dava por achada...

Agora, que o problema bàlkanico eslá cm
vésperas de resolucr-se, que a Itália enviou
tombem um contingente das suas tropas
para Salonicn, essa situação não podia, nem
mesmo apparentemente, prolongar-se. E foia que fez a Itália. Mais do que talvez na
própria Itália, onde aliás as manifestações
populares, segundo nos dizem os lelcgram-
mas, foram delirantes, a resolução tomada
pela Itália vae causar grande alegria nos
paizes alliados. O bloco que combate os im-
perios centraes loma-sc cada uez dc maior
consistência e isso significa que a victoria
vira mais depressa corour todos os sacri-
fiçios daqucllcs qu,- sc batem pela civilisa-
_-<7o latina e pela liberdade contra o mili-
turismo e o (cudalismo.

A PRIMEIRA NOTICIA
LONDRES, 27 (A*s 22,35) (Retarda-oo) — A Itália considera-se eni guer-ra com a Allemanha a partir de amanhã.

A COMMUNiCAÇÃO PRO-
TOCQLLAR

ROMA, 28 (Havas) — A Acenda Stefani
publica uma communicação dirigida pelo ro-verno italiano á Suissa e na qual lhe pede pa-ra levar ao conhecimento do governo alie-

O prof. Mluuel Couto será can-d-da.o á vaga do Affonso
Arlnos

Aluda não se fizeram ns eleições para prc-enchimento das Ires vagas existentes na Ara-ik-iiiia Brasileira, com a morto, de Sylvio Ro-mero, José Veríssimo o Arthur Orlando, ás
quites suo candidatos officiaes nada menos de
dez das figuras tidas cm destaque nos nos-
sos,círculos soclo-S, mundanos e... literários,
e já sc trata tle dar substituto ao sando-so nacionalista tle "Pelo Sertão", Afiou-so Ariuos. As pessoas dadas ao trato das lc-
Iras, entre nós, "inimoitaes" ou nfio, fazem
candidatos ao preenchimento dessa vaga seus
affeiçoailos, seus amigos, sem pensarem, po-mu, que se torna necessário substituir o il-
lustre csi-ripior ultimamente fallecido por
quem, du feito, disso seja digno, Essa a razão
por que se apontam, no lnslnille, vários no-
ini-s como sendo os destinados á votação pro-xima pela corporn.i.o da praia da Lapa, Nc-
uliuiii desses nomes, enlrclnnto, é tido ainda
pelos Srs. "iniinorlncs", asplrondo official-
mente n ftlln Inveslldura... Amanhã, talvez,
segundo'sabemos, a Academia Brasileira rc-
i-ibcrá n carta prol oco liar, a primeira, a de
alguém candldalando-se a loinrir assento na
cadeira em que se sentou Affonso Ariuos —
0 prof. Dr. Miguel Couto.

1 l-_» 
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Os villistas tomaram Satevo
Ml.XIi;o, 28 (Havas) — Telegramma roce-Indo de Chihunhua informa que as tropas vil-listas tomaram n localidade de Snlevo.
Essas tropas dispunham apenas de 300 lio-

mens.
i «.._- i

0 expediente do vigário
.4 perseguição religiosa que se seguiu á

mudança do regimen cm Portugal impediu
para o Brasil ininuncros padres, aos quaesas nossas autoridades ecclesiasticas procura-ram acolher <• collocar nus suas circum-
scripções. Ao arraial dc S. Gonçalo, em Mi-
nas, coube o padre Romão, homem hones-
to e virtuoso, mas rude c inteiramente re-
fractano a oratória. Naquello bispado é
obrigatório aos vigários fazerem uma pra-iicu aos fieis, á missa dominical.

Ao primeiro domingo padre Romão subiu
ao púlpito, enlre a expectativa dos parocliia-nos, c começou:

Meus irmãos, meus caros irmãos, sa-
bem que lenho a lhes dizer hoje?... Sa-
bem, meus irmãos?... Sabem?...

Ante a pergunta repetida, um dos ouviu-
tes respondeu :

A'do senhor, seu vigário.Pois nem eu I -r- disse o padre.-/., sem mais, deixou o púlpito.
O povo estranhou aquelle procedimento.
No domingo seguinte, guando o padre re-

pelin o mesmo cxordioi¦'-¦— Sabem, meus irmãos, que lenho a di-
zer-thes?

Uma voz, do meio da assistência, rc-spondeu:
Sabemos, sim, senhor.
Pois si sabt '¦:, não é necessário que eu

lhes diga.
E reliron-se.
O povo do logar, então, combinou um pia-no para obrigar o padre a dizer o sen

sermão.
No oulro domingo, a mesma scena.Sabem, meus irmãos, que lenho a di-

zer-Ihes ?
Uma parte da assistência respondeu'

Sim, senhor; sabemos I
A outra parle dizia:

Não sabemos, uão, senhor I
O padre estendeu as mãos, pedindo silen-

cio, e falon:Bem. Neste caso, os que sabem quei-
rum dizcl-o aos que o não sabem.

E desceu do púlpito...
R.

FIM DE TRAGÉDIA
Morre ff_. Z.Ia.i, depois de

confessar-se a um
padre

Teve o dosenlneo esperado n Imtfcilln dn rnHliarão. Morreu no lio: pilai I). fclliili Vallo ,A inorle foi coiUitlllililn tis _!.. I _ [„,,... <le h.„|.lem. I*oi longa n phase que u prcc.dcu, 111.9

^l|_W-_--Í__-H--W^_ ffi

KL_J
D. Zilah Vallc, morta por seu marido, ó

tenente Paulo Vallc (
o momento da transição foi suave e c:ili;;.V
para D. Zilah, -,L

A' tarde, D. Zilali pediu á enfe:meira Ca.
tlinrlnn, que sc mostrou muito di-ili.-iula, que
mandasse chamar uni padre, 1 iis queria con-
fessar-sc. Foi feita sua vontade. '' Y listio
da egreja catholica chegou, indo direito ij lei-,
to da moribunda. Na enfermaria havia 11111
grande silencio. O padre ajoelhou-se á beira
do leito e D. Zilah, com voz fraca, muilo bal.
xinho, começou n confissão, eni reco. tan-
do-o de convulsivo pranto. Terminada 1 con-
fissão, a moribunda pediu á cnfcrnirii.i que•1 não abandonasse mnis, alé que ella achasse
:it rrer. A enfermeiro não ;i deixou : -.ais.-

Dahi por demite, ú. /.il.ih aii.tla leve p.-ila-
vrás para a enfermeira, mas já impcrcjeptl-
\eis e antes de meia noite findou serenai,.,
mente.

Pela manhã, como vinha fazendo scnipr_>
n.li chegou o pac tle 1). Zilah, Sr. Manoel .loa.
quim de Araújo (lóes. A noticia da ir.orte da
filha, já esperada, abalou-o ainda profunda»
mente. Beijou o cadáver e .clirou-_e commo.. •
vido, para tratar-tio enterro,

O corpo tle D. Zilah foi removido paia o
necrotério da Santa Casir, e dali pura .. d_ po.
licia.

Xo necrotério da policia foi 1). Zilah ntitirt
psiathi pelos Drs. Miguel Salles e HudrigiiC-
Olho, sem o presença tle qualquer pessoa cs.
Irnnh,., que isso mesmo já havia sido solicita,
tio por seu pae. (

A esse tempo haviam chegado ao iiccotcri
tres senhoras, tias dn morta, assim como du.-i
coroas, sendo uma de seu pac c outra de seu
irmãosinlios.

Commcntava-se a morte tle I). ;.ih.:i Vnl__l
no necrotério. Seu pae, referiu, enlão, qutíhavia recebido um chamado tle seu genro, o
tenente Paulo Vallc, hoje, pela manhã, parachorarem juntos a morte da infeliz.

Dava assim o marido ultrajado, uma dc-
n.onstração do quanto sc sentia ;,lribliil..dO>
pelo desfecho da tragédia dc que se. fez pro-tagonistii, num assomo de indignação,

'-Sft

Vão=se apagando os
ÍHHH3

A rainha Maria, a cavullo
mão que, desde hoje, 2S de acosto, sc consi-
dera a Itália em estudo de guerra com o im-
psrio germânico.

A CONFIRMAÇÃO OFFI-''¦•:$ CIAL

PARIS, 28 (Havas) — Telegrammas offi-
ciaes recebidos de Roma.confirmam a noticia
da declaração de guerra tia Itália á Allemã-
nha. A notificação foi feita por intermédio
do governo suisso.

O ENTMUSIASMO POFU-

VESTÍGIOS do passado
raiulormaçáo ii um templo

âll©nanl_a
A situação estranha cm que Sc encontrava

a Itália perante os demais paizes alliados.
mantendo-se apenas em estado de guerra
com a Allemanha, vem de terminar. Nem se
podia esperar outra cousa. .1 nota que abai-
xo publicamos c a esse respeito bem ellici-
daliva. O gabinete de Roma explica quaesas razões qnc levaram, e bem justificada-mente, a Itália a declarar guerra á Allemã-
nha. A situação, que. alé hontem durava,
nao se podia prolongar. O povo dos paizes(illiailos, que, como lodo o povo, vc as cou-siis pela rama c pelo sen aspecto mais sim-
pies e natural, começava a suspeitar, não da
sinceridade, da'Itália, mas dos seus desi-
gnios politicos. Nãò comprehendia que ha-Via razoes, e bem fortes.-da parte da Alie-
manha para não declarar guerra á Itália, .
que da parte da Itália não havia, apparen-
temente, motivos silfficientcs para declarar
guerra á Allemanha. A Allemanha tinha ria
Itália, talvez mesmo como não linha na
Rússia nem na França, interesses materiaes
de grande monta. Si declinasse guerra t! Ita-
lia, eslava comlemnada a pcrdel-os; e essesinteresses attingem a muitos milhares de

LAR
ROMA, 28 (Havas) — A noticia da declara-

ção tle guerra á Allemanha cansou cm lodo o
paiz Indcscriplivel enthusiasino. Hontem á
ii-ile, logo depois dc ser conhecida a noticia,
rcaiisou-se na Piazza Colonna uma imponente
manifestação de solidariedade com o governo
italiano.

PORQUE FOI DECLARADA
A GUERRA

ropa os preparativos da Rumania, e a rei-« _}«_Me« J__ marcos, invertidos nas sndustriasi

ROMA, 28 (Havas) — A communicação rc-
lativn á declaração do ' 

guerra á Allemanha
lembra os actos de hostilidade contra a Ita-
jia ali praticados ultimamente e que agora sc
têm repetido com crescente frequencia. Men-
eiona os reiterados fornecimentos de instru-
mentes de guerra á Austria-Hungria c a par-
ticipação dos allcmãcs nas operações de guer-
ra contra a Itália, o que pirmiltiu a este im-
perio realisar ultimamente um esforço maior
contra o nosso paiz. Lembra egualmcnte a cn-
trega, feita pela Allemanha á Austria-Hun-
grla, de prisioneiros italianos evadidos, e
bem assim o convite official dirigido aos cs-
labilecmentos tle credito allemâes para que
os operários italianos fossem considerados
inimigos e se lhes suspendesse o pagamentodas pensões.

Todos estes elementos revelam as tlisposi-
ções 8ysleniaticamenle hostis da Allemanha.

Ora, ò governo italiano não podia tolerar
mais tempo este estado tle cousas, quo ag-
grava, em .detrimento exclusivo da Itália, o
contraste '.flagrante 

entre as situações de fa-
cto c de direito resultantes tia alliança da Ita-
lia e da Allemanha com os grupos de Estados
'iu° se guerreiam. Portanto, concilie a com-
muiiicação, o governo italiano declara, cm no-
me tio rei, que a Itália, à contar do dia 28 do
corrente, se considera cm estado de guerracom a Allemanha.

A com muni cação termina pedindo no go-verno suisso quo .levo ao conhecimento tia AI-lomanlia a resolução tomada pelo governo ita-liana. --—----_,

.

A egreja de S. Domingos: r, a lado esquerdo; T, a fichada, da frente, e J;
a fachada, de esgue/ha, vendo-se os estragos nella feitos hela acção dos tempos

..üo lc: nenhum amor, menos ain In eu!-
to, pelo que nos legaram os nossos antepassa-
dos, cm matéria tle arte. Mu.os. ai.' lw l.in
pouco tempo, ali nulos parn o porão da .-'seo-
lirNr.eiónal de-Bellas Aiies, r;.w;i..a quadros,
o-.giiir.3S de Vclasquez, _..:•....¦..¦.::.:t -. Vau
Diclc, enlre outros, possuímos desde a inda
para o Brasil de D. João VI. Não ha ; r.li.
que se mandou collocar uns cabitles de clinc-n-
Io armado nas furnas de Aga.sis, na Tljuca...
E praticam-se, diariamente, os maiores n._r.:s
ti? Icsa-nrle, com o reparo por simples "mes-
Ire de obra" de edifícios construicLs' porGrandj.-an tle Monligny e mestre Yalei.li.ii e,
mais, com a demolição tios mesmos c de onlros v
para, no terreno obtido, erguer-se 

'uni 
mons-

t:o architcclqnico ou, por elle, passar uma rua—. um beco! — obedecendo a esse e áipicl-C
pianos de reforma da cidade, planos que tini
si:!.> sempre novos alleniados i eslheti "X ur-
nana. li' um crime assim coiuj lanlos outro,
o que, pnra dentro de pcucos mezes, talvez,
vae se perpetrar com a rcconslrucção dn c^re-
j.. tle S. Domingos de Gusmão. Quem, ;..rio-
ca, brasileiro, ciiifim, não conh :c o templo i
que nos referimos, nenhum esforço despem!'.--
rn afim de vel-o' e coiitcmplr.l-o. Fica i a
uez minutos, si lauto, da avenida Rio Branco,
no largo do mesmo nome, ao Indo da .veni-
da_-Passos. A egreja de S. Domingos de tlus-
mão foi levantada pouco depois que os verei-
dores do Senado í.i Gamara, por titulo sem
nforameuto dc _l do novemh-o de 1701. lheconcederam g terreno preciso. Entretanto, só

n HO dc agosto de 1785 foi que obteve a i'_mai_v
elude, do Summo i -.ilifice, então rcina..do lia
I.grcja de Roma, um Breve Apostólico, daudo.-i
Hi_ Iodas ns graças pedidas, para cc^eluur coni
pontificai em todos os actos do cullo: cr ler-
r.imento dos irmão-j em terreno fronte,riço ao
templo, etc, etc. Trata-se, pois, e não ha quemo conteste, do. patrimônio dc uma iusü-
l-.iição secular, o único pntrimuii. tiniçá, e
que de si, da antiga egrej.., só tem a fachada— um mimo tle arte coeva, no cslvlo barroco',
de linhas graciosas nas volulr.s que se desdo.
brnin, em curvas mixlilinens, por i.obre ,-t \cim'
ga da porta e do frontno em triângulo, .-.•.•oaiif
do o ntrio que conjuga o elcgniilc e nodestd!
sineiro uni-lateral. Queiram, por fim, os nos.
sos homens do governo esquecer a cg -cja dí.
S. Domingos, desde qu. _. sabemos sem o
amor que deviam tle possui.', pel-is cou.-itts dl,
arte, da arte nacional pelo menos, p.r i.isti
t|tie ainda não mandaram reparar, conscrv-in.
do-a, e por quem competente, lão delYnlo .bra
o:- architectura... Queirtim lambem us admi-
nistratlores da Irmandade ;le S. Domingos tle
Gusmão não reconstruir n sua egreja, já queo -'projecto respectivo neccito, não reúne as
condições dc ordem uiciiilcetoYca que seiiS
para desejar, trataiido-sc de uma composição
feita paia substituir unia obro antiga e co-
nbceida", na critica do professor Ludovico
Berna... 10' melhor, .sim, quo o tempo emiti-
tvuo sua obra tle devastação, vaga osa e defi.
niüva, Não atlcstemos, porém, o nosso pro*
prio descaso, o nosso próprio desamor pelai
pouco quo ainda possuímos docum.-nl.r_ :o «
no sa .vida do hontem] ,
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fo?s e novidades
li.dln llortaonlp "f..i ov-er",'
A bella capital mineira |ini|[r!<!e. K pro-

jtilile na iimis legitima «•ipi. moderna
«iu vocábulo, Witn como nao i>{< ¦ >•!¦> •'•• i lu
linje que iiuiii rlilaili' progrida sem que esíg
¦íiriiiIiviMi mio se estenda a Iodas — niAi•iodas — ih innnlfektiiciWs du vida de uma
fraudo 

rltlude. Ha mumi nlrns, quando Silo
\niln cuinuçou a ter u desenvolvimento cn-

lossal qm' ti.iiln boina os | niilistas, houve
quem sentlssa que o "serviço do crime" nfio
correspondesse iiiiula nn dosonvotvlinoiiío
floral, Com il frito, a clilinle se alastrava,<i população Irljillcava. surgi a m bairros cuino
jior effeilii de uma varinha musica, mas nin-
<l,i nfio houvera um cil r.i u sensacional c
iii.vsteriiiMi, digno da umn irnunle cldudo

wmWLmmWÊÈÊÊmmill im i. i._m —w.jw>l.n Hf-Wl Ulwrwifcnr i""r"m» j «•,mu;«ft.Msvvmm&::»mwsvGzmuii.'**umtmj«mirtPRv

ca.o di mata do
lysterluho, digno da uma

tnnilernii, li io depois du
3'raad o tle taiiln% niitrua crimes de fama
Ini t|iif a INitillcrii se convenceu musmn de
que em uniu grande cidade dl,1Aia desse
nome.

Itclln üórixunto ninrtn não tem um bom"serviço de crinio", mus caminha pnra Isso,
tQlinnlu no mais, poiòm, u capital mineira
já e uniu grande cidade. Ainda lioje, ua

(correspondência paia a NOJTJÍ, veiu umn
porção de cúrias e dc ucs trnxciidn In-
formações multo Inlarcssaiilos sobre o "pro-

'grosso" da capital mineira, ds nossos rol-
ledas do "O Conimcrclo ila Minas" contam
cousas verdadeiramente estupefacientes íju3

«se passam na ndmliiltlraçftn dos Correios dn
Eslado: caixas do papel "l)i|»loi»»ala" com-
prados a olleiila e nllenlo c cinco mil réis;
blocos dc papel comprados quasi a i»cso do
ouro; pastas lambem do custo elevadíssimo
v que nem siquer nppareccm na repartição,
cie., ele...

Oulro jornal local. "\ Nula", diz COUSOs
jiãn menos edificantes da Inspcctoria «In
Povoamento do Solo. "repartição Inslallnda
po poruo uu cnsa de residência do Inspa-
dor, pagando de aluguel mensal a quantia
dc cento e clncoentn mil réis, quanilo nuo
valeria este aluguel Ioda a cisa cm cujo
porão iniiileslnmento funeciona"!

Ainda não é ludo; um liori/onlino, o Sr.
Alelxn raraguassú, maiuln-iios cópias tios
nfficios que dirigiu á directorin da Gonfe-
(leraçfin ilo Tiro, prnteslaiulo conlra o neto
de vários cavalheiros, que se arvoraram em
directores do Tiro 5'2, sem que tivessem sido
eleitos, e nnlcs mesmo que houvesse elei-
ções, li' n s.vslenia elcilorul vigente na po-
lillca adaptado ás confederações ile tiro.

Não sení ludo isso unia prova de que
flcllo Horizonte progride de verdade?...

Elixir de Nogueira — Cura rhoumatismo.
—i m$»m* -> —

O sei viço militar obriga-
torio na Argentina

Conto ejues» o coronel 2eíida
BUENOS AIRES, 28 (A. A.' - _0 coronel

Vertia, chefe da secção do iiinbilisnção c reertt-
lamento do Exercito, apresentou ao ministro
ila Guerra, um estudo indicando a coiiv-..icn-
cia de ser modificado o serviço militar obri-
gatorio, deixando a inslrucção preliminar a
cargo das escolas publicas e fazendo-se ., pre-
para ção complementar niilit.-". medeanle um
período ile serviço, de seis 1110^:;;, na., fileiras
du ISxcrcito.

0 general Tliaumatiirgo]Morreu o director coiif
no Amazonas mcrcial do tloyd

Brasileiro .daUma nota do Ministério
Guerra

Tendo sido noticiado que o general Tiniu-
iniiliiigo ih- A/cvcdo, Inspactor du urina du in-
1 mi.in.1, se cncuuiiiilinvii pnra o listado do
Amaxonna em missão ospoolul do Miuislcrio
ilu Quorrn o pnr questões iiolilicns, o general
Caetano de Pnrla, em ileMiieiitidu, uiuiulou
distribuir ú linpreiisii a seguinte nota offi-
dal:''Numa local sobre a política do Amazona*,
nfflrmou 110,sabbado ulilinn um vespertino
desta ropltnl que o general Thuumuturgo de
Axevodo pariíu paru Manaus cm missão do
Miuislcrio da Ciiicitji.

(.1 general Tlinuinnturgo, Inspector da arma
de infantaria, foi u Holéin liispecelonar o
corpo abi aquarli-lnilo; chegando no Puni, so-
licitou do ministério 15 dias do licença paru
ir 11 Minutos, licença que lhe foi concedida,
corrondo n despesa por sun conta o ficando
interrompidas durante ella »:, suns fuiicçoc,
de inspector".

'' —«?»—«——-  ¦
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i paraáa de 7 de Seteáro
Foi dirigido no Ministério da Justiça, polo

da Guerra, o seguinte offieio:"Em homeiiiigem ao anniversario da nos-
sa Independência determina o Sr. presidente
uu Republica que no próximo dia 7 de selem-
bro se renliso uma parada militar.

Commnndurá a mesma o general Gabino
Besonro, coinmaiidnnto da 5" região.

Formarão as Iropas disponíveis da 8* divi-
são, unia brigada escolar constituída i»clo Es-
cola Militar, Collegio Militar desta capital e
Collegio" Militar de Hurbaccua, o 5.S" batalhão
tle caçadores pertencente á 4" região militar,
e as tropas de Marinha e Brigada Policial que
os respectivos ministros determinarem.

O Sr. presidente dn Republica passará rc-
vista ás li lio ras ás tropas ua Quinta da Roa
Vista e o desfilar lerá logar em seguida no
campo de São Christovão, o que vos declaro
paia os fins convenientes".

BTBLJOTHECA POPULAR —Aberta
KO publico das n ás 21 horas, no Lyceu
de Artes c Oflicios.

^__ ¦ i«j jiTri' i

Mais uma importante ses-
são da Liea tio Commeacioo
sobre s situação financeira
'Amanhã, ás 1(! horas, terá lugar na -o. da

í.iga do ('.oiunieieio, a continuação da sessão
Se quinta-feira Ultima, promovida pela com-
missão dc banqueiros, commerciantes e finaii-
cciros, a quem eslá affcclo o estudo sobre os
impostos, com o I"™i •'¦• suggcrir medida., aos
fpoderes públicos, que possam habilitar o go-Ivwno com os recursos ncecssirios uara fazer
,-i'ace aos compromissos, dispensando assim •
Decréscimo de 2"> "]' da quota-ouro.
— ¦'!" -¦——.,¦ *mt\%&t»w. .«¦ ___  i—Tiir-.jiii.»

Bom café, chocolate e bonbons só
vMoinho de Ouro — Qmãaúo COilí
as imitações.

NOVIDADE LITERÁRIA J
QUADROS DA GUERRA8.
Contos c chronicas dc Castro .Menezes

A' veml.i ii.i Livraria Ilrigliict e com o editor J.
Muitos. (Iúlilic!a do iJoiu.il do Coninicrciuii}.

orre o }uca Fio
FÍSfà

Esse que morreu esta madrugada', o Jucá
Florista, fora um dn.i mais puros lypos jo-viacs do Rio. Porte na phrase espontânea
de bom humor c «raça, avuliado e forte dc
corpo, por dever de profissão não tinha si-

O çoimuercio pernambucano
e o delegado do Thesouro

no Recife
A representação pernambucana na Câmara

idos Deputados recebeu hoje, o seguinte tolo-
gramma:"RECIFE, 2C> — Protestamos conlra os ler-
inos aggrcssivos de uma circular do delegado
fiscal publicada na imprensa. A circular rc-
fere-se :'. acção do convênio junto á Federação
dos Contribuintes e a injuria, dizendo qiie a
mesma instituição e anarcliica. A Federação c
constituída por todas as associações de tlefe-
sa de classe c pelos mais eminentt . vultos da
agricultura, do commercio o da industria, como
n barão do Suassuma, Paulo Salgado, Corrêa
1'ritto, Davino Pontual, Barro:, .iarrelo ou-
tios, além de grande numero das mais impor-
tantos classes conservadoras. A circular poz
o commercio na contingência tle não saber mais
para quem appellar, ante as declarações do
delegado fiscal. Pedimos .secundar o nor.so
protesto. —• Barão tle Casa Forle, presidente
da Associação Commercial."
¦———- I T<B|Ttr _

J Quereis apreGiar bom e puro café? §só o Pflp&Gsy© 1

À visita de deputados
•belgas ao -Brasil--

Esleve lioje na Câmara dos Deputados o
Sr. Adbemar Délejoigne, ministro da Bélgica
ho Brasil, oue foi commiinicar no Sr, As-lolpho Dutra, presidente daquellii Casa do
Congresso, tpie os deputados no Parlamento
beliía que vóm no nosso paiz principalmente
liara, agradecer no Congresso Nacional assuas manifeslações em prol dos direitos vio-lados pela guerra européa, deverão chegar
hoje a e-.'..i capital.

O Sr. Astolpho Oulra agradeceu a genli-,leza do representante belga,
' ¦ -,, m mtm$%Q0sm—-m~- ,_, M_ llM,

O Jucá Florista
não amigos, c da roda de imprensa era tão
intimo quo o tinham como companheiro, e
dos bons.

A sua ver,o especial, a sua terminologia
exquisila, linhani sempre uma feição typica
c uni sabor novo, dc coiislrticção original.

Jucá Florista, si linha amigos em todos,
era um dedicado aos que delle se affoiçoa-
vam, c um dedicado extremado. Quando
foi por oceasião da saida tia A NOITE, nin-
guem mais esforçado se mostrou, desinte-
ressadamcnlc, na sua propaganda, idenlifi-
cando-se com o pessoal desla folha.

Jucá Florista por ultimo ia perdendo esse
appellido, para ser chamado, na roda dos
mais Íntimos, dc "Mata-horrão", termo que
ihe não saia dos lábios, a propósito de qual-
quer assumpto.

Por fim, Jucá Florista entrou a apresen-
lar syinplomas dc enfermidade, dessa ter-
rivcl enfermidade que o foi definhando, que
O afastou do vasto circulo de sua sociedade,
para atiral-o no interior de um Estado, de
onde voltou ha pouco para acabar de morrer.

Agostinho Josc Barbosa, o .luc.i Fiorista,
deixa uma grande magna no coração de lo-
dos que. o conheceram.

A sua morte oceorreu esta madrugada no
Hospital Nacional do Alienados e o seu en-
terro foi feito no cemitério de S. João Ba-
plista.

»-.¦*&»- ¦ —

Dr. Dario Pinto
ilo Hospital da Misericórdia, Clinica medica e das
creanças. Consull. Carioca 44, Das 3 As 5 horas.

¦¦¦¦ ——1——w————^—maaw

DROGAS-por atacado e a varejo §a preços excepcionaes.
Drogaria Carlos Cruz & Comp., rua
Sete dc Setembro Si. Em frente ao

.. Cinema Odeon.

A 5-região não recebe mais
voluntários de manobras" Altingindn boje a CCO o numero dos can-tlidalos a voluntários de manobras, inseri-

5»tos na !)" região, o general (ini,ino Bezouro,
por determinação do ministro tia Guerra,
mandou encerrai' definitivamente essas in-
licripeõcs.

O instruetor da Associação
dos Empregados no

Commercio
- O general Gabino Bezouro, inspeclor da5" região militar, nomeou, por acto de hoje.O 1° tenente Josó dos Alares Maciel da Cos'ta|<lo b2" tle caçadores, para o Jogar de iu-Btruclor da Associação dos Empregados no

.Commercio desta capital.

Esasnes ds sangue, anaS^sses
de uriiaas, elo.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laboratório dc Ana-íyses c Pesqnizas : ROSÁRIO 1G8, esq, praçaGonçalves Dias. Tel. do Lab. H 1231. - 1

NüT i tADA

Morre repentinamente um
acadêmico de medicina

Os seus coüegas presíam-Ihe
homenagens

Do Rio Crande do Sul, seu Eslado natal,
veiu para aqui, mntriculando-se na FacilJade
da Medicina, o joven Josó Martha Carapcto,
indo morar com outros collcj.-.s em uma pen-
são.

Abi, hoje. repentinamente, o joven Josó veiu
a falleccr, longe du familia, só rodeado dc ai-
guns amigos.

A trislc nova, porém, foi até á Facul.l.lde
de Medicina. Os collegas de Josó, que muito
o estimavam, resolveram desde logo prestar-
lhe as ultimas homenagens,

Com permissão da dirccloria. fizeráH i.aris-
portar para o edifício da Faculdade o eadiver
do mallogrado acadêmico, sendo armada em
uma das salas a câmara ardente.

O cadáver será velado toda noite pelos seus
collegas, devendo amanhã, .ás 9 horas, ser dado
11 sepultura.

Elixir de Nogueira — Único que cura syphilis.
«aj*«B»

Actos do ministro da
Fazenda

O Sr. ministro da Fazenda declarou "sem
effeito a exoneração do. Sr. Dario Cordeiro
de escrivão da Collectoria Federal em Cu-
rityba e nomeou Presidio Ferreira de Mis-
quita Barreto, 1" official aduaneiro da AI-
fandega do Aracaju, para o logar de chefe
dos aduaneiros da mesma alfândega..

«¦um» ¦—————.—»¦¦—<^m> i

*S O cura as inflamma5ões dos
MOURA BRASIL Bua u^ana, 9K

Flnou-so na madrugada do boje o Sr, Ser-
viiln liaecll.ir Dourado, direclor Couiiucrclal
do Lloyd Drasllelro,

1'in.i ligeira gil|i|io levou o ao lello, n 8
do corrontCi melhorando o ficando quasi res-
labelcclilo iintei dn dia 15, quando assistiu A
festa Uu inauguração da Kicola 1'rofissioii.il

*jfâ9Ê£*^~';r£&®íC*'. ¦ '^".''i?

O Sr. Servulo Dourado ...
da ilha da Conceição. No dia seguinte, po-róm, uma recaída prendeu o Sr, Servulo Dou-rado aos seus aposentos, sendo o seu estado
relativamente lisonjeiro. No domingo, 21, pe-Ias 15 horas, S. S. conversou com alguns iimi-
gos; sentindo-se mal, então, foi levado paraseu leito, cercando-o os parentes de todos oscuidados. Desde aquclle momento se aggra-
varam os seus padecimentos, com symplo-
mas alarmantes de uma moléstia desconheci-
da. Chamado o Dr. Lisboa Coutinho, declarou
este facultativo melindroso o estado dc sou-
de do Sr. Servulo Dourado, reeoininondaiido
repouso absoluto. Na quarta-feira ultima ap-

I pareceram os primeiros symptomas d;C terri-
! vel 11 rem ia que o vlctlmou, os quaes foram
i debcllados em parte. Infelizmente, Ul horas
| depois taes symptomas reapparcccram, sen-
j do baldados todos os esforços dos Drs. Miguel

Couto c Anslregesilo e seus assistentes Lis-
boa Coutinho e Nuno Pereira. Afora estes
módicos estiveram 1» cabeceira do enfermo 03
Drs. Theodoro Gomes c Licinio Cardoso, sen-
do por SS, SS. declarado perdido o caso.

O Sr. Servulo Dourado conservou, ató os
últimos momentos, o seu espirito lúcido, c,
despedindo-se dc sua esposa c seus amigos,
disse: "Neste momento solcmulssimo cm que
já me falta 0 luz meus bons amigos, mc des-
peço de todos. Fiz sempre o possível paracumprir o meu dever. Meus amigos, este
inundo 6 de inveja e caliimnia. Fu fui uma
viclima delias." li ás 4 horas e 20 minutos,
falleeia, placitiamenle.

O Sr. Servulo Bacellar Dourado nasceu na
Bahia, cn» 1873. Seu pae, de quem recebeu
o nome, por extenso, era armador c possuiadiversos vapores. Vindo para o Rio com 1G
annos tle edade, empregou-sc 110 commercio,
que deixou para trabalhar na Estrada de Fer-
ro Nòrtliern llailway, a convite de nm artigo
tle seu pae. Devido a seus próprios esforços
foi galgolido novos postos/ e quando aquclla
via-ferrea foi atincxnda á E. F. Leopoldina,
o designaram para exercer as fun.|;ões de
ajudante da secção de estatística, n cargo do
engenheiro V. de Paula Pessoa. Na Lcopoldi-
na outros postos oecupou, dando em todos
elles provas de actividade e coinpelciici.i, I'o.s-
tcriormenle, foi auxiliar das empresas dirigi-
tias pelo conde Sebastião do Pinho c pelo ba-
rão de Guahy. Convidado pelo Dr, M. Büár-
que de Macedo, foi organisar o almoxarifado
das officiuas do Lloyd Brasileiro, então per-teneenlc ú empresa M. Buarque & C„ e tão
cabal desempenho deu ao trabalho que' lhe
confiaram, que foi nomeado commissario ge-ral, quando aquclla firma se organisou em
sociedade anonyma.

Dc uma gentileza e affabilidadc inexccdl-
veis, grageava com facilidade nmisadcs siri-
coras. Foi, por vezes, escolhido para descinpe-
nliar missões políticas, das quaes sempre se
saiu bem. Dada a situação financeira entre a
empresa e o governo, foi o Sr. Dourado 110-
meado inspector da Fazenda junto ao Lloyd.
Adjudicada ao Patrimônio Nacional essa em-
presa, foi nomeado director commercial, poi-to 110 qual veiu a falleccr.

A sua permanência 110 Lloyd Brasileiro é
publica e o seu ultimo relatório demonstrou a
sua grande capacidade de trabalho e intclli-
goncia. O Sr, Dourado era profundamente re-
traindo, esquivava-se dc todas as feslas, não
obstante a sua continua affabilidadc; li' pu-blica lambem a sua attitude na questão do
Lloyd, quando adjudicado ao Patrimônio Na-
cional, cm 1013, cm que se oppoz á alienação
daquellc próprio nacional, visto que a sua
convicção era de que uma adininislração cner-
gica c econômica traria a prosperidade da
empresa considerada fallida. De facto, datam
dahi o progresso c prosperidade do Lloyd,
accentiiados em 1914 devido á conflagração
européa.

Profundamente religioso, o Sr. Dourado era
bemfeitor do Collegio Immaculada Conceição,
cm Botafogo, e o organisador c maior proph-
gandisla da Associação da Obra de Proteeção
das Moças Solteiras do Brasil.

O seu enterro será ás 9 horas da próxima
quarta-feira, saindo o feretro do edifício do
Lloyd, á praça das Marinhas, para onde será
transportado, amanhã, ás 8 horas, sendo o
trajectò do ííura.iyítt-ao Lloyd effectuado pormar.

O enterro será feito a expensas do .Lloyd
Brasileiro.

 O Sr. presidente da Câmara dos
Deputados recebeu o seguinte Iclegramina:"Tenho o pczar de participar a Vi Fx.
o fallechnenlo do meu prezado amigo e com-
panheiro de dirccloria Servulo Dourado.
(A.) — Carlos Midosi, direelor-Iechnico do
Lloyd Brasileiro." 1

0 Sr. presidente da Republica mandou o
seu ajudante de ordens capitão Carlos-Kiras.
apresentar pezames á familia do Sr. Servulo
Dourado. J

Dr. Pereira Passos
Communica-nos a Inspcctoria de Maltas.

Marítimas e Jardins:
t 

"Fm virtude tio máo tempo ficou transfe-
rida para sabbado, 2 de setembro,- a inau-
guração do busto do Dr. Francisco Pereira
Passos, 11a praia de Botafogo.;
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A RUAiANIA NA GUERRA
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AS MANIFESTAÇÕES DU

REQOSIJQ
LONDRES, 28 (A NOITE) — A declaração

dc iriu-ira da Itália á Alleiiiimlin causou aqui
enorme Imnrejgffo, Toilim os joriuicn commen-
iam largamente esse facto «• felicitam a lta-
lin por sair dn situação c.lr.inln» cm que se
encontrava perante os próprios alliados,

llr Itnmu dl/em que a nollclu da dceluraçüo
de itucrra dn Iialln ii Ali-inaiilia ciiuhou ali
verdadeiro delírio. Hontom de noite as ma iti-
fcMtaçõeH gucced,eram-se deante do 1'nliiclo
lte.il o do 1'nliicii» da Consull».

AS MANIFRSTAÇÕRS EM

LONDRES
LONDRES, 28 (A. A.) — Toda a liiipren-

sa desta capital oecupa-so da declaração dc
guerra da Itália A Allcmnulin, cujo geslo
enaltece, estando preparada unia grande ma-
nifestaçãn de syni|>athiu á Nação italiana.

O povo, cm frente á legação daqucllo pniz,
ovacionou demoradameiilc o seu represei»-
tanto diplomático,

O MINISTRO RUMAICO EM

BERLIM
o..... nu ¦ ¦¦

NOVA YORK. 28 (Ilnvas) — Telegrapham
de llaya aos jornaes desta cidade:"Noticia recebida dc Berlim informa que
o governo allentão vae entregar boje os pa.>-
saportes ao ministro da Rumania."

O MINISTRO AUSTRÍACO
PARTIU

RLCAREST. 28 (A. A.) — O governo da
Kiimaniu ncilia de declarar guerra li Anuiria.
O ministro da Áustria deixa hoje esta capi-
tal.

A ALLEMANHA CONTRA A
RUMANIA •

in ¦ 1 o .1 ¦ *i

NOVA YORK. 28 (A. A.) — Um tclcgrom-
ma do Amsterdam recebido agora nesta eida-
de, annuncia que a Allemanha declarou guerraá Itunianiu.
A Hespanha avisada

MADRID, 28 (Havas) — Tole-ramma de
San Sebastian Informa que o conde de Roma-
nonos, chefe do gabinete, recebeu noticia con-
firmando a declaração de guerra ila Rumania
á Aiistria-Hungria,
A Allemanha, a Turquia e a

Bulgária contra a Rumania
LONDRES, 28 (Havas) — Os jornaes aífi-

xaram telegrammas de llaya dizendo constar
que a Allemanha vae declarar guerra á Ruma-
nia dentro dc 21 horas.

Também consta, segundo os mesmos tolo-
grammas, que a Turquia e a Bulgária imita-
rão o gesto do governo allemão.

¦gi vt» q—
EM TORNO DA GUERRA

A demissão do Sr. Franken
AMSTERDAM, 28 (Havas) — Telegramma

recebido de Berlim informa que o governo
allemão acecitou o pedido de demissão do
Sr. Franlien, sub .secretario de estado da
Alsacia-Lorena.

S, M. apoie o presente governo o preparo
o Exercito paru uma possível ruptura das
coiidiçiies oxbjtonto*.

«ai mm»» <¦ m 1
PORTUGAL NA GUERRA

¦Stnl»
Ecos da sessão de sabbado do

Congresso
MADHII), 28 (A. A.) — Oi jornaes daqui,

OCCUpaiulo-SO da iilliiitu sessão havida nn Par-
laincnto portuguez, ili/.cm que a moção do
deputado Alexandre Braga sobre 11 revisão con-
stltiicional foi improvada por 12ti votos con-
tra !).

Os iinlouislas, nuo se haviam retirado do
recinto por oceasião du ser 11 moção posta
em discussão, a elle regressa rum e protesta-
rani eni altas vozes conlra o gesto do Congiei-
so votando sem numero sufficlcnlo a inoção.
Gritando, os membros da União Republicana
0 o deputado socialista diziam: "Isto o uma
infâmia", "O governo do Portugal não 6 um
governo republicano, ó um governo de dieta-
dores", "Abaixo a dlcladural", "iá f-i paro
isto que se proclamou a Republica" o outros
impropérios que tornaram por um momento
o Congresso em tumulto. Gritos partiam dus
galerias dizendo "Fora os unlonlstiisl", "Viva
a Republicai",

O general Corroa Barreto, presidenta do
Congresso, vemlo-se impotente para manter
o silencio, abandonou a mesa da presidencial
110 mesmo tempo que o capitão de fragata
Azevedo Coutinho, ministro da Marinha, tam-
bem abandonava o logar que oceiipava.

A guarda do Congresso foz Immcdlatnmcnle
evacuar as galerias, isolando o ulificio do
povo que, na rua, o circumduvn, ovacionando
a uns o outros chefes da política nacional.
O juramento dc bandeiras

Alhoiiíis que apezar das nffirmnçücs ilo ai
lliltro da Bulgária, junto ao governo yrcgtjído quo as tropas do rei Fernando não ponll!iiuariam n lioslilisar os gregos, foi ali |mb||,ícada a noticia da occupaçãò pelos bulgurui d>cidade do Domlr-ltlssnr.'
E também Kavala?

LONDRES, 28 (A. A.) ~i' AS iiMimi,':iotI.
cias recebidas de .Salonica, dizem que conllnüíenipenliado um grande combate cm Ostiuvoonde os alliados conseguiram ligeira.; raula»
Bens.

Accrescenlain ns mesmas noticias qua 11búlgaros .se apoderaram de ,'íavula e que (JJservios rcconqulsluram Sorovítz,

LISBOA, 2S (A. A.) — Decorreu eom
grande solcmnidiidc a cerimonia do jura-
mento de bandeiras pelos diversos regiiueii-
tos da província.

-Bi *S9U mm
NA FRENTE 1TALO-AUSTRIACA

Ao longo da frente
ROMA, 28 (Havas) — Comiiiuiiicatlo ao

general Cadorna:"A nossa artilharia destruiu as obras de
approxiniação do inimigo em Monte Cimoii.

Fm Cima Vallono conseguimos iiugiiientar
os nossos ganhos."

ROMA, 28 (A. A.) — Noticias da linha
de frente dizem que os italianos continuam
progredindo por toda a parte.

No monte Cauriol, onde o inimigo concen-
trou fortes contingentes, no intuito de dc-
ler a vigorosa offensiva italiana, as Iropas
do rei Vlltorio duplicaram seus ataques, to-
dos_ clles coroados do melhor exilo.

Nas cercanias de Gorizia a artilharia está
funeciona mio intensamente.

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

As operações

—CZ»-—gSttfr» i»« -

A GRÉCIA ARRASTADA A GU£RRA

E' necessário agir
ATIIENAS, 28 (Havas) — Os ministros da

França e da Inglaterra dirigiram uma noia
ao governo, perguntando-lhe quando é que
a Grécia se decidirá a resistir aos búlgaros.
O que os gregos devem fazer

ATHENAS, 28 (Havas) — Rcalisou-sc
honlem, cm frente á residência do Sr. Ve-
nizelòs, uma grande manifestação pátrio-
ti.cn, cm que tomaram parte mais de ein-
cocula mil pessoas e que decorreu 110 meio
de extraordinário cnthusiasmo.

O Sr. Venizelos, respondendo a um dos
oradores, cxhorlou os manifestantes a envia-
rem uma commissão ao rei, nfiui de que

_ PARIS, 28 (Havas) — Communicado offi-
ciai sobre as operações no Oriente:"As nossas forças continuam a bombardeai
as posições Inimigas 11a frente ilo Strama. En-
tre o lago Doiran c MajSdagh collocijmbs sob
o nosos fogo um liatullião búlgaro.

A oóste do Vartlar, canhoncio intermitente.
_A artilharia servia frustrou, entre Vctrink e

Kukuruz, cinco violentíssimos e snecessivos
ataques dos búlgaros.

>'u região do lago Ostrovo, sobretudo a oós-
te o noroeste, continuara a travar-se ilesesnera-
dos combates. Os servios têm ropollido todos
os ataques.

Os navios inglezes bombardearam os fortes
de Kavala, que, á excepção do um, eslão cm po-der dos bulgaros."

O pânico e as desordens em
Kavafa
ATHENAS, 28 (Havas) — Noticias recobidas

nesta capital informam que os Julga ros oc-
coparam Daxalo, provocando o êxodo doi ha-
bilantcs que estão fugindo para Kavala, onderema graude pânico.

A Kavala já chegaram milhares de fugitivos.
Tem havido ali varias desordens.
Os bulgaros oecuparam Demir-

Hissar

' NA FRENTE OCCIDENTAL
O nulo tempo perturba as ope-

1 ¦ 1 - ¦ 1 „ #
rações ,.,!
LONDRES, 28 (A NOITE) - As forças !„«

kIcziih, depois dc violentíssimo bombardeio,estão atacando com grande violência as nosi-
ções allcmãs deante de Uazcntln-Io-Pellt, uonorte do Som me. A batalha travada nessa re-
glãi» é verdadeiramente desesporada, Os alie-mães oppncm aos inglezes grande resistênciaNo resto da frente occldonlal não liniivônada mais de griindo Importância a assigna-lar. O mão tempo continua 11 perturbar aaoperações milllares.
Os ingle/es progridem

LONDRES, 28 (A. A.) - As forças iiigle.zas vao lenta c melliodicamenle proseguintlona sua offensiva, tendo conseguido rcalisar
um novo e importante avanço a noroeste duGlvcuchy, fazendo alguns prisioneiros.
Os allemães reforçam-se

LONDRES, 28 (A. A.) - Sabe-se aqui quaos allemães estão recebendo reforços piuce-dentes de Antuérpia, por líclce e Saiul 
'.Nico-

Ias. Acredita-se que eslão preparando um
grande ataque em toda a linha dc frente au-
glo-franecza.

A GUERRA NO AR E NO MAU
Os russos contra Varna

TclegrapharaLONDRES, 28 (A NOITE)
de Bucarest:"A esquadra russa appnreccu hontem il<
tarde deante dc Varna, mantendo-se a ilo»
milhas distante daquella praça forte búlgaro.

Depois, uma esquadrilha de hydroplanoa
levantando vôo dos navios, foi bombardeai
os fortes e o porto, inccndiani!o-os. Os tire-
juizos foram enormes."
O «raid» contra Gand

LONDRES, 28 (A NOITE) - Os jornaes deAmsterdam dizem que 110 ultimo "raid" le-vado a effeito pelos aeroplanos alliados con-Ira Canil, numerosos vagões allemães carro-
gados de tropas e dc munições foram pelosares. O numero de victimas 6 enorme c os
prejuízos incalculáveis, pois muitos depósitos
ficaram reduzidos a minas.

Também em Meircbekkc foi arrasado ahangar que os allemães ali tinham construi-do c no qual havia uni "Zeppelin" que foidcslr.ulçlo pelo fogo.
O bombardeio de Gand

LONDRES, 28 (A. A.) - C—.mui.I.am dc

LONDRES, 28 (A. A.) -1 CoriiVrma-sè anoticia do pleno exilo do ataque levado a ef-feito por uma esquadrilha de aviadores ai-
liados conlra os acantoiiamcnlos c depósitos
militares dos allemães nas cercanias de Gand.
Os cffcilos do bombardeio foram desastrosos
para o inimigo, que perdeu um importante
deposito tle munições, cuja explosão matou
grande numero dc soldados.

Em outros pontos também foram conside-
raveis os estragos causados pelas bombas dosalliados. -s,»j
A caminho da Inglaterra

LONDRES, 28 (A. A.) — Informam tle Ber-
gen, na cosia da Noruega, que foram daliavistados, caminhando para o norte, dous
grandes dirigiveis -'Zeppelin", 

que aconipa-nhavam dous cruzadores e quatro torpedeirosda esquadra allemã.
Varna bombardeada

LONDRES, £3 (A. A.) - Telegrammas diPetrogrado dizem que uma esquadrilha dchydroaeropliiiios russos bombardeou as for-llficações c os estabelecimentos militares da
porto búlgaro de Varna, que soffrcram enor-mes damnos.

As aventuras de Cher=
loquinho
.—«.—

Barão
Foi feiía a necropsia de

D. Züah Vallo
Durou cerca de duas horas a necropsia dcD. Zilall Valle, confirmando afinal os medi-cos legislas da policia a "causa mortis" dadana papeleta da Sanla Casa: pleuro-pneumo-nia dupla e pericardite purulenta. O laudorespectivo, com isto, fixa a seguinte, trajectò-

ria da bala: varou o braço esquerdo, pene-trou no thoras na altura do quinto espaçoinlercostal esquerdo, lesou a 5» costella per-furou o pulmão esquerdo e foi alojar-s'e de-baixo do sterno, próximo ao peric.irdio Osmédicos legislas da policia constataram'nin-
da_ que a extracção da bala, na Santa Casa,
foi feiía com toda precisão e proficiênciaO cadáver de D. Zilali foi removido as' 15horas Vencia do seu lio, ft rua 2!
9S Mni' trasladacão foi feiía em

O £° fascãcaião ssalrá no
alia 5 ste selennSsi*®

Já não será publicado amanhã, como esla-
va primitivamente annunciado, o primeiro
episódio das "Aventuras de Cherloquinho",
interessante serie de contos que agradarão
muito ás creanças e mesmo aos adultos. Se-
gundo commnnieou a Empresa dc Romances
Populares, editora da curiosa publicação, dou-
se um accidente na impressão, impedindo .1
perfeição com que essa empresa pretende lati-
çar as "Aventuras de Cherloquinho". . Está
sendo feita uma nova impressão, com todos
os cuidados exigidos, para que o primeiro epi-
aoilio. que tem o titulo de "A estréa tle um
pequeno poücia a;::ailor", possa ser üistri-
liuido terça-feira, 5 de setembro.

SS

cura

qualquer fossei

A chegada ao Rio dos deputados
belgas lf rs. Mellot e Buyssá

Chegam amanhã ao Rio os deputados bel-
gas Mrs. Meliot e liuyssé. Vim SS. EEx. cm
missão especial do parlamento do seu paiz
saudar o Senado e a Câmara dos Deputados do
Brasil. Os deputados Mrs. Bellot c Ruyssé re-
presentam na Câmara belga Namur c Gand.
respectivamente. Viajam ambos 110 paquete
inglez "Drina" e a colônia belga residente
nesta capital lhes prepara festiva recepção.
O Sr. Dclcoignc, ministro da Bélgica, dará na
legação, em Sanla Thoreza, uma recepção em
honra de SS. EEx., a 31 do corrente, á tarde.

1 «a)«B>. _

Elixir de Nogueira — Milhares de attestados
1 ^SAsrn ___

Ia tudo muito bem, mas.. .
O larapio Manoel Gonçalves, de nacional ida-

de hespanhola, cm companhia de dous intlivi-
duos, penetrou em um armazém á rua Barão
de Amazonas n. 120. Dalfi depois de distar-

T*çar algum tempo, retirou-se, levando onocl uma lata com dez liilos dc manteiga.
üm caixeiro, presentindo o furto, deu alar-

ma, sendo os tres perseguidos, só se conse-
guindo prender Manoel, que foi entregue á po-liea do 17" dislricto.

"~~— 1 «8P8PI ______
- ¦ b ;¦, yj (> melhor

do merca-
m do.

Vende-se
¦j rvw 1° tlt*Umço a, 109. — Casa Gerauvno ltoeltcuer.

ClBÉlÉOIt!

Um tiro cas\ ia! fere
uma senhora grave-

mente
Uma imprudência foi linj-j causa de um

dcsalrc, sondo viclima a esposa de uni ope-
rnrio.

A' rua Bemfica 11. 215, residem o pedreiro An-
tonio Joaquim Soares, de nacionalidade portu-
gueza, c sua esposa Augusta Soares, também
portugueza, com 20 annos de edade. Conver-
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Angusla Soares e sen marido
sovam os dous, hoje, no seu dormitório, quan-tio casualmente Augusta deu com o braço cmuma carabina que seu marido collocara pendu-rada á parede. A arma, no que se suppõo, es-laya imprudentemente cngalilhada, do que rc-sultou disparar. O projectil varou o braço di-
[•cito do Augusta, fazenilo-lhe um grande com-00 e foi se alojar 110 abdômen.

Varias pessoas alarmadas com o eslampido,
acorreram ao local, sondo pedidos os soecor-
ros da Assistência. Augusta foi conduzida parao posto central, e, apôs ser medicada, foi inter-
nada na Santa Casa, em estado pouco lison-
jeiro, lendo, porém, declarado a inteira casua-
lidado do facto.

Apezar disto, na delegacia do IS1 districto
aberto inquérito.

—<_23 *>!&*-

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Gculistas. Largo da Carioca S, sobrado,

»—^C>» .

Pediu reforma o capitão
von Honholtz

Solicitou sua reforma do serviço ...livo doExercito o capitão da arrua de cavallaria José-JLuu von iloiiholt*

O Brasil paga para ser
desmoralisado

£às informações do Bfcareis*

O requerimento do deputado Maurício daLacerda, suggcrido pela noticia das declara-
çoes feitas na imprensa norte-americana pelo¦Sr. habson, tao vergonhosas p....i os credo,tio Brasil, como salientou aquclle dcnitado emlonga entrevista que, ha já algumas semanasconcedeu a .A NOITE, provocou o seguinte of-Hcio de informações do Sr. Souza Dantas m-tlercçado ao 1" secretario da Câmara dos Depu-tactos:"Tenho a honra tle levar ao coMbecinjiitotle V. E:c o texto do seguinte telegramma
que recebi do Sr. Jolin Barrett, director getia Unmo 1'an-Amei'icana:"Dc Wasliinglon, 12 de agosto de 1916. -Ministro Relações Exteriores - Rio lnfm-mado iiiterpellação feita Congresso Br.viiloi-10 relativa União Pan-Americnnn e s.obc» d"-corações Babsot», informo V. Ex. e rofÓ ex-plicar Congresso claramente que Babso i nãoem ligações algumas União Pan-Americnnanem esta como instituição nem cu como diri-
f™;,^'"0»" a m™or;responsobHldodo nas rc-Içiencias desagradáveis tle Babson ao B-asil
W fí?PnnrniSlllu,sfi0 ,on,° cu lcl"os cloaaniciil1. defendido com todo ardor o bom ,o,ne do
si ei./ n01"0 PôdoTÇ™nrmor n unbaixadi bra-slciia aqui. _ John Uarrclt, direcl gc-

Apro\-.:o a opportunidade para reilc.-ar
,;,'•,'• .°.s m'otcslos t,n minha alta estima
Danl » " C01,si'leração. — M. tle Sou
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IÜ Efflisi È iitl 1
iitt ^constituinte |
|##» enérgico I
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A dirccloria do Lloyd Brasileiro, profunda-mente sentida com o lallccimenfo do seu es.
limado director commercial, Servulo Doura-
dt», e impossibilitada de fazer as cominunlcn-
ções pcssoaüs, prevalece-se deste meio para
convidar seug amigos a acompanhar o enter-
rairtento que se effcctuurá ás í! In,ras ds ír.a-
nhã, de quarta-feira, SO ilo corrente, paindn 11
corpo dn etlificio da administrarão do Llayd
Brasileiro, A praça das Marinhas, para o cc>
miterio de S. João Baptiala.

Não ba convites por carta.

»2O066ITiiÍvi»í»«i'»n«" c'Barro3 especiacs para203*..asa 1 ij» suv>? rCis com valiosos tuni.ies.réis con»
Lopes Sú Si C. I
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iinla c.oqr.a^tscia amazonõca
«2o Sb*. Lo.tcs GonçaKvcs

A pominlssllo de diplomacia o Justiça do
Senado reolisou liojç n sua mais Impor-
Imite Bcssflo, desdo (|iu- cstíi connliluldn.

Sempre fltig se tem do reunir essa com-
missão, antes a sala é fechada por dous pus-
i.unlc-1 continuou, quo, depois du trancaram
«is porlus o jauellii ¦, piistam-se no corredor
c gei-iiinnieanienle cstabe-lcccni um cordão
sanitário, protegendo os segredos que nli se
«lisculcm. Hoje as portas furam Iodas ahe-r-
Ias, assim como us jaucllns. A banda dó 11.11 -
.sica do &'_" du caçadores, cujo qinirlcl é ali
li o pi-, locava lindos trechos m.irclaes, a
pedido do coronel Mendes dc Almeida, cem-
innndanlc general ila (itiarda Nacional c pre-
fciilente cffectlvo da cilada commissão.

Ds senadores, os contínuos, andavam dc
dado a lado c, Olldc viam um grupo, cor-
ji.ini a Interrogar!

Os senhores são du Imprensa V A ctim*
piissão de diplomacia vne reiiiiir-se c manda
tonvldnl-os pura a sessão.

Foram postas mcsliihns, cadeiras, sofás .1
jMsposIçíío dos jornalistas c do povo. Ale
tafé se offereceu aos representantes dos jor»
liaesl...

Iteplcla a sala, toda gente ávida de curió-
jldildc, o Sr. presidente levaitloti-se e disse:

'lenha n palavra o coronel I.opes Gon-
(alves, pnra ler seu vedo em separado sobre
v projeeto dc org.iaisaçiio dc Território do
Acre.

Um cstrcmcclmcnlo, nm arrlpio, sentiu
Ioda a selecla assíinbl.n,

O Sr. I.opes lc-.itiilou-sc, limpou os In-
liios, tossiu, percorreu o auditório com um
longo olhar e, proliiiidanicnlc emocionado,
eJcu começo á lcilnra.

Principiou por f.v.cr o necrológio dn fra-
giliilade liiimanii c n panegvrico do Destino.
O Destino não é Deus, nem Deus é o Dc.?-
Uno, cm que pese a crassa ignorância do
unindo ou do cosmos, palavras que ás vc-
7cs são c ás vezes não são synonímos.

O patriotismo, os ractores moraes, o palrl-
nionio inlellcclual, mereceram do orador
elogios e censuras.

() caminho da verdade c da Juslicu foi
por ellc traçado luminosamente no seu au-
ijrslo sacerdócio do cumprimento do deucr.

Falou com calor, com alma, com vida, dn'Amazonas, estreita luminosa da Federação,
c passou tremenda descomponenda no Su
premn Tribunal Federal.

Pediu uni copo d'ngun : lronxei-nm-u'o.
Bebeu nus goles e classificou o projeeto do
Sr. Francisco Sá: um iillcniado ú Consli-
tuieiin da Republica Contou como c por que
Pe proclamou a llepublica c disse que, an-
les de 15 dc novembro, a fôrma governativa
ilo Drasil era o monnrcliica.

O Sr, Mendes de Almeida dá este sensa-
Clonal aparte :

Mnilo bem.
O orador enlliuslasma-sc e passa a falar

cm inglez.
Relata a historia do Drasil, desde o des-

cobrimento; refere-.c ao dominio liollundez,
passando a explicar o cpie houve com o Ter-
rilnrio das Missões c faz a biographiu do
barão do Itio Brauco.

O Brasil, disse, não comprou nenhum
território á líolovia. Inileiniiisoii-a pel is
asneiras dos nossos governos, que procl--
nia ram que o Acre lhe pertencia.

Comparo o Acre a um filho e a União á
tuna mãe. A' medida cpie 0 filho cria Juízo,
ii mãe vae lhe concedendo favores, c só lhe
deve dar perfeita liberdade quando ellc che-
jjgnr á maioridude, que, no nosso direito, sô
so adquire aos vinte e uni annos. Ora, o
Acre ainda não tem vinte e um annos, como
pretender dar-lhe autonomia?

Faz uma linda preleecão sobre a America
• ido Norte e a sua Ccuisiituieão, e mostra o

<pic foi, o que é, o que vae ser esse grande
paiz. Como sao ali governados os territórios?
Como se classificam?

O projeeto de reforma do Acre seguiu o
ini.rle.lri americano? Não. Logo & monstro.

Passa a explicar á commissão o que se-
liam o poder executivo, o legislativo c o ju-
«Ijciario, e prova, com irreduetiveis argu-
iiíontos, que o Acre não pôde ter deputados.

Os territórios, nos Estados Unidos, tè-in
representantes no Parlamento? Não. Logo,
comi; sc quer que o Acre os lenha?

O orador conta que, uma vez, cm Ma nãos,
arriscou a pelle, falando numa comício pu-
blieo contra a cscr.ivisaçüo do Acre. Tam-
liem o orador já viíijou Ioda a Europa.
Como, cnlão, não ha ile ser contrario au
projeeto de organisação do Acre '.'

Pede oulro copo d.'agua. Hebe e apresen-
Ia um substitutivo ao projeeto.Propõe um governador para o Acre
meridional, que será dividido cm niiiniei-
pios, cada iiiii desles com cinco mil hubilun-
les. Constituirá a renda dos municípios a
i;iue vier dos cemitérios locncs, que terão
•zeladores do nomeação e demissão "ad na-
lum" do presidente da ricpublicit, com ap-
provação do Senado Federal.

Cada município terá um conselho de in-
tendentes, um prefeito c uni luiiccionalismo.
publico, composto de trinta e seis cidadãos,
3io máximo.

O governador ganhará quatro contos por
inez e os prefeitos doze amaines, cada um.
Haverá uma Câmara com doze deputados,
Vencendo estes o subsidio ele setenta mil réis
diários. A Câmara fará leis, deliberará li-
yremente; sendo todos os seus actos sub-
inettidos á consideração do Senado Federal.

O Acre meridional terá um delegado junlo
á Câmara Federal, com voz, sem ter voto.

_A Câmara estadual terá apenas uma ses-
-são por anno, a qual não durará nem mais
liem menos cpie sessenln dias. Para isto
íibrir-se-ii a M cie julho (c o orador cx-
jillca o que significa o 1-1 de julho) e sc
fechará a 1 dc sctmbro, imprelerivclmcntc.

Será ainda crendo um Supremo Tribunal
Territorial do Acre.

A região do Acre septcntrionnl será em
21 horas devolvida c entregue ao Amazonas.

E o Sr. Lopes termina.
O Sr. Mendes dc Alniieda diz qne o pa-pel da commissão 6 apenas dizer da con-stiliieioualidiule ou não cios projeclos e quelhe falia competência para ludo mais. Em

Tis In disso o voto dc. coronel Lopes é como
si não existisse..,

Levanta-se a sessão.

Foi embrulhado, nao em-
barcou e está ás voltas

com a policia
O italiano Benedicto Felippe Nicola, que

honlem deixou de embarcar no "Indiana" por<o haverem embrulhado, como noticiámos
Jin nossa passada edição, foi lioje ouvido pela
policia do 2o districto, a cujas autoridades cn-

.pregou sua queixa a policia mariUma. Nicola
disse ali onde trocara cm libras os seus 0003,'á avenida Rio Branco n. 9, cujos proprieta-rios a policia intimou a prestar declaraçõesa respeito. A policia anda ;'i procura do italia-no Ângelo Ambras, que dizem ter grande cul-
pa no embrulho de Nicola.

A GUERRA]
¦ ..< i*n

0 primeiro combate
com os rumalcos

I-K1.KL.IA1, 28 (Havas) (Offieial. Via
Nova York) — Acaba dc chegar a esla
cupilal a noticia dc que na fronteira da
Tr.nsylvania já csl_ travado um com-
bate entre teutÔe. e i iimaicos.

0 ssalBBfistro úa Rumanla
cm Vienna

LONDRES, 28 (Havas) — Informações
dc Vienna para os jornaes annunciam
que o ministro rujnaico deixa hoje aquel-
Ia capilal.

auecessos
repercutem em Parla

Espera-se agora a resposta da
Grécia ;i nota da «Entcnte»
PAUIS, 28 (A NOITE) — As noticias da

dvclaruçiio dc guerra da Itália ú Allciiiiinii.i c
da ütiiiianiu ú Auslriu-llungriii causaram aqui
verdadeiro jiibilo. Todos os joriiae. matutinos
c vespertinos as commcnlum largamente e sa-
Itontam que a Allcmanha acaba de huííitr (I-
mitlUinoairi.nl. dous grandes gol pis diploma-
ticos, pois fez quanto pôde pira evitar a
guerra com a Itália c empregou os maiores
esforces para assegurar a neutralidade da Ku-
mania,

A attenção geral fixa-se agora na Grécia.
A nola, entregue honlem dc noite au Sr. Zai-
mis, chefe do gabinete e ministro dos Nc«
gociiiH Estrangeiros da Grécia, pelos represen-
liintcs da França e da Inglaterra, tem uma
grande significação neste momento. Nesse"mcinoraiuluui", dizem os representantes da"Entenlc" que julgam opporluno avisar a
Grécia dc que os alliados não estão dispostos
n defender a Thessaliu central, entre os vai-
lc du Vardiir e a fronteira K_to da Grécia, da
invasão búlgara. Fazem esse aviso porque
vêem que 113 forças gregas, recebendo ordens
de Alhcnas, retiram-se para o litlural ii ma-
neini que os búlgaros avançam. Os alliados,
apoiados cm Salonica, não têm nenhum in-
tcrerisc cm iiniiedir que os búlgaros oecupem
a Tlicssalla central,

A resposta do governo grego foi forçar o
chefe dn estado-mnior, general Dou9manis,
conhecido gcriuanoplillo, a pedir uma licença,
substituindo-o pelo general Moschoponlos. A
situação do governo 6, entretanto, muito cri-
tica devido ú hostilidade du povo contra o
rei Cinislanliiio, cisto que c u soberano quem
se onuõe á entrada da Grécia na guerra.

-tíÜH-

NETARIO
i 0 cambio abriu ás taxas dc 12 15|,'!2 cd- 112 d., e pouco depois enfraqueceu a
fl lo|.12 d., admittida pela maioria dos ban-
ps. A laxa ele 12 1|2 d. era dada pelosnancos do Brasil, Ultra ma riu o e Francez.Ili nessas condições fechou o movimentoíainmal do dia. Os esterlinos foram nego-Ciados a.105700 e ns letras do Thesouro com» o' 0 "Io de rebate.

Em Bolsa, os negócios foram de pequenai monta salienlando-se a venda de 188 apo-iices da União, da emissão dc 1909, a 770$;
i|q««iAmunic,paqB da Ipl4- nn l,ort-> a róis
£955500, o nova., a 190$. bara os papeis der.peciilaçi.o liouvc venda das ncções das Lc-Se a praso a 1.5250; e das Do-

A fallencia dos Correios!
Mais agencias inspeccio-

nadas
Quanto mais sc aprofunda no e-ame (lfl rs-

iTlpIuniçâo dns ngcncla. dos Correio, do Dls>
llrlcto Federal, maiores escândalos u cominls-•ão dc liispccção vae descobrindo, üoin n
agencia de Cnscudura 6 justamente isto o que
sc dn, pois o desvio (lfl dltihclíos por parle
do thesoureiro já munia, mjüiiiuIo ouvimos,
a muitos contos, Talvez mesmo o desfalque
monte a titulo quanto montaram os das ageii-
elas da Avenida e Salvador de Sá. li' isso o
(pie cone como corto, si bom que a commis*
são ainda não lenha apurado ludo.

Foram Inspccclonadas mais ns agencias dc
Deodoro, rua da Passagem o praça Sele dc
Março, Nestas duas ultimas tudo foi encon-
Irado cm regra, Qliniito íi primeira, porém, lia
um alcance de 2:0008000; Quanto á agcnle do
Deodoro, ha um precedente cpie não a abona
muito: ('• que ella já cieve envolvida num
processo quando agente >tu Engenho de Deu-
tro. O cofre dessa agencia uppurcecu arrom-
bailo e dcsiippurcccu uma grande souitua ali
depositada.

O agcnle embarcado no paquete "Bahia",
Mcmeyr Sinionclti, que linha um alcance de
üiJOOSi, entrou com essa quantia para os co-
ires dos Correios, sendo por isso retirado o
pedido dc sua prisão. O processo, porém, pro-
seguirá ale que se apure a sua responsubi-
lidado,

A' proporção que os dias sc passam c os fa-
cios vão sendo devidamente esclarecidos,
mais sc aeeenlua nos funccionarios dos Cor-
rcios a convicção de que as únicas agencias
em que lia effeclivamciile desfalques .são nas
da Avenida, Salvador de Sá, Copacabana, Cal-
telc c Cascadura. As outras agentes são me-
rns victimas dos altos funccionarios da sub-
direcloria da contabilidade, Muitas existem
que vivem ua maior difficiililodc, como a do
Alto dn I!oa Vistu, que não ha muito teve dc
fazer uma subscripção para evilar um des-
pejo. Isso eslá provado. As cpie levavam vida
folgada, cm boas carruagens, fazendo Ave-
nida, eslus,. sim, é que não tém nada para
apresentar cm sua defesa.
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Uma contra-proposta
de Santa Catharina

O CAFE*

BEKbIM, 28 (via Nova York)-- A Alleinânha acaba de de-
G.arar guerra à Runiania.

s *®-5-i.aet> sa®
m\

O mercado de café, ainda sob a influen-
cia dn movimento de alta no mercado dos
K. Unidos, continua o apresentar maior iir-
niezn c a elevar lentamente o preço do
typo 7, como base dos preços dos outros
lypos. Os negócios dc hoje, pela manhã, fo-
ram para 2.595 saccas, vendidas aos preços
de 9?80() c 9S900 por arroba, c no correr do
din o merendo tornou-sç mais desenvolvido,
com vendas para mais (i.8óõ saccas. aos
mesmos preços. Era Nova Yorl; a Bolsa
abriu hoje com 10 a 12 pontos de alta o
dous pontos de baixa parcial. Nos dias 2G
c 27 entraram 8.262 suecas, em 20 embar-
enram 11.020 c o "stock" era hoje, pela ma-
nhã, ele 2119.320 saccas.

Houve liolo no Senado unia
reunião Imporlanto

Com a chegada do Sr. senador Ilorclllo Lu*
de Santa Catliarina, u velha c Irritante que-
slão du limites entre oqticllo lvstado c o do
Paraná, cnlrii uuvaiticnlc na ordem do dia.
Ii' que aquelle parlamentar traz da sua ter-
ia uma coulrn-proposlii que deve ser upre-
sentada no Paraná, por intermédio do Sr,
presidente dn lu-publica. Dahi a razão de sc
reunir hoje, no Senado, Ioda a representação
catharlnuiise das duas casas do Congresso.

líssu reunião reallsou-sc no salão de honra
C sobre o que lá se discutiu nada sc soube
por Intermédio das pessoas que lá estiveram.
Foram, porém, discutidos assumptos bem im-
porlaulcs c quo iiiiluruliuciitc darão cm rc-
sulliiilo unia conferência dos mesmos parla*
mcnlarcs com o Sr, presidente da llepublica,

... i m» i .

A União e o mosteiro
de S. Bento

A União embaraa, mas uerde
lia Icmpos, contenderam pelo foro federal

a Unlãã c o mosteiro dc S. Dento, sobre n
posse dc um prédio, que ambos dlsputnviim,
O Supremo, afinal, mandou quê o prédio los-
sc entregue oo mosteiro, por lhe reconhecer
o direilo ;i referida posse.

Quando se tratou dc executar esse accor-
dão, a sociedade anonyma Companhia Nacio-
uai dc Induslria c- Còmmercio se apresentou
como exequente, por ter o mosteiro de São
Dento entrado em 13 de agosto dc 1912 para
a constituição do capital .social delia com o
immovel dc que já o reconhecia senhor e pos-
Sllldor a própria caria de .sentença, cxtrahi-
da quasi precisamente dous annos antes. A
União embargou a execução requerida, mas o
juiz da 1* Vara Federal, considera provado o
quo ollegou a autora, considerando não sc tra-
lar dc alienação de cousa liligiosa c que, com
essa entrada, o associado teve por fim con-
correr para a formação do capilal social, c
portanto para existência da sociedade, ainda
no período da sua organisação, julgou hoje
os embargos dn União, conileiniiaiido-a
eus Ias.

H^» ¦
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A bancada paulista
reúne-se

•—¦ ¦ i"-
O Sr. Álvaro do Carvalho Ira

fazer combinações em
S. Paulo

Nu sala da eoiiimls.são de nm .tiiuh ,'m e
Justiça, no Monroe, rciinlu-so hoje a ropro*
sentiiçào paulista nu ('.amara dos Deputados,
lendo comparecido os Sr». Àlviiro do Curva»
lho, Itudrlgues Alves Filho, Valols do Cuslro,
Curtos (iarciii, (lale-iio Carvalhal, Sallcs du-
uloi-, Aruolpliu Azevedo o Lacerda Vergueiro.

A reunião lol a portas fechadas, lendo o Sr,
Álvaro de Carvalho, ã saida, iiiti-rpcHado ior
um dos nossos companheiros, nos iiiformado
que o motivo da reunião fôrn a allilude a :cr
assumida pela rcprcBciilaçfio paulista no ler-
cciro turno da elaboração orçamentaria.

.liiiilou-nos enláo o "leader" de São l'au-
Io que, após a palestra cnlrc os seus eollegas,
ficou deliberado quo S, Kx. partisse parn
São Paulo, afim de ali combinar com o'i diri-
gentes da situação puullsln o quo convém la-
zer eni prol dos iulere.sses do Kslado e do paiz
ua ultima votação dos oiçnnicntos na Cuuilira.

Insistimos na reclamação de alguns dela-
lhes. . D Sr. Álvaro de Carvalho retorquiu-
nos :

— Foi apenas islo o que houve. 1'ódc estar
descansado...

Um collecton nai*a S. Paulo
U Sr. ministro ela 1'azi

Cosmo Grccco pura o log
dci-al em I.eme, S. Paulo.

tida nomeou o
nr dc collcctor

Sr.
te-

Os bons exemplos
Mais dous prédios dados A

-'roíultura para escolas
A 1'refi-llura recebeu a doaçào <U m.iis dous

piedios para n iiislallaçãd dc otcnlns llillilicN
pnes, iimbiis • iiu.iii.., uu rua l). Cnslorlu.i, no
Jardim Uolnnlco. No primeiro, d i.nio pelo Sr,
r.milc Slnioii, fuiiccionaiá uiiii escoli iioi-lur«
nu, c uo segundo, niicrlit do Si. Lourlvnl
Souto, uma escola prlniorla, O. nrcdln. c»
tão .situados nos extremos il.iiuici1!! rim.

Nomeações na Inspeciona
de Matias

Foram nomeados para a Inspeciona de Mut-
tas e Jardins: guarJa-njudantc, o guarda dc
jardins, José Luiz da Silva Campos, c guarda
jardim o cidadão Carlos Barbosa de Oliveira,

¦- 1 —»» i

O VALE-

PATAIS, 27 (Retardado) (Havas) —- Três
noticias importantes alimentam os commcn-
tarios dos jornaes: — a declaração de guer-
ra da Itália á Allcmanha, que significa o
iiniiiijiiilamciilo definitivo da Triplico Allian-
ça e o c-sclarcc-iiiiciito de uma situação que
já existia de faclo; a destituição do general
Üouniiiuis c do coronel Mclaxas, cujas ma-
nobras faziam correr perigo a independência
da Grécia c a segurança dos alliados no
oriente, e os slgnacs de intervenção; sempre
cada vez mais provável, da Kumunio,

No momento em que os soldados romanos
derramam o seu sangue na mesma frente
conjuntamente com os francezes, os iugle-
zes, os servios c os russos, dá a Itália, aos
paizes nlliados, um penhor ainda maior da
sua adhesão á causa commum.

A declaração de guerra du Itália A Alie-
niiiiiliíi prova a vontade cada vez mais tenaz
c firme elas potências da "Enlcnle" dc coor-
clcnar melhor os esforços comniuns para a
vicloria.

E' um aclo de capilal importância pela
repercussão que terá cnlrc neutros c bclli-
gcrnntcs.

E' preciso cgtialmento altribuir no mo-
mcnlo em que a R.umnnin lança em iiiquic-
lação cada vez maior ás potências centrnos
a significação de um bello geslo dc fralcr-
niilndc latina,

Os jornaes vêem lambem nisso um novo
presagio da vicloria completa da civilisação
conlra a barbaria. Salientam que, si a de-
cliiração dc guerra cm nada modifica a si-
tunçfio da lliiüa cm relação ás nações da"Entenlc", vciu entretanto iinnlqullar as ul-
limas illusõcs de Wilhclmslrass, que não
poderá iiilorpretnl-íi como provável signal
da vicloria germânica.

O "üiiulois" escreve: "Vemos na deela-
ração dc guerra á Alleinânha o notável senso
de opporlunidade dos amigos italianos. Bu-
carcsl olha de boa mcnle para os lados de
Roma c csiá em vésperas de tomar uma de-
cisão grave, devendo certamente causar-lhe
prazer o constatai- que Roma a anima com
um gesto que talvez já esperasse."
A Itália inicia a guerra eco-

nomica conlra os austro-al-
lemães
LONDRES, 28 (A> NOITE)'.—" Informam,,

de Roma que o governo enviou uma cir»
cular aos prefeitos de todas as províncias
ordciiiiiido-llics que apresentem, quanto an-
les, uma lista completa de Iodos os esta-
beleeimcnlos conimerciues, induslriacs c ban-
enriós que pertençam aos uibdilos au^vo-
allemães.
A espionagem allemã

LONDRES, 28 (A NOITE)"
dades de Turim prenderam e
punhar até á fronteira uma
sa, elegantemente vestida, csc ponde constatar,. iniciava
espionagem na Ilalia, onde
ha dias.

Essa senhora, pelo cpie. se
por conta de nma conhecida
mas da Allcmaulia.-

Mascagni em visita a dous
lhos heroes

O valc-oiiro será fornecido, na presente
semana, ã taxa dc 12 23|G>1 d„ correspon-
dente a 2?18ú, por 1$ ouro, conlra a taxa
dc 12 ;i:i|G4, ou -Í1Õ7, cobrada na semana
finda.

Roubou e foi condemnado
O Sr. Dr. Albuquerque Mello, juiz dn 8"

Vuru Criminal, conclcninou, em sentença dc
hoje. o rco Alberto Mario, :i pena cia quatro
aniios c nm mez dc prisão cllular e á iculta
de 8 1|3 ",u sobre o valor do furto, por havei'
furtado, cm -li ele junho do corrente, do arma-
zem n. üO da rua do Riaeíiuelo vários saccos
com mercadorias uo valor de 1019000.

— As Sulori-
fizeram acom-
senhora suis-

que, pelo que
nm serviço dc
havia chegado

apurou, agia
fabrica dc ar-

cas da Bahia a 23Í0QA

PAUIS, 28 (A NOITE) — O correspondente
dó "Mnlin" cm Roma diz que o maestro
Mascngni partiu dali para as linhas de fcen-
te em visita n seus dous filhos alistados no
Exercito c cpie foram recentemente cilado?
em ordem do dia -pólos seus aclos de bra-
vura. -¦¦¦
Os alliados em Salonica re-

unem-se c deliberam.
PARIS, 28 (A NOITE) — Tclcgrnpham de

Salonica:"O general Snrrail convocou para nma rc-
união, hoje á tarde, todos os generaes com-
mandantes das forças aluadas. Liga-se gran-
de importância a esta reunião nos circulou
militares."

A semana "rios inglezcs cm ter-
ra e no mar
Summario dos principaes ncoii!cc-iia?n!os

¦ militares de inleresse, da sein&naj organisadòi

pelo Sr. John Buclian e publicado pela
Press Burcau: ., , , IT

LONDRES, 2G — Frenle occulenlal: Houve
durante a semana um avanço constante das
forças britannicas, a oésle. Na sexta-feira, 18
do corrente, á tarde, cerca dc 5 lioras, houve
um ataque ao longo de Ioda a frenle dc Thicp-
vai ao Somnic. Uma arca grandemente for-
tificada, ao sul dc Thicpval, foi, depois dc
um tremendo bombardeio, tomada por dous
batalhões inglezcs, rendendo-se seis officiacs
e 270 soldados. E' provável que andem por
duas mil as baixas dos allemães. O conlra-
ataque foi promptamente nculralisado pela
nossa artilharia. Avançámos lambem cm tli-
recção a Martinpuicb c das altas florcslas no
sul a nossa linha avançou em nma f-ente cie
mais de duas milhas, cm uma profundidade
variando dc 20U a 000 jardas. Tomámos uma
pedreira nas proximidades de Guillemont, dc-
pois dc uma lula peito u peito dc algumas .no-
ras. Estes suceessos deram-nos uma posição
sobre a frente bastante larga c cpie nos per-
mille dominar os ponlos divisórios elas águas.

No domingo, 20, os allemães bombardea-
ram fortemente a nossa frente, atacando as
nossas linhas ao meio-dia, no lado occulenlal
da floresta, lendo alcançado uma parle da
nossa linha de trincheiras, mas sendo im-
mcdlalamenlc desalojados pela nossa m au-
laria. No dia scguinle, na floresta e nn lier-
dade dc Mouqucl, houve freqüentes ntacpies
de granadas, que nada produziram. Na terça-
feira, 22, avançámos continuamente a- nossa
esquerda, estenelendo a nossa linha até as pro-
ximidades ele herdade de Mouqucl, assim co-
mo ao nordeste da mesma e fecliiindo-a den-
tro dc 1.000 jardas de Thicpval. Na quarla-
feira os allemães fizeram grande esforço pura
nos desalojar dos terrenos elevados ao sul de
Thicpval, mas falharam completamente, sol-
frendo perdas uvultadns nessa tentativa. O
tempo linha se lornado claro e nosso traballio
dc conlra-ataqiic de baterias reduziu ao silcu-
cio algumas das baterias inimigas, emqunnlo
os seus aeroplanos foram destruídos e muitos
oulros atirados ao solo avariados. Um tópico
ele unia carta npprehendidn rendia tributo a
clficiencia dos aviadores brilnnnicos: "Avia-
dores circulam sobre nós e tentam nos causar
diiiniios, mas somente dos.do inimigo, pois os
aviadores allemães não lera coragem cie se ap-
proximar. Por Irás das linhas dc frenle. .ia
nma multidão dclles, mas aqui nem um so r.p-
parece". .-',*'¦

Na quarta-feira, de noile, e quinta-feira,
dc nianlifi, houve nm violento contra-ataque
ás nossas posições cm Guillemont, que sc pro-
longou com grande energia, mas sem conse-
guir o inimigo ganhar terreno. Na tarde cie
_t avançámos para mais perlo de_ riuopval,
chegando em um ponto a ficar a 500 jardas
daquelle logar.

O resultado da luta durante a semana con-
siste no facto da maior parte da frente bn-
tiinniea ter alcançado o centro do planalto.
Em dous flancos, Thicpval tornou-se uma su-
lieneia aguda que nós dominamos das ullu-
ras, estando Guillcmonl subjugada pelas nos-
sas posições em trcs lados.

África oriental: O general Snuits esta MÇi-
damente cercando as restantes forças aliem i;.
A columna de von Diiventcrn cnminbn em ili-
recção leste e ao longo da estrada do ferro'.
Outras columnas descem pelo caminho c;c ler-
ro, cnlrc a columna cio general von Davcnlcrn
e o mar, movendo-se o general Nortnoy do ^ul
na mesma direcção. Entretanto, nn cosia, nma
outra columna sc dirige sobre Darcssalaam,
vinda ele Bagamoyo, cpie eslá agora cm mnos
dos inglezcs, devido á cooperação das forças
novaes.

Salonica: As forças britannicas no exer-
cito do general Snrrail tomaram parle iluriin-
te a semana na repulsa ú offensiva búlgara!
Houve nma considerável actividade na urli-
lliaria no lago Doiran c nas frentes de. Slrmm
e forças montadas britannicas fizeram precio-
sos reconhecimentos.

A'o mar.'. No sabbadoj 19 de agosto, a. is-
quadra allemã de alto mar saiu do porlo. mas
recusou-se a entrar cm luta, vollanclo á sua
base. Dous cruzadores ligeiros brilnnnicos fo-
ram postos n pique por submarinos, quando
procuravam o inimigo. Naqucllc mesmo dia
um submarino britannico entrou cm lula com
nm "drcadnouglil" allemão, dn classe elo
"Nássau", ai tingi udo-o com torpedos duas ve-
zes. Ha razões para acreditar que o couraça-
do foi a pique anles de alcançar o porto".!

Cousas de .allencias...
José Maria de Almeida Coragem, syii-ico

da fallencia de Francisco Gonçalves Vi uma,
propoz pela 1' Vara Civel uniu acção ordina-
ria conlra o Dr. Alberto Ponce dc Leon l :ua
senhora, nllcgundo que, cm 5 de junho; Cesto
iinuo, tendo sido requerida a fitllcncia de
Gonçalves, esle, percebendo ser inevitável a
quebro', entrou n emite promissórias fantas-
ticos cm valor superior a 20:000?, c vendeu
aos réos nin prédio dc sua propriedade, a rr..i
Machado Coelho n. 08, por 9:000?, dtindo-0
ileseniliaraçudo de ônus, quando na verclndc
esliiMi ..'lie bypolhcchdo, necrescendo que os
réos sabiam que o ••?nilcilor estava com a fal-
íciinia decretada c não podia assim alienar um
bem da massa. E de eoiiforn: .iiidó cum islo,
pedia o iiulor fosse declarada milia a r.-f.-rida
venda c culregue o prédio á massa íallida.

O juiz, Dr. Alfredo Russell, considerando
que não havia prova de que a vendo elo irnmo-
vel fôrn cffectuadii quando jú deela rada a fal-
lenda, e, ainda, que prejuízo não houve para
os credores, julgou improcedente a acção c
coudcnmou o autor nas custas.
—-.¦—.  i.  » —*3Q_Ji" >¦ i ¦ ¦¦¦ -¦ "-'!¦¦-.¦.

FALLECIMENTO
Falleceu hoje e

cemitério dc Inha
ra de Mello,

O feretro sairá ás 8 h(,r,s da residência
ela fániilin do inoilo, á uui Augusta n. 50.
——.. , .ajeB—- ' ¦•¦ ——

Os concursos na Saude
Publica

O Sr. ministro do Interior dirigiu nc» Sr
director geral dc Suudc Publica um aviso au-
torisaudo-o n fazer publicações d. edital il
inscripção im concurso, nesta capilal, para as
vagas ile ajudante de inspeclor dc saude do:
portos nos Estados, declarando: que os cau
didiilos classificados terno direito'ú notnen
ção durante o praso de um anno apus u ler
iiiinaçáo do mesmo concurso para os loga .-s
que vagarem nesse período; cpie a inscripção
durará 80 dias e que o concuiso nno sc refi-
rara a dclerminndo praso. O director dc Síitl-
iie foi ainda nutorisado n npplienr ao quaciro
dos funccionarios das iusjicctorins dc s..ude
dos portos, divididos, como esláo. em
quatro classes, os dispositivos ns. I! c 10 ('.J
decerto n. 11.569, dc abril dc 1910, que mau-
ilani fazer as noineoçôs por promoção, .ilten-
ilendo-se primeiro no mcrecimenla e á capn-i
cidade moral c depois á nuliguidlldc.

»—4H»-»-— ______

Fim d® tragoãla
O ENTERRO DU I). ZII.AII

O enterro do D, Ziliili dc Araújo Vallc iutv
ás 17 horas, du cnsd u, I2U da rua 21 (lc M.iio,
residência do seu tio, Dr. Olavo dc Araújo
Góes, para o cemitério do S. Francisco Xíi«
vier. O preslilo (unebre foi concorrido, iii-i-
lc tomando parte officiacs eollegas du mu-
rido dc D. Zilnb.
—— ¦ ««>»¦ »

O sorteio militar c os es-
ludantes de medicina

Não sc rcnllsou a reunião de estudantes d.
medicina, a quftl estava marcada para ns
15 libras, nu snlll D du Faculdade, afim de íc«
liberar-se sobre o sorteio militar. Deixou ilu
effcclunr-so essa reunião devido á morte in-
cspcratln do ncndcmlco José Murlhn Carapclo,
aiiniiiio do .'!' anuo medico.

Petropolis
associação

vae ter uma
de imprensa

(A NOITE)

A campanha eleitoral no
Districto

será sepultado nmanhã no
ma o Sr. Trauei/co 1'crci-

Já se cuida da suecessão
mineira

JUIZ DIS FO'RA, 2S (A NOITE) -: Alguns
elementos políticos daqui publicarão a 5 de
setembro próximo um manifesto lançando a
candidatura do Sr, Henrique Diniz á presi-
ciência cio Estado,

.__¦ .ii - i ...¦¦,.,,., .¦¦.>—^-i-tgrt^ ¦ ¦¦¦¦¦!-¦  iiiii^

Ganhou... não ganhou...

Um cidadão aprcsenlou-sc, á tarde, na casa
ele jogo do bicho, á rua Senador Rompei i u-
mero 151, exigindo cpie lhe pagassem uma cer-
ta quantia, pois dizia haver acertado no bicho
ele boje. Os donos da casa, porém, acliirum
cpie elle não tinha ganho nada, estabelecendo-
se uma discussão. O recla munic exasperando?
sc, metteti a bengala nos "bicheiros".

A policia ocudiu, mus não pôde prender o
iggressor, que se cvadiii.
___—— i -ra»t». .— ii .

radio-A commissão mixía
telegrapliias

—•

O St-, ministro dn Viação, de accordo com a
indicação do Sr. director geral elos Tclcgra-
phos, vae nomear os engenheiros dessa repar-
lição Drs. Leopoldo Weiss e Dento Peixoto
Amarante poro representarem o seu ministe-
rio na commissão niixla que, com os delega-
dos dos ministérios du Marinha c Guerra, vae
tratar das conimunieiições radiotelcgrapliicas
no continente americano.

. .«JU»» . i..

Foi encontrado o yole
«Boqueirão»

Foi hoje encontrado nas proximidade, dá
ilha dos Rapaeys o yole "Boqueirão", que
ali virou hontem, pondo a sua tripolação em
risco dc vida. A lancha "Lynce", da policia
marítima, o rebocou paru o club ele regatas a
que pertence, e ao qual foi culregue.

 ¦¦„-¦, i , «-"wcrefefc.

Os amigos do alheio
A Inspeciona dc Segurança prendeu Dento

Cerquciiii e Alfredo domes Pinto, vulgo Al-
frcdinlio, aecusados ele um furto ele casimiras
ú rua Vasco da Gama n. 182.

A requisição da policia de Iguassu' a Li-
spectoria de Segurança Publica faz cliiigcu-
cias no sentido de apprehcnder diversos oh-
jectos de valor, ele nso doméstico, pertenceu-
les ao Dr. Manoel Rientc, fallccido naquella
cidade.

O Dr. Rienie, tendo partido para Iguassu',
deixou tomando conta dc sua casa acpii o lies-
pnnliol Víilcnlim Vargas que, sabendo do sim
morte, apoderou-se e vendeu vários objectos
da casa entregues á sua guarda.-

iyí-_T____ !_t'@»^_v_%ii z*.Ç?'

A candidatura do Sr. Lopes Trovão foi hoje
objecto de unia reunião política, realisada, :i
tarde, no salão nobre do "Jornal C. > Comi r-
cio".

Essa reunião, n cpie compareceram chefes po-
liiicos pnrocbiacs e grande numero do amigos
c admiradores do velho republicano, foi pre-
sieliilu pelo Sr. capitão dc mar e guerra Gabriel'Cruz. Falavam vários oradores: Srs. Silveira
Lobo, discorrendo sobre u vida publica il: cau-
(lidato: Ernesto Giirccz, propondo a crenção
chi Alliiiueii Republicana; Vital de Almeida,
abundando nas mesmas considerações ele seu
antecessor sobre n necessidade de lal associa-
tão ser fundada; Oscar Vrirady, aconselhando
se adiasse n proposta da creação da Allinnçn pura
a próxima reunião; c, Júlio Carmo, sobre a fal-
Icneia do regimen republicano. Etc ultimo
orador, apezar de ser republicano histórico,
conforme declarou, disse não poder negar que
nu Miiiiarcliia os dinheiros públicos eram em-
pregados mais criteriosamente.

For fim, o Sr. Dr. Redro do Couto, que,
então, jú havia assumido a presidência, encer-
rou a reunião, filiando ilenioradainciilc sobre
;¦ individualidade de Lopes Trovão, a cuja re-
etidáo de caracter c honestidr.de pòiilien ren-'deu homenagens, terminando por dizer cpie
pura honra da Republica o nome do velho lei-
buno devia ser suffragudo pelo eleitorado ver-
diideiranienlc republicano do Districto Fe-
de rui.

Finda u reunião, ergueram-se vivas ao Sr.
Lopes Trovão, ouviildo-sc no salão pnlmnã cs-
trepitosas.

. —»—««Lu "" ¦"¦

Por que a Iiiglit mudou o itine-
rario do bonde da linha

. Uruguay ?
Uma commissão dc moradores da rua cio

Urugiiuy procurou hoje o prefeito paru solici-
lar modificação do itinerário elos boi.eles da-
qucllu linha, adoplíido desde sabbado ultimo,
pela Lighl. Aulorisada pelo Dr. Azevedo So-
tire, a companhia canadense mudou a passa-
gem dos bondes peln ruas Assembléa c Uru-
guayana, com o que. sc sentem prejudicados os
reclamantes, que an menos desejam sabor . i
cpie sc baseou u companhia pura fazer essa mu-
clínica,
¦—¦" I.. —»—-g^Oga*—4 —¦—&— ¦——«-¦¦¦-..

Nomeações na Marinha
Para o cargo dc immccliato do scout "Ba-

lliu" foi nomeado o capitão ele cor vela AUliur
Duarte e para ajudante o auxiliar da Dihlio-
liieca, Archivo c Museu da Marinha, o capitão
ile corvelii Gitiihy de Alencastro c o capitão-
tenente Samuel Pinheiro Guimarães.

Chocaram-se um bonde e um
auto-soecorro da policia

Na rua Frei Caneca chocaram-se, ú lardc,
um bonde dc cargas, da Lighl, conduzido
pelo motornelro Manoel dc Assumpção, e
um auto-soecorro da Brigada Policial.

Do enconlro resultou ficarem dnmni.fiea-
dos ambos os vcliic.ulós c levemente ferido
o coiuluctor do autursoecon-o, o soldado dc
policia José- Soares de Albuquerque..

O ferido foi soecorrido pela Assistência c
o motorneiro ela Light preso pela policia elo
12? districto.

—¦ — i _-<Bc_w»""i """"" " """"—'''*

Fallece em Juiz de Fora a
victima de uma aggressão

JUIZ DE FOT1A, 28 (A NOIT"), — Falleceu
o turco Jorge Miguel, victima da aggressão
cpie soffreu hontem, ú avenida Cosia Carva-
lho, de um indivíduo desconhecido, conforme
lelegrapliei.'

O Banco Uniào de S. Paulo
c a Alfândega

O Sr. ministro da Fazenda orficiou ao
Sr. inspeclor da Alfândega declarando que
negou provimento no recurso do Danço
União ele S. Paulo, que não sc conformou
com a multa imposta pela Alfândega, por
ter o mesmo em deposito no armazém 10
do cães do porlo 178 peças de tecidos na
cionaes sem a verdadeira declaração
origem.:

i—ini.u  f-—<j~ft<riw- i in ii- ii !¦*¦

PETROPOLIS, 28 (A NUlllS) — RO ei:
de setembro próximo, na sede dn Socicd.i
liciicliccnle 1'etropolilana, liaverá uma re-
união dos jornalistas locaes, c correspondeu-
les dns jornaes do Rio, afim dc ser ultimada
a fundação de uma Associação dc Imprensa.

Mão ha vaga de despa-
chaníe da Alfândega

A requerimento do nosso collegu Elo.» Fon-
les, que pediu puni ser despachante geral ela
Alfândega, o Sr. inspector daquella repa tiçáo
deu o scguinle despacho: - -

'•Aguarde vaga."

As fossas particulares e a
hygiene

O Sr. director geral dc Saude Publica,
acompanhado dos Drs. Leonel Rocha, dele-
gado de suudc do Io districto, e Domingos
Cunha, engenheiro sanitário, visitou hoje,
peln manhã, as construcções que esiáo sen-
do feitas cm Copacabana e Ipanema, para
verificar si as instullaçcies de fossas esláo
sendo feitas de accordo com o regulamento
da Suudc Publica.

Em algumas casas o Dr. Scicll constatou
que o «regulamento sanitário, nesle ponto
não eslá sendo cumprido. Por esse motivo
S. &. vae otficiar /¦ Prefeitura, pedindo
providencias. ,.

®3._e íaiiüí _c5aíiaB'á a EscoSzi

A Escola de Aperfeiçoamento vae ser ins-
laíliidíi nos Io c 2' andares elo prédio u, 13
do largo da Carioca.

?—«8g^ —"-

O corpo do Sr. Servulo
Dourado vae para íi egreja

da Immaculada Con-
ceição

O corpo do Sr. Servulo Dourado será Irans-
ferido, aninha cedo. de sua residência para i>
egreja da N7 S. cia Immaculada Conceição, &
praia de Botafogo; celebra nclo-se ahi, uso' ho-
rns, missu de corpo presente, á qual n.isistirãa
os meninos elo Collegio cia Immaculada e seu
corpo docente c membros dn Prolecção ás Mo-
ças Solteiras.

Em seguida far-se-á o transporte delle para
o edificio do Lloyd.

Ti nffflirtT— il —

Hapta
Sc-*

P®tiBQ

Em favor de Rapbucl
do um "habcas-coriHis" Gaito foi

no juiz da
impetra*

:•> Vara
Criminal, sob a allegação de cpie tinha sido
preso em 17 do corrente, pelas autoridades
do 14? districto policial, á disposição de
cujo delegado até hoje sc achava, sem que
a formação de culpa livesse lido inicio.

O paciente fôrn preso cm flagrante, em
17 do corrente, á praça da Republica, ciuan-

desfechou vários tiros de revolver conlra
negociante Ernesto Pedroso. que seduziu
iriíiã do aceusado, mntando-0.

O juiz, porém, denegou a ordem, ú vista
das 

'informações 
que justificam a demora

daquella formalidade.

do
o
n

COIVIM

Perdeu-se umn; ele ouro
feira, á tarde, no centro
u • entregar na rua S.
hcin gratificado.

e
e rubis, na terç.
da cidade. Queirt

Clemente u. ISI scrài

L_ 
0-.,,,-._.^ Ycstidiulios para meninas.

a rOUpee - Knxovaes para baptisados. --
bodas pnra senhoras. Una da Assembléa n. 100

iRobes de Tafíetás Ullimos flguri-
nus, confecçi*

ílc Mme. Viirgus, sob medida )M$000..- Uua Um*
GU.áyana n. 83,'uniciim d» fidacio das in.ua-, ^

Pereira dos Sa»'IfrancSsco
Comes & Santos agradecem, pe-

nhorados, a todas ' as pessoas que
acompanharam o cnterrp^do.sçu me",
zado sócio FRANCISCO 1M.UL1KA
DOS SANTOS', e communicanv qus
amanlni, 29 de agosto, ás ü 1|2 horasj

mandam rosar missa de sclimo dia, na egre-
ja dc S. Francisco de Paula, ugradecenl^
lantecipadamcnle a todas as pessoas que
li-arem esle aclo com a sua presença.

lio iv

dc

jardins suspensas são ppõlii-
Mepp)õ.«»

Reclamando os atrasados
A' consideração do Sr. mini tro da Fazon-

da, foi Mibmcltiilo o requerimento de- seis opc-
rarios despedidos da Alfândega e que recla-
liiiuii os seus salários referentes aos mezes de
ouliibro a dezembro do nnno findo. O inspe-
c!or da Alfândega informou favoif-velmcute..

O agente da Prefeitura, no Mcyer, multem
cm 50S; o morador do prédio n. 1-t, sobrado;
chi rua Martins Lage, por ter collocado na
nellas

„,,,,.: .:,..,... ; .i,..; ... e l .1 ¦..,-- v- n • ¦

Ildefonso
os eollegas
TUA
diciun, boje

V

'ras,
eina
eollegas,
ia todos
uiagem.

Ea?tea,.,o
Simões Lopes- convidai
amigos de JOSÉ* MAR<

rÃRAPETO; 31 annista dc «)«C" fallccido, c os rio<

grandenses, para o enterro desse in-
clitoso estudante, amanha, ás J 

JW
saindo* o feretro da Escola do Mcdw
onde será velado pelos .-eus distinclo*

Em nome dc sua família, ausente,
agredece essa expressiva Home*

ja-
de sua residência, contrariando as pos-

turas municipaes, tapetes c vasos com Ui-¦¦•¦¦
Entretanto, aqui no c ntro dn cidade, o
agentes n«t> querem rer^ ii'rcgulamlaile3 sc-

1 mclhantes.. .-'*-"

Faculdade de Medicina
Falleceu hoje o acadêmico dc me-

dicina JOSÉ' MARTUA CARAPETOJ
seu enierro sairá amanhã, ás 9 ho<
ras ela manhã. dg. Faculdivòç dc Mc-
dicina.-1 Mh

_...¦».
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í I ? A NülTB —Segunda-feira, 2S do Atíosto de i«ii6
<.¦«¦

LOTERIA FEDERAL
rtouuin ilos prêmios d., lotorla da Capital

Peitoral, plano n< .'tltl, extrahliln ImJei
UNO HI  ilftlOQOtOOOain  stoonsopo
6i;iH0  1.0001000
f.lll.l Illlllllf.lll;
I1ÍHCI7 IlOOOlOOO

Di7i.il, hojei
AuHki
Moderno 
ltln 
Sul lendo 

/'ura amanhã;

uni Borboleta
2.1Ü Cubra
203 Vefld'

l.cfto

2® wl m
.105

O Lopes
)'.' quem ilA a lortiiiui in.11- mniiln noi Ixilciiai o oite-

nn iiiiiio.os vantagem 110publico,
(Iiiiii matriz, ...u Ouvlilui l.*.l — Filfaas Ouvidor,1 Kl. ijiiíi.nhlii, 7'.i; 1'ihncho doMniço, Ml; L. IM.icloilo- Üá, 8tlj (Joucrnl Ciiiiiiiim, 303, — s, 1'aulüi rua Quiniu

iic Nuveinbro, DO.

Manoel Branco de Castro

km
lirncstliin Pereira da Castro, VI-

c.eiile lirnneo de Castro e senhor,.,
Anua lirnnen da Cosia, seu esposo,
filhos, genro, nora e netos, pnrtlul-
pau. o fallccínienlo .Io seu extremoso
esposo, pae, sogro, avô e bis-avô,

MANOEL HIlANCo DE CASTIU), e convidam
ús suas pessoas de amisiule para ncoinpn-
nhnreni ns seus restos inortncs para o co-
mltcrii. dc S. Francisco Xavier, amanhã, ils
!) horas da uiunhã, sai.ido o feretro da rua
Visconde dn Cavei. n. (14, pelo .pio desde
já antecipam os seus agradecimentos.

Qtia®i • • •

Uma casa commerciai
assaltada pelos ladrões

O guarda nocturno de ronda á rua Senador
Euzebio, ao defrontar o prédio n. .'), onde é
estabelecida a Casa Atlas, verificou que ....
loja havia luz, o que o surprchcndeu deveras,
pois il casa, logo no fechar as portas, ás 1<J
noras, fica com todas as lâmpadas apagadas.

Batendo á poria insistentemente, altcndcu-
o o gerente, que pernoita nos fundos da casa,
e ipie, interrogado, lambem estranhou o quecntno viam: um sneco, próximo á porta dc
saida e que estava cheio dc pares de calça-
dos. lí, coisa ainda mais exlrnnliavel: as
portas estavam Iodas fechadas, sem vestígios
de i.rrombi.mcnto. Iiul.ig.nid.) pela vislnhnn-
ca, alguns moradores da Pensão Ilcrculos In-
formaram ao coinmissario Araripe, que fora
chamado, que tinham visto p.issur para o Ilu-
lei Douro uni indivíduo que acreditavam ler
suino da casa roubada. Dada busca nesse ho-
tei, foi encontrado no pavimento térreo um
indivíduo que, declarando chamar-se Oscar
ile Oliveira, se mostrava seriamente embara-
fado c falando eom diffieuldade. Revistado,
foram encontrados em seu poder 285$000, Não
sabendo explicar eom desembaraço a proce-dencía daquelle dinheiro, f.>i conduzido para
a delegacia do 11" districto, Ahi foi iiovnmcn-
te revistado, sendo encontrada uma cédula de
50ÇGOO, que escondera na boca. Com provatão flagrante de sua cumplicidade, viu-se na
contingência de confessar o roubo. Munido
de tuna chave falsa, Oscar conseguira pene-trar u.i loja c encher o sneco de calçado, quefora obrigado a deixar por :,e suppor desço1
berto, Foi autuado.

salsor e a _»
E' da autoria do padre .loão Maria Riolo o

volume qne temos sobre nossa mesa de tra-
balho •- "O kaiser e a guerra". Offertado a
Liga Brasileira pelos Alliados e aos Srs. mi-
iiistros dos paizes em guerra contra os im-
pèfios eentraes, o trabalho do padre Riolo é
bem digno de leitura, pois analysa cuidado-
siunehlc as cousas da conflagração europeu,
apontando os seus responsáveis e criticando
os seus netos.

A p;lticaiiü8 subúrbios
—©.—

0 Centro Triangular Progressista
Inaugurou-sc hontem este centro, fundado

para defender os interesses màteriaes das >o-
nas do Rio das Pedras, Bento Ribeiro c lnha-
rajá.

Depois de lidos, discutidos e approvados osestatutos, realisou-se em frente ao edifício so-ciai o primeiro comício popular, falando osSrs. Benjamin Magalhães, patrono do Cen-
Iro; tenente Pnraphan Fernandes, Augusto
Domes de Queiroz, capitão Eduardo Gonçal-
Ves Maia, tenente E. Magalhães, .perario .'.
parem c o Sr. Francisco Corrêa.

Estiveram representadas a Concentração
Republicana de D. Ciar» e a Associação 'ic-
peliccnte Commerciai Suburbana. Cerca dcbOO-pessoas assistiram ao comício, durante o
qual toram queimadas gyrandòlas de fogue-les. locando nos intervallos uma banda dn1-orça Policial.

O Centro Triangular Progressista vae ini-ciar os seus trabalhos pugnando pela eanali-saçao de água e maior numero de trens, o quee urgentíssimo, em proveito dnquellas loeali-ilades. Nn próxima semana será eleita a di-rectoria definitiva.

Varginha e as suas
eleições

O povo esla liididiiado com os
I.iImIíu'íhIoi'1'S

Recebemos etlfll linli.i-:
"Clinico (itio s«u cm Varglulia (torra de

que dou lilho,., vae para I- annos, temia
acompanhado com interesse 01 ieun 1.1 !¦¦¦
políticos 1- elivolveiiilo-iili! 110 11lli.no plcilo
iniiiiii Ipiil, venho cm.testai' formalmente n
lelegn.iiiniii inseriu nesta conceituado ti que-
rido vespcilino, expedido nn J.i do rorre.iio
pelo rx-prcildcntc <lu Câmara dcs-.ii cidade
NuNnilucfril, Sr. pliarmaceiitlro AffwiM) de
Oliveira Cur.lro,

IntriiMi, apaixonada, fui .1 eleição muni-
cipal transada, viu que sc chocaram dum.
partidos.

Cm, de que fa/. parte o ox-prcsidonlc Af-
fi.iiso Cnslro, leve reconhecidos, pela Gania-
ra, seis vereadores, logrando o partida a
que me uno apenas dous w rc.idorc-..

Os nosso, tres vereadores excluídos pela' ninara recorreram, ua fôrma da lei, pa...
o Congresso Mineiro, que, pela rcsoiução
11. 2), dc 20 de julho corre..le, lhes tin.
ganho da causa, inundando einpnssal-os 11.1
Cantara e uilliullltlldo o reeonheelnie.ito de'res wrcudores dn facção a que pcriiiiru o
Sr, /'tenso do Castro, enlilo prcsldonto dc
nossa eililiiliule. Coiiimuiiícndn offlclnlmcnte
a decisão da Junta de Recursos do Congres-
so Mineiro no Sr. Affonso da (lastro a nus
vereadores reconhecidos, Srs. Dr. Arlindo
Carneiro, A menu Prado e Joaquiín Araújo,
cm officios recebidos a .'!() do mesmo mez,
o Sr, Affouso de Castro, que havia como-
e.iilo ..ma sessão da Câmara para .'II de ju-
lho, deixou (le retlisiil-a, partindo, precipí-
i.iii.iineiite, para llello Horizonte e deixando
ncepbnla a nossa Mu..ieipaliili.de, pois o seu
vice-presidente, Sr. .loão Braga, fora exclui-
do pelo recurso. Dc necúrdo com a lei ... 2,
de II de setembro dr 1891. que contém P
orgni.isnçiío munlelpni do Estado, no seu
art. 27, pnrng. 2", a vereador mais votado
e o vereador mais moço convocaram, em
edilaes suecessivos, com .. nssignnlurn dos
Ires novos vereadores, uma sessão da Ca-
mara para a posse dos últimos e instai!:.-
ção da mesma, convidando todos os demais
vereadores, Inclusive o vereador Affonso
Castro, que continuava em Bello Horizonte,
promovendo meios de impedir essa posse.

A 17 de agosto, continuando ausente O Sr.
Affonso de Cnslro, reuniu-se a Câmara, cm-
possou os novos vereadores o de accordo
com o art. :i" da lei ... 300, de 2.'! de de-
ze.nl.ro de 1904, que diz textualmente:"Far-se-á nova eleição pari. presidente da
Câmara toda a vez que, em virtude dc re-
cursos dc verificação de poder, houver sul)-
stlluição de qualquer membro da Câmara",
elegeu seu presidente o Sr. Dr. Arlindo
Carneiro e vice-presidente o Sr. Josí Fran-
eiseo de Oliveira.

Regressando dcsllludldo de Bello Ilorizoii-
te, a 1!) de agosto, o ex-presidente, com o
intuito único de se manter nu presidência
dtl Cumaru, dc que fura legalmente destitui-
do. decretou, por um ulnise, como qualquer
cidadão, a perda de mandatos de seus car-
gos dos nossos vereadores que acataram a
decisão dii Junta de Recursos, empossando
os novos vereadores. Estes dous vereadores,
que o ex-presidento, por um golpe de po-
litieagem, procura alijar, declarando falsa-
mente «pie deixaram de comparecer a Ires
sessões consecutivas da Câmara, durante a
phase de sua presidência, tèm todos os do-
cimentos comprobntorlos da manutenção
dc seus cargos c já constituíram advogado
para ii garantia de seus direitos e respon-
sabilisnção dos autores do delicio (pie o ex-
preside.ile tenta commctlcr, A Câmara fun-
cciona regularmente tom os seus cinco ve-
readores, deixando de comparecer ás suas
sessões o Sr. Affonso de Castro, como ve-
reador, o qual retein iilcgnlmcnle o archi-
vo municipal.

Quanto á indignação do povo de que fala
o ex-presidente em seu falso telcgramma, é
incxacla: — o povo recebeu com acato e re-
spcilo o acto do nosso poder legislativo;
os nossos correligionários, com intima sa-
lisfação, sem as expansões publicas une
soem acontecer nos phrcncsis do euthusias-
mo; dos seus correligionários, alguns, inli-
mamcnlc lambem, ficaram desgostosos.

VA esta a expressão puritana da verdade,
que nffirmo, sem receio de contradieta, pro-
vando, á saciedade, si preciso, com os re-
spectivos documentos. Vi, pois, essa illu.s-
tre redacção que não são os nossos verca-
dores que procuram anarchisar o munici-
pio, conforme declarou o ex-presidente da
Cumaru, Sr. pharmacculico Affonso de
Castro.

Solicitando guarida nesse popular órgão
da imprensa fluminense á minha contesta-
ção, sob o mesmo titulo e sub-tilulo, sub-
sçrcvo-me leitor assíduo, etc. — Dr. Mar-
cellino de Rezende, Rio de Janeiro, 28 de
agosto de 1910."
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1 erdeu-se uma medalha com pedras, for-mato monogramma, iuiciács C. .1. F.; quemachar é favor enlregal-a á rua da Alfan-dega n. J,),'l, onde se gratifica b)em,

—<*[«—-«-
O MOMI-OTO

lííll 1 III
JA X' têm elementos bastantes p<ir„ poder(i!>r,citir da índole de nosso pouo no cum-

pnnicnlo da Lei. .Mais um, entretanto, ap-parece agora com o suecesso que lem tido ochamado voluntariado dc manobras. Esse cruuni dos aspectos muis reiioltanles na lei dosorteio militar : a erenção de uma classeespecial, ein tudo differente das danais, cate no fardamento, para aquclles cidadãosUo democrático Urasil >[uc quizessem espnn-tuneumente fazer o aprendizado das armasnas fileiras tio Exercito Nacional. Os sen-timentos de democracia e de egualdade pro-testavam contra essa classe excepcional. RioBranco, com o seu prestigio formidável ,.iodas as espeeialissimas acções de envolvi-mento ti que recorria quando queria que ven-lesse uma idéa, não conseguiu grande cou-Vi. I: ti fiasse dos voluntários cspcciacs dei-vppareceu. Snccede, porém, que agora, queb governo nao tem mais a preoccupaeão mi-lilurislu <le então e, portanto, não exercemais a menor pressão no sentido dc umainilitarisaçuo repentina do paiz, é o nropri;
paiz qncni, evidentemente, excitado pelo es-flectaciito europeu, reclama a instrucção „,,-.litar e corre, sponle sua, aos quartéis, paravbtel-(t. Em menos de um mez o numerode voluntários especiaes é impressionante
Os collegios todos, particulares ou não. es-Suo pedindo inslruclores ao Exercito, dandocumprimenta, assim, a uma Lei que quasilevantou nina formidável revolução no pai-li' significativo isso. Infelizmente, debaixo<.Ui vonto de vista pacifista e social, esse è
i> peor aspecto du Lei. porque importa no
cultivo de um animo bellicoso, que, levad-y
aos ex/remos, pôde arrastar as nações ao
estado cm que sc acham quasi todas as de
F.nropa. Melhor fâra, tem duvida, a exe-
cnçãa do serviço mililnr obrigatório, puro c
simples, como um tributo de patriotismo
impnsln o todny, e não essa manifestação
desordenada de um sentimento guerreiro,
ívni sempre útil, .Mas ninguém pôde con-
listar ns faelos e cites ahi estão nn sua
eloqüência, provando que, pelo menos em-
i/uanlo vão for modificado completamente
o pessoal que comp,',,: o nosso Exercito, o
povo prefere o voluntariado de manobrat.
*-MAURÍCIO DE MEDEIROS.:

Cabaret Restaurant I:iD°i.
I Club Tenentes úo Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
MitJIÍ das 5) ,13 -I horas, exilo completo pelos artistas
sob a direcção do
MII1K0, Imitador de
hOSITA ItODIltGUEZ.
MAnCAIltTEGÁÜTIBR
IIIMA-MOIIA . . .
Ch'0-IATJlI0n. . .
LOLA DB H1SSPAN.1IA.
LOS MINIÍIIY1M . .
LOLITAIIKLCA.MPO.
OLGA ISIIA.NDI.NI . ,'flllO KAXIGWSKY. .
CABVDKGriALWILlÈ
CAC1LDA SILVA . . .

ciibarelier JUSTINO MINEHVI.M
cântaras á transformação
Coupletista mexicana
D.insas dc caracter,
Cantora internacional.
Cantor italo-franccz.
Coupletista hespanhòla
Duetto italiano

Couplelisla hespanhòla
Cantora italiana.
Bailados russos
Chanteuse françaiso
Cançonetista portugueza

Variado corpo de bailes sob a direcção dó proles-
sor CYItO, Suecesso pela TIIE-DlAB0LIK'S 17. IGA-NU
ÜIICIIIJSTEII,

DHIJVDllJNTE KSTRLAS contratadas direclamcnlo
pelos nossos representantes em S. Paulo, Huenos
Aires e America do Norte

Os passes escolares da
Light

Recebemos hoje uma reclamação contra o
procedimento da Light, com relação aos pas-
ses escolares. IC o caso quo esses passes, con-
cedidos com abatimento, estão sendo recusa-
dos pelos conduetores quando apresentados
por alumnns que não tenham um certo e de-
terminado tamanho. Suceede que, ficando
isso ao critério ila natural boçalidade dos re-
cebedores da Light, dão-se scenas vergonho-
sas em que a peor parte cabe sem duvida ás
portadoras dos passes, obrigadas pela sua fra-
queza a ouvir desaforos de Ioda a espécie des-
ses brutos.

1-7' contra isso que nos pedem reclamemos
providencias de quem de direito.-

MUSICA
Nu Milão d» "Jornal" renlliuviio iiin.tnml,

Ai 21 horas, ,, recital dn pittnNn patrício Itu
bem dc 1'lyuelrcdo. o
iiiitio melo iitllitlcu C
a •.... i..i.nie elegante
(II. Itll) .i.e.u.i.,1.1.11 com
ain ii-ii.uie esta festa
de nrlc. 0 Jovon mu-
klcUtn, príiiicli-i) pre-
nuo do Instituto '¦<»'
eiiui.il tle Musica, já su
tem feito ouvir 1111
cnncertoi seus, cxclu-
ilvameiitOi nestii cnpl-
tal i* no interior, cm
todos ir.nlii revelado
us 'eus (lotCS piaiiis*
tiens.

0 prngraninia é o
sriíui.ile: lliich-ltl.M.ui
— Chnconuo; Ucetho.
ven — Sonata op, DÜi
a) Con nnima/idiie cd
si.cclnlmci.lü con ion«
I (incuto cd exprcsi.io-
ne; li) Nnu troppu
presto o canta..ib) as-
sal; It. Figueiredo —
a. Ilcrccuxc; bi Dnnso
iMitii-a; (i. Vclasqucz— ltèverir; A. Ncpnmiieeiio — Valsa; II.

OmvhIiI -• ai Dcrccuse; In IJiircnrnlIn; e. Vai-
sa; .Mae Dowcll — Cstirdas; Chopln — lísiu-
(Iu op. 2.*> ... 10.

m***
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O pianista Rubem de
Figueiredo

¦ Htp »
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liimpadoi' c iiulidor univursiil
EM TODA A PARTE
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LIVROS NOVOS
«NOCÒES DE PSYGHOLOGIA»

O Dr. Manoel Bomfim vem dc publicar as
suas "Noções de Psychologln*', li' uni ti-aba-
lho dc fôlego do cx-director da Instrucção
Publica e, hoje, professor dn Uscola Conuner-
ciai e director do Pcdagoflium e do Laborato-
rio de Psyciiulogin ICxperimenlal. (Juiz o Dr.
Manuel Bomfim, e disse-o elle próprio ho pre-
facio de sua nova obra, com pe nd lar as "Xo-
ções de Psychologia" com o intuito dc ser-
vir de guia no estudo elementar, mas sysie-
malico, dessa disciplina, principalmente nas
escolas normaes. E valem para islo, u basla.i-
te, taes "Noções", porque o Dr, .Manoel Bom-
fim soube conduzir a matéria eom lógica e
mcthodo, Dalli, esse novo trabalho do autor
das "Lições de Pedagogia" ficar uma obra n
ser lida e comprclieüdlda por toda gente, es-
cripta que é elia numa linguagem clara c sem
prolixidiides. A seienein do espirito, pouco es-
tudada entre nós, infelizmente, ê das mais
investigadas no estrangeiro. O trabalho do
professor da nossa Escola Normal não fica
lambem único eni nosso meio; mas figura co-
1110 um dos mais completos entre quantos
aqui tèm nppnrecido, 1.111 dos que melhor se
recomincnilani no conhecimento indispensável
daquellcs que estudam a psychologia on sc
dão á analysc psychoiogicn.

As "Noções de Psychologia" fórum im-
pressas nas officinas gr.iphicas da A NOl'1'l'..
A brochura que as encerra é de agradai..-
lissimo aspecto, li o trabalho lypographico
é realmente bom, nítido e limpo.

Aviação militar
¦ ¦ -

Característicos de um
avião de guerra

(Continuação >

MEIOS DE FÁCIL TRANSMISSÃO
Os aviões dc guerra lOlll nccCSsUlndo do

.siar em ligava" constnuto com "s outros np-
,, II. e prlnclpalmcnle cm o» coir.mandnn^

ies .Ias unidades-ou ehofei de lorvlcoi, n W*
1 *-. . nlinttfl in .ilu-,

AÚes da autuai guerra ns eomiDUiilMcOM
^e iam por meio dn tclopljone, lelograplio
u nulo oves. depois que •» nvIAo aterrava.

¦ I, aos nulllplos acidentes caii-ados

pei, lerragein. tico,, banido esse meio dc

iii.i.i.iuiiicaçáo
Srgulil-se. depois. O liiliçanielllo ile -llICIlsn-

,„,,!,, alto do nnpnrellio que. para Isso, se
..baixava 11 unia altura conveniente.

Fsse processo tinha um duplo defeito: 0 da
nnda do energia o de tampo necessário pnrn
,1 aviiío nlçi.r-se novamente. .' .. ' ,.*... .. ililnallt lilllieos! O PI-llieoireu-se eiltflO tt sil!  .
I„ 0C provocava, a sua vontade, o ...caprina; lo
,1, rúnia negro do motor, cse..namenlos lon-

e Indlcavtim I! lias ou pculos,

fio eram pcicepli-
nem " •'

gos ou breves, que iniucav
como os caracteres Morse

Fnireliii.to, esses signius nn
grande dislnnci.iveis — nem a grande (lisionciu, nc.i 1 >...-

Mula allura c tão pouco nn tempo nublado.
\ adaptação da lelcgrapliia sem rn. .-ms

aviões veiu resolver plenamente o problema.
O ".lc suis lout". de 15 do março, dcsl'j ;m.o,

traz uma Interessante noticia sobre <> mudo (le
regular o tiro de nrtlllmrla, por melo dos
nviões e que apezar de ser extraulu. HO OS-
siimpto, llilo podemos deixar de transe.cvel-n.
mira gntidlo dos meus camaradas. do nimn.

"O eoinmiinilo dc uma bateria 01. de um gru-
10 que atira sobre um objectivo. encoberto
nor n'a massa de terreno, não pôde saber si

os liros ntltngirnm O alvo e si suas salv is fo-
ram feitas em direcção e ein alcance eouve-
iiicntcs,

O papel dos aviões de reconhecinieiilo con-
sisle em precisar o ponto onde 0 objectivo
se acha e de assignalar si os tiros O alcançam
¦ oi mio. ,

Com esle fim, cada official observador lem
sob suas vistas uma carta lopogrophic.i em
grande escala, em que esláo aniiotndos, dia a
dia, os resultados tle Iodas as observações
feitas e onde figura, com os menores dela-
lhes. o local de Iodas as obras (lo inimigo.

Sobre essa caria são traçadas reelas paral-
leias c cquldislantes, entrecortando-se cm nn-
glllos de 1)0 grãos O designados por .im nu-

.* ,1.. .%...l.un .. /um 1Mi'i>tim<si,rt>Vi>ni llftlfl SU-
¦ro. a

scri]
e designados po.
desses quadrados
responde, 110 terreno, a

pôde ser nomeados pela reunião

ttm.idades flo Esti fio I
assaltam as Eilais fia

CÉjBffl fia Bfazl

um
carta,

O movei barato resulta*

hc sempre mais caro

Adquira artigo bom e solido e

evitará muitas contrariedades

Leando Martins & C.
OUKIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.
¦ »**** ' ¦

Centro Republicano de Irajá
Com a presença de trinta delegados do

eleitorado do Districto, e de conformidade
eom os uris. 31 e 32 dos seus estatutos, o Cen-
tro Republicano de Iraja reuniu-se e tomou
importantes resoluções a respeito do próximo
pleito federal, no qual são seus candidatos a
senador c deputado, respectivamente, os Drs.
Luiz flaphacl Vieira Souto e Francisco Anto-
nio Rodrigues Salles Filho.

O Centro tem sua sede á rua Carolina Ma-
1 liado n. 590, e compõe-se ée clementes .411c¦..:...-... ,i! o exito de seus fies. _,

FUNCCIONARIOS FEDERAES FERI-
DOS EM S. MATHEUS

Nas estações da Estrada de Feiyo Contrai,
da Linha Auxiliar, limltrophes do listado do
Rio, vém se passaudo fnclos deprimentes, que
estão exigindo enérgicas e immediatas provi-
deneias das autoridades federaes e estaduacs.

lintre outros, ha os fados revoltantes que
so estão passando na estação de S. Matheus,
que tem sido assaltada por grupos armados a
serviço da policia fluminense, o que provocou
a intervenção da força federal. A ori;.vin des-
ses faelos é a seguinte: o encarregado e con-
ferenlc da Central, Sr. Octavio Fernandes Vinil-
nn, em serviço em S. Matheus, sabendo que o
coronel lilizeu Alvarenga Freire, sub-delegado
de policia de S. João de Merily c funceiiiíinrio
aliás irregularmente, dn Mesa de Rendai lo-
cal, medeante propinas, facilitava transportes
sem os respectivos pagamentos de direitas,
desse procedimento deu conta á direcção da
Central, que representou pelos eanaes compe-
lentesi

O coronel lilizeu jurou vingar-se. Trá.í-.inle-
hontem, um grupo de indivíduos assaltou a
agencia dc S. Matheus, para aggredir o eonfe-
rente Octavio, chefiado, esse grupo, p.r um
filho do coronel lilizeu, conhecido por "Nóca".

Resistiu o pessoal da estação. Os assaltai!-
les, batendo em retirada, foram enleuder-se
com o coronel lilizeu, motivo por que, requi-
sitada força de policia pelo conferente, eslu
não compareceu,

Foi então requisitada força federal em Pa-
vuna, indo duas praças guardar a estação, Com-
parecendo á agencia da estação o coronel lili-
zeu acompanhado do delegado Tourinho, ei.le,
armado de pistola, tentou matar o pessoal da-
quella estação, com a ajuda dc um enteado do
coronel lilizeu. Com todos estes fados, ainda
tião tinham us autoridades do listado do Rio
aberto inquérito I

Honlcm, á tarde, novo assalto foi levado a
effeilo, em S. Matheus.

A administração da Central, recebeu um te-
logrnmma de Andrade Araújo, a estação r .is
próxima de S, Matheus, concebido nestes ler-
mos:"Conferente S. Matheus comiminiea que a
estação se acha cercada por um grupo de indi-
viduos, pedindo soccorro de forças afim de
garantir sua vida e garantir a estação."

Immediiitamenle o Sr. director da listrada
participou pelo telephone ao Sr. Dr. Nilo Pe-
çanha, presidente do listado do Rio, o teor
desse tclcgrnmmn, mandando, por sua vez, se-
guir paru ali um trem dc soccorro com pcs-soai sufficiente para garantir o próprio dnEstrada, até que as autoridades estaduacs dés-
sem as providencias promettidas. O trem dcsoccorro chegou em S. Matheus ás 18 horas,
já encontrando a estação damniíicadii em seus
apparelhos tclegraphieos, jancllas, portas, ele.lendo sido feridos o conferente Octavio e uni
guarda, no momento em que procuravam fu-
gir á sanha dos assaltantes. A força policialchegou a S. Matheus ás 10 1|2 horas, tendo
em seguida, regressado á Central o trem desoccorro. O Sr. Dr. Mario Vcrnni, delegado
da policia fluminense, lambem ali foi e aindase. acha, procedendo ao inquérito, afim de apu-lar as responsabilidades dos culpados, que, se-
gundo informações que foram prestadas áCentral, ameaçam também a estação de tn-drade Araújo.

Drs.JLeal Junior e Leal Neto
Especialistas ?m doenças dos olhos, ouvidosnariz e garganta.- Consultas de 1 ás 5 — Ag.sembléa u. 69.

Um incêndio no fvleyer
A' rua Lucidio Lago & estabelecida a firmaJoaquim Pires de Oliveira, que ali tem umarmarinho, Nos fundos da loja, numa área,

toi construído um galpão, que abrigava uma
pequena fabrica de colchões. Hoje pela ma-nhã, quando se iniciava nhl o trabalho desempre, estabeleceu-se curto circuito na ele-
tricidade, irrompendo logo violento incêndio.
O Corpo de Bombeiros do Sleycr, compare-
cendo promptamente. extinguiu logo o fogo.
que ficou circumscrípto ao galpão. Os pre-
juizos são calculados em 2:000i?00().

A policia do 19° districto tomou conheci-
ttei>'« do íacto.
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rie de sectores correspondentes, no ler.
ôllfl metros quadrados.

Cada um desses quadrados, assim circum-
tos, é dividido em quatro parles egilii'

r letras; desde então, cado nm
elementares da earl.' cor-

125 mel ros qu.. liados
,,. ...... ,v-u..iáo de uma le-

tra c de dous números que constituem, cY ai-
guina sorte, sua designação particular.

O comranndante de uma bateria ou -1
grupo sabe, pois, de accordo eom a
qual o quadrado correspondente á sua própria
posição. ,

Depois, quando o avião, ligado a sua i.- leria
ou ao seu grupo, envia pela T. S. l-\, .1 letra
e os dous números, que caraclcrisam 0 qua-
drado elementar eni que se encontra o ebje-
divo a bater, basta um simples cale.no de
angulo c de distancia a elfeeluar, para se po-
t\er dirigir ao objectivo um fogo, cuja efft-
c.-.eia seria grande cm razão dc sua própria pre-
cisão.

liste fogo é ainda regulado pelos aviões.
Ser bi ou tri-placc — Antes do aelul con-

fliclo europeu, quando a aviação militar en-
suiava os seus primeiros vôos, era essa a opi-
niãò do illuslre general lionnal sobre os logarcs
que deviam comportar um apparelho.

"Em geral o.s "virtuosi" do vôo aéreo aeor-
dam em preferir o "monoplaee", rápido, l. o,
sensível á acção das ajudas, como um cn-
valio de puro sangue bem posta e, como elle,
susceptível de fazer proezas.

Somente é raro encontrar reunidas no mes-
mo aviador militar as qualidades de bom pi-
loto e de observador capaz de tirar dos ohje-
cios rapidamente vistos Iodos os ensiiiamen-
los 11 leis aos seus coinmandanlcs."

lissa opnião foi exarada em janeiro dc 1012,
quando só se conhecia o avião de reconheci-
mento; agora eom as exigências da guerra,
crearam-sc mais os typos dc caça e de bom-
biirdeio, multiplicando assim os seus servi-
ços.

lim logar do simples reconhecimento lemos
hoje o avião regulando o tiro da artilharia; ca-
çando, feito instrumento de bombardeio, órgão
de ligação, agente de policia do ar, nissaro
noelurno, sem falar do papel que elle dra-
empenha como hydro-avião.

li', pois, necessário que todo avião seja pro-
vido de tres logarcs; sendo o primeiro para
o observador, artilheiro ou servente, conforme
se. trate dc um apparelho de reconbecimti.t.i,
bombardeio 011 de caça, o segundo para o avia-
dor e o terceiro para o mecanizo.

Além disto é preciso que o primeiro logar
esteja ao abrigo do vento, onde o observador
possa se mover, desenhar, desenrolar suas car-
tas o poder se voltar em todos os sentidos.

Ser transportavcl — O avião não vôa sinão
excepcionalmente, portanto tV preciso que,
além da sua immobilidade no r.r, elle jossua
grande facilidade eni se deslocar em '.erra,

Deve acompanhar as tropas nas suas diffe-
rentes evoluções, os estados-maiores, e, !in:.l-
mente, ser transportavcl quer 1 .or via 11 arili-
ma, quer terrestre.

Lembra-nos agora o seguinte fado passado
nas manobras militares do Exercito francess,
em setembro de 1910, c que lem relação con.
o caso que ora prende a nossa allenção.

Os neroplanos do partido A, acampados c.n"Villerscxel", a 40 kiiometros da frente do
inimigo, soffrem dons dias dc contínua cerra-
ção e o adversário nesse Ínterim se approxima
do grosso das forças.

O capitão Bellengcr, e
uma secção ligeira, recebeu orTieni de evacuar
aquella posição dentro do praso mininu pos-
sivel; ora, lodo o vôo era impossível em vir-
tilde da cerração que, além de cegar os iviões,
linha o inconveniente dc ser .essima 11 car-
buração.

Os monoplanos foram então1 desmontados
facilmente e rebocados a 30 kiloemlros á rc-
[aguarda em algumas horas, enquanto que os
biplanos, incapazes dessa manobra, foram to-
mados pelos inimigos,

Aetualmcnlc, porém, lauto o mono como o
biph.no, são perfeitamente Iransportav.is cm
poucos minutos, não tendo esle nada a invejar
daquelle, como demonstra dc um modo evi-
dente, a lula que se desenrola na Europa.

Ser blindado — No nosso primeiro nvligo
dissemos que era uma condição muilo 1 dese-
jar n invlsibilidtide do avião; agora para cem-
pletnr esla qualidade taclica, falemos na sun
blindagem,

Um avião blindado pôde navegar a qirlquei'
allura, sem receio dc ser atacado pelos seus
liomonymos do ar, ou pela artilharia ter-
reslrc.

Conforme as ultimas estatísticas fornecidas
pela actual guerra européa, os acropla.m não
blindados são vulneráveis até a dou.; mil me-
tros «te allura.

A esta allura os objeclivos militarjs são
na sim totalidade imperceptíveis.

Dahi a necessidade do couraçar-se o avião
para elle poder navegar em qualquer zona.

A vulnerabilidade de semelhante apparelho
cresce á proporção que o angulo de sitio se
approxlina de 91) grãos.

Si este angulo é agudo o uso da alça lorua-se imprescindível, e, como elia é tcehnicamente
imperfeita, e visando um pássaro extrcmnmen-
le rápido com é o avião, observam-se is dif-ficuldndcs com que luta o artilheiro para 1 'C ¦
aleançal-o.

Si este angulo se torna reelo, ou, por 'nlr.i
si o avião eslá acima dos atiradores, a alçae inútil, em vista da trajectoria da bala seruma i-ecia ein logar de uma parábola, comono caso anterior

vulnerável, ate" a í:.¦•-, mi

cnlão command inte de

erro d ivldo fefraeção

lintão o avião é
metros de altura.

Ainda lemos o
do ar.

Este erro resulta dos ilcseguaes desvios quesol trem os raios visuaes no penetrarei nascamadas atmosphericas de densidades progres-sivamenle menores e irem do observador aoavião.
Elle é nullo quando ò acronlano se acha nozem th.-
A propósito deste erro oceonre-nos õ .iifiuin-

Criação de gado no Brasil
O "Financial America", dn cldiulo di)

Nova Vorli, cm ücu numero du II dc Julho
publicou, sobre 11 criação de gailo no Urasil
>• a vNpnrl.içAn da carnes cungcla.las, um
relatório hnslnnlo Inlerossnnlo remei lido 1.0
governo nmorlonno, cm Wusliliiglon, polo
cônsul geral dessa pai/, cnlre iiôh, Sr, Al-
fred L, Miircnii íiotlsclialh, e do qual extra-
i.luios os segulnles lopleost

"Neste moine,.to predomina no pai/ uni
decidido movimento — titã o Sr. Ooltuclntlli
110 seu relatório — em favor dn ilnulrin.i
ile que o futuro (conoinlco do pai/ ser.,
muilo mais auspicioso sl os seus llltorov
ses se tornarem nii.ls diversos, Islo e, sl
o pai/, não continuar a depeuiler, como lem
snccedlilo até a data presente, da sua bor-
raelia, café, l.erva-inatte c outros nroiluolOS
de grande consumo, que, coiistiluindo nn
moine.1I0 actual uma boa fonte du remia,
poderão no futuro soffrcr consideráveis aba-
los originados de estorvos 011 coiiiinoçòcs
nos mercados estrangeiros, além do perigo
a qua su acham sujeitos de confiança illi-
nilliid.i por parle dos productiires, e cni.se-
quente.nente ameaçados dc uma superi.ro-
ilucçáo.

A procura crescente, nos mercados mun-
illnes, dc carnes congeladas, cimo uma nova
fonlc dc renda, lem sido para o Urasil de
um considerável auxilio financeiro. A dimi-
iiuiçào de campos próprios para 1. criação
¦lc g"do Cll) certos pai/es, resultado do
influxo dn colonisaçáo que restringiu essas
mesmas zonas, e ainda a grande procura que
hoje existo nos paizes em guerra du carne
congelada e causas outras diversas, levaram
.1 convicção nus brasileiros dc (pie o seu
pai/, cuja superfície é égua! 11 dos listados
Unidos sem o território de Alaslia, possue
os requisitos necessários para o estabeleci-
me..Io de uma prospera industria de gado.

Grandes extensões de terras 110 pai/, tèui
sido por muitos annos empregadas na cria-
ção do gado. Na parte mais temperada «l<>
sul chegou-se mesmo a formar um typo (lo
fazendeiro, que, em muitos particulares, se
assemelha no nosso "cow-boy , c a vida das
fazendas hoje no Brasil já desperta muilo
interesse 0 se torna altradiva para os br.l-
silclros jovens do interior do paiz.

0 Urasil é bojc nm dos paizes mais pro-
speros na criação de gado c onde já sc
cantam para muitos milhares de cabeças,
existindo ...» typo próprio do paiz, commum-
mente chamado "gado crioulo", que é con-
siderado exccllcnto e, na realidade, é tão
bom, si não superior, no typo original na-
Iivo do Rio da Praia, que serviu de ponto
de partida á formação dn industria dc gado
da Argentina. 0 "stock" brasileiro contém
um influxo considerável dc sangue zehii
das índias oricnlncs, havendo nos últimos
tempos sido importados grandes qu.-.nlida-
des dc gado zebi'., com o intuito dc melho-
rar o animal brasileiro,

A' criação de gado 110 Urasil é augurado
futuro brilhante, desde que se lhe dispense
a attenção que requer. Alguns dos princi-
pães requisitos para chegar a esse "deside-
ral um" são:

Io —¦ Cuidado cm não so seduzir pelo
interesse de promptos lucros com uma ex-
portação intensiva, do que resulta o arra-
zamenlo dos rebanhos dos animaes que me-
lhor sc adaptam á reproducção. Leis neste
sentido se acham em elaboração.

2o — Desenvolvimento das pastagens pela
Inlroducção nas varias regiões do paiz, dc
pasto que se adapte aos vários climas e ou-
iras condições. Iisse problema augmenta de
importância quando se considera ser o Bra-
sil um paiz com muitos grãos dc latitude,
o que quer dizer que muitas experiências
são necessárias até que se chegue a deter-
minar as differcntcs pastagens que melhor
convém ás varias zonas do paiz, próprias
para a criação de gado. Emquanto que a
industria da exportação dc carne está limi-
tuda no momento actual A parte meridional
dó pai-', nao ha razões para que não sejam
aproveitadas, após trabalhos de irrigação e
introducção de sementes apropriadas, as vas-
tas extensões ao centro e norte da Repu-
blica, onde por muitos annos tem havido
uma criação sempre intensiva de gado, pos-
to que difficultada por varias causas.

!!a — O governo federal do Brasil, a dc-
speito de obstáculos, conseguiu estabelecer
lim serviço federal de inspecção de gado, o
qual, posto que não seja verdadeiramente
irreprehe.isivel, vae prestando os mais be-
neficos serviços, que, dia a dia, se impõem
cada vez mais."

A actual exportação dc carne congelada no
paiz começou em novembro do anno de
1914, eom um embarque «lo porto de Santos
para a Inglaterra. Não era sinão uma insi-
gnificnnte remessa de. pouco mais dc 1.000
kilos, avaliada em cerca de 300 dollars.

Presentemente, já se contam vários esta-
beleeimentos dc preparo de carnes no Bra-
sil. l'm dos prineipjnes é o Frigorífico do
Cães do Porto do 'tio de Janeiro, uma das
empresas subsidiárias da Brasil Railway;
outro é o Frigorífico de Osasco, empresa
brasileira, com sede uo Estado de S. Paulo.
Existem ainda muitos cm desenvolvimento
crescente. A Continental Products Company,
uma combinação dos interesses Sulzbcrger,
de Chicago, e da Brasil Railway, está ope-
rando eom suecesso em Barretos, perto de
S. Paulo.

A exportação de carnes congeladas du-
ran té os quatro primeiros mezes de 191(5 nl-
tingiu á cifra dc fi.228.209 kilos, compa-
rada com a do il•15.513 kilos para egnal pe-
riodo em 1915. O valor destes embarques
foi de .1.810:0203 e 20G:000-?, respectiva-
mcnle.

DrxlMffarAbran1çs,ÇKr^*
pelo Pnctimothoiíix — Kn.\ S. José 106 ás 2 horas.

Transferencia de viagens
Communica-nos o chefe do Trafego do

Lloyd Brasileiro:
"Por motivo de força maior foram adia-

das para o dia .'II do corrente ns saídas «los
paquetes "Minas Gerncs" e "Bahia", de-
vendo a do primeiro rcalisar-se As 14 horas
c a do segundo ás 12. — Gaslão d'Almeida,
pelo chefe do Trafego."

O novo governo da Província
argentina de La Ríoja

BUENOS AIRES, 28 (A. A.) — Assumiram
os cargos de governador e viee-govérnadoi dh
Província de La Rioja, respectivamente, os
Drs. Florenlino dc Ia Colina e Juaii Carreno,
ultimamente eleitos.

OrJotartoFreireS^iíosTría^s
, It. Carioca, 20, sobrado.

•m*»• 1

Uma nomeação na Guerra
Vae ser nomeado arehivista do estado-maior

do Exercito o primeiro tenente reformado Joào
Baptista do Rego Monteiro.

f—«M«M—• —-____

Pé de arroz impatparcl, perfume delieioso.
Adlicre muis do n,i'io qualquer onlro. 2§500

Nas perfumadas c á 11UA UHUGUAYANA X. 00.
MILA

**&~-t-

Maonifico è coníoríave! predto
situado á rua Soares 11. 37, estação do liu-
genho Novo, edifieado no centro de bellis-
simo e grande terreno, lindamente ajardi-
nado e com arvores fru ti feras. Será vendido
cm leilão .10 referido local, quarta-feira, 30
do corrente, ás 10 112 horas, pelo leiloeiro
A. de Pinho.

le fado passado enlr nós c o mnllograd.i ea-
pjlão-aviador Ricardo Kirk, quando cm 1910,
viajávamos 110 espherico "Pilot".

Era uma das primeiras ascenções que fazia-
mos a bordo deste acroslalo.

O allimetro aceusava uma allura superior
a SOO metros e como vissemos que ain Ia não
havíamos razndo o Corcovado, perguntámos
ao illuslre aviador a razão d..quelle pheno-
meno.

Esle com a sua linguagem clara e pvoficien-
te nos deu uma preciosa lição dc refracção do
ar, acima descripta.

Continuaremos. -- VIEIRA DE MELLO, 'l te-nente de artilharia. "*."

iBRUDO DE GAHME YU
No 1n.1iu1l11i.ru de Siiniii Cm/.

Abatido! I10J01 («li rene», .'id porcos, j*(i tttl
nolrou e hl vitellos. ' 

*J t9«
Mi.rclia.tlcsi Cuiidlilo |>', do Mclln, 53 ,, t

%\\,\ DurJih & i:„ III r.; A, Mondes * V
II!) r.; Lima <t billios, ;iH r„ l) p, e IU v ; Kraiií
cisco V. Goulnrl, Iihi r„ ii a, o II v.; ju;üPimenta du Abreu, 93 r.; Oliveira Innflo" ÀC„ lia r„ 10 p. e 10 v.; Unsllio Tavarc , ii rIn, c 8 v.j Castro & C„ 'il r.5 C. do, nj.'Iiilblslas, 18 r.; Porlii.ho òi ('.„ lá r ; 1 ,|.
gani de Azevedo, Ti r,; Norbuilo Um,' *. '...
I>, I». Oliveira i\ C, II r.| Pornande» Á ,\|.irlcondes, 7 p,; Augusto M, ila Moita, tít r. :«o, o !) v. >^

Pornin rejeitados) 2.1 r, c 3 1».
foram vendidas 1 38 r,
Slockl Cindido li. ile Mello, im; r : limi-h

& C, 221; A. Mendes & (.., 3H); Lili.., & l.|I
lhos, 08) Francisco V. Ooulorl, 218; (;. (|r;.Ilelall.lslas, !); João Pii ta de Abreu, 5,11Oliveira Irnuii.s íó C„ 3401 Basilio To vare*
30j Cnslro ei C, 81); Portllilio & C. 1»«; Kd!
gunl dc Azevedo, IU!; Norberto Ilcitz, ;n.
Augusto M. da Moltn, 2«il; F. p, oiivcu,. &
C„ 128. Total, 2.272.

No entreposto de 3, Diogo

O trem chegou com bori. e meia ae ur,
Vendidos) G5,'l r„ .*>•• p., 211 c. c 61 v,
Os preços foram o.s segui..les: re/e-

$580 a 8050) porcos, de 19(100' n IfiÜO; ,
neiros, a IÇ800; vitellos, de si)n'.i » «Him

No matadouro da Penha

o'i

Fo rn 111 abai idas: 21 reze».
NOTA — o atraso do Irem foi devido a d«

mora no serviço do matadouro, que o oh.i-
goti a sair de Santa Cruz com uuw l»»- -
qiilnzo iiiiiiuhi, dc atraso,

Exportação

Sabemos que seguirão hoje, peio "Macedo*
nia", seguramente umas dez toneladas do car-
lies de rezes congeladas, listas rezes que fo-
ram abatidas ainda hoje a mando do mar-
chanle Augusto Maria d.. Moita, são destlua-
das A marinha ingleza pelo antigo fornecedor
da mesma, a Casa Portuguezo Joc. O pre.odestas carnes é egual ao do consumo publicu.

Pó _e Arroz LA3va °0 mel!
11111.

CAIXA. 2ÍÓÜU

CANHENfiO FÜ1É
MISSAS

Rcsi.m-se amanhã as seguintes:
D. limilia Machado Carneiro de ilenili.n-

ça (Milocn), ás !) 12 horas, na egreja :,'.,
Carmo; D. Luiza Zcnlia Guimarães, ás ü
na mesma; I), Carlota Barros da llucluí
Frota, ás ü 1|2, na matriz da Gloria; dona
Anua da Silva, ás 9, un mesma; cominenda-
dor João Martins dos Sanios, ás '.) 1'-.' u.i
Candelária; D. Regina Aziimbnja Guíiu.i-
rães, ás 9, na mesma; Pietro Kuggicrn, ás
8 1]2, na matriz de SanfAnna; I).' Idalimi
Machado de Oliveira, ás !), na egreja de. São
Francisco de Paula; Sylvestre Dias Tei sei-ra, As 9 1|2, na mesma; D. Maria da Glorialinnes da Cruz, ás ') J|2, na mesma; D. Li-
bania do Carmo Ennes da Silva, ás 9 1 -.',
na mesma; D. Helena da Silva Santos, ás
9, na egreja da Luz, á rua D. Anna Nerv;
Níiir Marques de Souza, ás 9, na matriz ilo
lingenho Novo; Carlos Augusto Guimarães,
as 9, na egreja de S. Pedro; Álvaro Gon-
çalves dc Figueiredo, ás 9, nn matriz !.i
Piedade; D. Maria Augusta Ornellas (Li
Costa, As 9 112, na matriz dc Santo An-lomo dos Pobres; .Augusto Emvgdio Ceies-tino, As 9 1|2, na mesma.

BNTARROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Ca-

milla do Nascimento, rua Dr. Aristides Loímn. 8.); Antônio Ferreira, rua da America 30;burydlce Barbosa de Oliveira e Silva, rua I).Carlos 1 n. 20; Thylda, filha de Eloosindn doSouza Araújo, rua da Caridade, 30; Tiburcio
Isidro Penha, travessa Cabral 11. 82; Joh Ma-noel Pires, Hospital S. Sebastião; Alcides, fi-lho de Manoel Marinho Lopes, ladeira dn Sc-
minario n. 85; Orlando, filho dc Etclvina Ma-ria da Conceição, rua Theodoro da Silva, l.ill;Joel, filho de Isidro Silva, rua Bomfim n 20-Antônio Vogbel, Hospital dos Lázaros- MariaCândida Vieira, rua do Senado, 309, sobra-
do; Diva, filha de Antônio Pereira Ribeiro,
Quinta do Caju' n. 38; .losé Ciancio, rua (ic-neral Caldwcll n. 183; José da Silva Ranuilho,rua Árduas Cordeiro n. (III; Arthur, filhode Manoel de Andrade, rua do Lavradio nu-
mero 118; Alfredo Monteiro Machado, rua
Frei Caneca 11. 404; Kduardo Ernesto de Sou-
za Lima, Santa Casa (ie Misericórdia; Wilson,
filho de Paulo Amaral, rua Ilapiru' 11. 128.—No cemitério de S. João Baptista: Agri-
colíi( liorges Lima, rua Visconde de Sapucahy
... 32, casa XIX; Ranzini Maria, rua do Aque-
duelo ri. 138; José Agostinho Barbosa, lios-
pilai Nacional de Alienados; Rubens, fillio da
Maria Azevedo Campos, Retiro da Guanaba-
ra 11. 25; Eduardo Romualdo dn Silva, traves-
sa Cassiano 11. 7; José Victor Maciel, nccroH
Uno municipal,

—No cemitério da Penitencia: Maria Isa'..
bel do Amor Divino c Herminio Julia Amo-
rira, Hospital da Penitencia.

—Removido do necrotério da policia para'a rua 21 de Maio n. 120, de onde saiu hoje,
as 17 horas, para a necropole de S. Frnncisn
co Xavier, foi hoje mesmo dado A sepultura,
nnquella necropole, o corpo de D Ziluh d.i
Silva Valle.

—Serão inhumndos amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier: l.vl-

mira do Espirito Santo, saindo o enterro ,i;
9 horas, do Hospital S. Sebastião; Manoel
Branco de Castro, saindo o feretro, também
as 9 horas, da rua Visconde da Gávea .1 IM,
e o estudante de medicina José Carapelloj
saindo o cortejo fúnebre, ainda ás 9 horas,
da Faculdade de Medicina,

—No cemitério de S, João Baptista: o me-
nor Nelson, filho de Manoel José üc Frei-
tas, ás 8 1 j2 horas, saindo o esquife da rim
ü. Luiza 11. 3G, e Benito Maurcll, saindo ..
ataude ás 9 horas, do Hospital Nacional de
Alienados.

A'© senhoras
O preparado Grego-Oríeníaí

/Í2T Como resposta ao aviso que Mme
re publicou neste jornal, na quinta-fetinia, tenho a declarar que elle obeth
uma simples vingança, por ter deixado
vendedora dos productos dessa senho
preparados que vendo agora são, pormesmos que vendia antigamente, c iss
muito liem Mme. Claire, que foi que.vendeu.

Hio, 2S de agosto de l!)li>.
Mtiiitlalena Gai

Piiií. Senhor dos Passos, 230.

1. CLih
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A delegação da maçou
argentina

iria
Buenos A.

vieram ao 1'.o 
junto 7

Regressam amanhã paraSrs. Gicea e Oro fio, (pie
desempenho de unia miss
maçonarin,

O Sr. Francisco Gicea, com o seu c
despedidas, nos enviou dons trabalhos"Lo que entiendo por libre pciisamientovagaçao philosophica, e a uovclla "Vidí
ma de um.cura cn Buenos Aires", ',..
de combate sectário.

on
nc!
¦p.
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Guarda chuva perdido
O chauffcur Manoel Monteiro Ferreira

Andrade declara á senhora qne annunci
pedindo a entrega dc nm guarda-chuva dei
do em um automóvel, que esse objecto s
a sua disposição no Centro dos Chauffcui
rua da Quitanda 11. 0, sobrado, e não lhe
entrega pessoalmente por ter sido malíi
na oceasião em que pagava o frete marci
pelo taximeb-o.

Quanto á gratificação, a dispensa, em
compensa dos mãos tratos recebido).

Rio, 28 — 8 — l&ltí.
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Ba platéa
NOTICIAS

AM rostlvnofl de hoje — Tres ilcspcilhlni
Tros foliviies, cada qual com o seu t tirn-

rlivo, so iviillsiim liojfl om Ibcalros desta cnpl-
Ini, Todos ciios sflo do dospodldn» do artistas,
que mpil Iraballiaraiu soh u sympnlhla Io pu-
illlco, No Palace Theatro é a rccltn do ipplllll-
(iido pnr do bailarinos Duquc-tiaby, cuja par-
tida para a Eunipn eslá marcada para 110 do
corrente, Prograiiunn Interessantíssimo, cm
quo ga conta a rcproscnlaçáo do engraçado
•'viiudcvlllo" da llnslos Tigre "O micróbio dò
iiiiior", Alberto (iblra, o apreciado cômico por-
liigucz, que parle dentro dc poucos dias pira o
seu pai/, fa/. sua festa no Recreio. A compa-
nlii.i Alexandre Azevedo i.,-.. ¦ntnrÃ n lute-
ressanie comedia "A Tlcuosinlio", havendo
{linda outras partes nllnihenles, Finalmente,
no Apollo, n "sernta iPonoro" d»s artistas El-
vira ílnslos e llibeiro Lopes, tniiibem, om des-
pedida do llio. A coinpanlilfl d» Polythonmn
dc Llhholi icpicscnlnrá a peça celebro "Ho-
inancc duiii moço pobre", Todos os espectaculos
são completos a começam ás 2'i 3J-1 •

Itopubllcn clno-theatro
Sabbado vindouro inaugura-se no Ro^obliwi

n Icinpormln de clnemn-tlicnlro, sob a "nesma
orientação o que obedecem os seus ncttiaos os-
pictíiciilos, dc divertir o publico, cobranilo-llic
preços módicos. A Inauguração desses tspe-
ctiiculos dnr-sc-n com n cslreo da companhia
nacional de revistas organlsada pelo cseriplor
thcatral Alvarenga Fonseca, dc cpio é ui.-aia-
dor o populiirlsshno Brandão, c que lem uo seu
elenco, enlre outros, os artistas IMnrln Reis,
Lola lliieba, 1'lor.i Sorriso, N.ithnlina berra,
Maria Ferreira, .Iiullth Bastos, llcrmina Solnno,
Leopoldo Praia, Silveira, Colinbin, Aiithcio dc
Oliveira o Leonardo du Souza.
Umn festa do caridade no Tlieatro da Natu-

reza
A comillissão elas .Senhoras de Carida.l. dc

S. Viccnlc dc Paulo, que promove para o do-
mingo vinde,um uma grendo festa no empo
dc SiniFAiinn, nn recinto do Tlieatro dn Na-
tiirczii, cm beneficio dos seus pobres, não pou-

Íia 
esforços paia tornnl-a grandemente nítra-

iinli'. Além du lula romana, cortejo, gymni.s-
tira. nernhacia, Ihcnlro o oulros mimcros ele
nllracçáo, agora ncahn o progranimn dc cbter
o concurso duin excellente artista japnncz, que
ntrnvcssnrá o jardim suspenso pelos cabcllos,
numa nllur.1 dc ]'l metros.
A récltn dc Palmyra Torres .......

Pnlmyrn Tones, n distinrla nclriz pnrtuguc-
7.i, que ú o elemento feminino principal da
companhia do Polylhenmn de Lisboa, uia no
Apollo. renlisa a 1 do mcz vindouro, a su:i fes-
ta artística. llcprc.scnlnr-SC-á a inngnilioi peca"Marcha niípciul", cm que ella tem um ixecl-
lenlc ti.li.illio. De ccrlo epie os apreciadores'do bom theatro c os admiradores elo Paltr.yra
Torres não deixarão ele ir ao Apollo nes: c dia.
Os prournmmas cincmatograpiiicos de hojo

Os nossos principaes cinemas apresentam
boje aos seus "habituas" progrniiimns novos c
interessantes, Enlro os "films" cie iini.ortan-
ria pódc-se indicar ao publico: "O Slrndivn-
rio de Sylvio", poema ele fina melancolia, no
Palhé: "Avaiar" magnífica novclla, no Odeon;•'Semelhança sinistra", empolgante drama, no
Ciiic Pnlnis; "O sacrifício ela irmã Cecília",
ilr.mi.i de rica montagem, religioso, no Pnri-
siènsc, c "Alinn dc artista", drama sentimen-
tal, no Ideal.
Os novos elementos dn companhia Lurilla-1'e-

res-Leeipoldei Piões
Denlro dc miiito poucos dias o publico irá

tornar a apreciar as bellas recitas da compa-
nliia l.neilia Peres-Lcopoldo Frôns, que í ntns
saudades deixou dn sun lemporudn no iv.llié,
lio anuo passado. A "Iroupc" nacional d. co-
médias c "vaudeyilcs", que Leopoldo Frúcs
dirige', nprcseiilar-se-á agora com outros clc-
menlos além dos epie compunham o scii niiti-
go elenco. Enlrlcxíiquclles nolnin-se: Alvos dn
Cunha, o galã drnmnlico do llcpubliea le Lis-
boa; Ama lia Cnpitnni, uma galonlc figuri, epie
fnrá ;i s ingênuas-; .Tono Colas c Eelunr-l í Pe-
rcirn, os dous conhecidos o apreciados rrlis-
Ias; Eslrolin Santos, uma s.vmpalhica : Jntcl-
ligenle aclriz. A companhin Liicilin Pcres-I.en-
poldo Fróes çslrcnrá com nina peça polioinl dc
grande espcçlnculo inliliiladíi_ "A r..inlia de.s
apaches". .Lucilin Peres c Leopoldo Fróc; são
os protagonistas. .
A nova peça em ensaios no Plienix

Obediente ao seu prògrainir . dç mudar o
cartaz Iodas as semanas, a companhia do 'lliea-
Iro Pequeno que, com a comedi.i "Telhados dc
vidro", lanlo lem agradado; começou a ensaiar
n peça cuja "premiéro" se verificará sexto-fei-
ra. I5ssn peça' é iiin eiigraçíidissiino "vaude-
víllc" dc Trislnn Bornnrd, traduzido com o ti-
tolo "Os bnrbadiiihós". Os seus principí.cspapeis masculinos serão desempenhados porOlympio Nogueira e por Salles llibeiro. ,'.".orão
esses íielorcs "òs bnrbadinho..". Emmi , dòSouza c Belmiiii dc Almeida lambem uilrnrana peça.

Ale scxlil-foirn se conservará no cartaz "Tc-
lhados de vidro".—A companhia nacional que ora trabalha noPalace não obedece á dlrcccSo dn aclriz .'.mina
Polo. como lem erradamente corrld no meiothcíilral e, consequentemente, pelos jornaes.Podemos assegurar, assim nor. .'lufori.-inri.m,
que a galante aclriz patrícia se acha u .qucllcelenco por espirito de mera camaradagem comos seus ex-companheiros elo Theatro Pequeno,
,m se sentindo, porem, desobrigada dc comclles continuar a trabalhar. Tonto assim epiena peça que o Palace terá no cartaz nesta se-

Com. a vias»
{gtt&Blh«£)

Evs.-i.fj>'».ri o» (cl'.<i>i*^l"o.lí..o
Acordou lanlo, uo iiunrlo do liolcl do \\\7.

vermelha á poria. Olhou cm redor o o lei»
to eslava vnslo. IlocoJou, osllrou oi bravos,
lomoii os chlliollos o foi vciw no espelho,
l'iu sulco negro o fundo debaixo das palpc-
linis, o rosto descorado, oi nervos lassus, lodo
clle era uma ni lua. Assustou-se. Foi no ha-
iihclru, inotloii-sc na água, pediu no criado
quo lho fizosso uma massagem pelo dono,
vesllu-so, cinpoou-se, endireitou o repartido
dos cabcllos, collocoti o ensiiuctlo com cuida-
do, dc Indo, mordeu bem os lábios o üispoz-80
a saii'. Sustcvo o geslo, lucilou os dedos noi
bolsos, olhou para cima do criado mudo o
ficou a meditar. Saiu, tomou rumo, levando
um sorriso matreiro, E' que lho havia oceor-
rido uma liliíorln, contnda sobro as oslrnvtt-
ganclas do um calxolro do restauranto n pra-
ço Gonçalves Dias 0.

Seria vcrelaile V Si fosse, eslava a palrla sal-
va. lülo é. teria clle o almoço garantido. Fo).
Entrou. Comeu bem, Ucbcu um vinho bom.
Do quando cm vez. o caixeiro sorria o clle sor-
ria tainbeiii. 1'elO menos, por sorrisos Já ss
entendiam.

Quando acabou, piscou um olho o disse
uma pbrnso ao ouvido do caixeiro. 0 calxcl-
ro corou.Não é possível. Nem o patrão recebe nc<-
sa moeda, nem eu faria contas com clle do tnl
forma',

0 patrão Intervelu, O freguez deu-lhe ns
costns. Emuargaram-iiio os passos. Chamaram
um guarda civil, c o mocinho foi para o 3°
districto policial.Como se chama, perguntou o commis-
sario.Anlonio Soares, mas me chamam dc "Ti-
ninho".

Foi pom o xadrez, que é logar fresco.;
Tinha ganho o domingo.

T "flfrtt""—*" "'

0 que se passa
em Minas

Informações dos corresiion-
dentes especiaes

d'A INOlil:

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

o partos. Cons, il. Carioca n. tí, II ás B.—Teleph,
OÜOC— ltesiil., Av. Mem ele Sá, 72. Telop.ObiC.

Chamados a (!tial(|uer hora.

Chegou hoje da Europa o
vapor nacional "Tíbagy''

Depois ele uma longa estadia nos portos
tia Europa, chegou hoje ao Hio o vapor na-
cionnl "Tibngy", da Companhia Çommercio
o Navegação. O "Tibngy" passou por uma
parle da zona dc guerra, sem, comtudo, sof-
frer qualquer aláque, apenas se sujeitando
ã fiscalisaçâo rigorosa da Inglaterra, dc
onde veiu agora. Aquelle navio traz uma
grande quantidade dc carga para o llrasil.

TOLUOL SOEL
Iiiliillive! nas tosses mais cruéis

'Casamcnlos ricos", cila jániiiiia, a comedia
não íMilrnrá,A iinlign companhia nacional dc
do S. .losé renpparecerá nesse, theatro

douciouro, com a repris
0'.'islns
c 1 do'Forro-mcz

bode
—Espcclnciilos para hoje: Pnlnce, "Micro-

bio elo amor", clc: Plienix, "Telhados d vi-dio"; S, José, "A filha do mandarim", "Uma
noiie em Tabarin" c "Mme. X em Chinalown"; Ilopiiblica, variado; Recreio, "ATiçno-
sinho ; Oirlos Gomes, "No paiz do íóf;• 3)'VI", 'fíomaiicc dum moço pobre".

1—««-.f~ ¦

Tabeílião NOEilllO Dft SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 82.-Telephone Gllli

(25)

Pela instrucção
M® 83° ílisirácüo ess^Sai*
rtéalisou-se lionlcm, no tbenlrinho do Club

24 de Maio, uma "matince" om beneficio
cia Caixa Escolar do J.'t° districto, orgnni-
sacia pelo inspector escolar Dr. Venerando
da Graça.

Essa beneficente instituição, fundada pelo
profèssorado do 13° districto, secundando
assim a humanitária idéa do Dr. Fábio Luz,
inspeejor do 1)'' districto, auxiliado pelo pro-
fcssnrado do mesmo', vem patentear o no-
bre impulso epie esse punhado clc bcinfeitò-
res vem trazendo no amparo c assistência
á população escolar, cujos recursos falhos
iam arrcclaiido-a ela escola, tombada nas
trevas dn ignorância, por falta clc proleeção
e auxilio, indispensáveis á pobreza.—Pelo enlhusiasmo e aeceitação que se oh-
servou na sympalhica fesla cio 18° districto
escolar, verificou-se quão proveitosa é n
idéa daquclles cavalheiros, dignos de serem
imitadas pelos demais representantes dos
oulros districlos.

O programma da festa foi executado pelo
grupo infantil das escolas respectivas, com
a 'mais absoluta correcção, mostrando ns-
sim o desenvolvimento e proveito desses es-
tudiosos alumnos, que encheram de_ prazer
os corações ile seus mestres, proporcionando
no numeroso auditório horas dc satisfação,
traduzidas pelos constantes npplausos que.
obtiveram as comédias, monólogos, canço-
nelas e os sublimes c enthusinslicns hymnos
escolares, cantados com alma e harmonia.
—,. —. —..-.. t—«sgHMfc* * ' - —- »'—

POUSO ALTO
Para Ihspeccloiinr o grupo escolar "llibeiro

d.i Lu/.", iiepii eslove o coronel Francisco
Lenl/. do Araujo, visito essa digna do registo,
porquo o coronel Francisco Lenl/ so destaca
entre 03 seus companheiros do inspecção rc-
gioual pela provada competência no exercício
(Io sou cargo,

—Não bn muilo, n mandado do governo,
esteve nesta cidade um engenheiro, afim dò
examinar c dar parecer sobro a cadeia nova.
Tivemos oceasião de ler a cópia do relatório
cnviailo no governo por esse engenheiro; no!-
Ic foram apontadas uma sério do defeitos c
indicadas medidas para o prédio poder scr
iidaplodo ao fim para quo foi construído. Lm
vista desse relatório, o governo mandou a es-
ta cidade o couslruclor do obras Sr. Thomaz
Arantes, para providenciar sobro as irregu-
laiidadcs apontadas,

—0 .lury eslá convocado para o dia 11 do
próximo mcz. \uo ser julgados elous procei-
sos, sondo uni delles o do criminoso Manoel
Ferreira da Cruz, que cm dias do anno pas-
sailo, om Itmihnildu', estrangulou sun esposa,
receni-chegada do Portugal, para se casar com
Ignez do tal, enfermeira do Instituto Paulls-
ta. Cruz vae scr julgado novamente, por ter
sido condemnndo a 211 annos o nove mezoj
de prisão e ler protestado por novo jury, \

—Em visita ao Sr. Dr. André Martins dc
Andrade, juiz dc direito elcsla cidade, acham-
se aepii o Sr. Dr. Manoel M. clc Andrade c sun
filha senhorila Clnrlnha,

COVAS DA FRANCA
E' Incontestável epie os Srs. Dr. Orllk Luz

e major Mnlhcus Gomes do \'al desejam o
desenvolvimento desta localidade, Adquirj-
ram, por compra, o terreno pertencente no
professor ,loão dc Araujo Malheiro, epie fica
cm seguida á escola municipal c cm frcnle A
Chave da Mogyniin, afim do muito cm breve
montarem nesln localidade uma mhchlna do
beneficiar café, construindo anncxò uin prc-
dio para armazém,

—Esta localidade está a reclamar a constru-
cção do uma estação. A chave de Covas dá
um rendimento para mais de 100:0008000 por
anno, considerando que no mcz de julho p.
passado rendeu o frete de embarque de bois,
com destino n S. Paulo, a importância elo....
16:000-^000. Sabemos, o com satisfação elivul-
gamos essa noticia, que o Sr. Dr. Orllk Luz
vao pedir ao Sr. Dr. Anlonio Nogueira Pent-
do, inspector da vio-ferreo Mogyaiin, a cons-
trucçáo dc tão necessária estação em Cavas.

—lísteve aqui o Sr. William Tlvoles, que
veiu escolher o local para a edificação de
um matadouro frigorífico.

ALFENAS
O povo do bairro denominado Earbonos,

districto desta cidade, ele onde elisla duas le-
guiis o meia, dirigiu ao Sr. Dr. Delfim Morei-
ra, presidente do listado, um abaixo assigna-
do pedindo ii creação de uma escola prima-
ria naquelle logar. Acompanhou o pedido uma
lista de nomes de creanças cm celade escolar,
de sete a quatorze annos, cm numero de ein-
coenta c tantas, Dcante desse louvável gesto,
que foi iniciado pelo Sr. Homualdo Antônio
Pereira, só ha uma cousa lamentável: é que
todos ns cidadãos que sabem ler c residem
no bairro, os quaes assignnram lal pedido,
não excedam de cinco.

—Deverá apparecer dentro dc poucos dias,
mais um órgão da imprensa local, o "Onze'
do Setembro", do- Centro Acadêmico Onze do;
Setembro, dn Escola de Pliarinacia c Odonlo-
logia desta cidade.

—Estão sendo processados no Gynm.isio S.
José os exames finaes de preparatórios para
matricula na Escola clc Pharmacia o Odonlo-
logia dcsla cidade,

¦ <#•» »
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lislerilídadc e fraqueza geral
Cuia certa, radical o rápida — Clinica eleclro-ine-

dica especial .Io 1)!',. CAETANO J0VINI3
Das 0 ás II celas Sés 5

LARGO DA CUtlOCA 10, sobrado
-=*»*»

Tm% bomenis raptam
mm creoula .

Em uma loca', no Bico do Papagaio, resi-
di.i o velho André da Silva, pOrluguez, em
companhia de Maria Antonia, uma ereoula,
do '29 annos.

Esta uiiulrtisada tres pátricios de André,
dc nomes Ângelo ilnlia, José Barbado e José
Eugênio, foram á toca c, á valcntonn, car-
regaram-lhe com a ereoula.

André, lodo choroso, procurou a policia
do 10" districto, queixando-se de que o ha-
viam aggredido o carregado com a "pe-
quciia".

O eommissario, a principio, não tinha
cdiuprelicnclido n cousa: pensava que se ira-
lava dc um rapto de uma menor, e já so
preparava pnrn unia diligencia quando o An-
clré explicou-so melhor.

As pancadas — dizia elle — ficaram, mas
a Antonia foi-se...

THERBZOPOUS
Pequena fazenda

Venilo-so uma com mngnifiras arvores frutíferas.,
vacens leiteiras, aves elo raça, etc. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua S.ichct n. 20'.

SPORTS
•— •

Corridas
Ak do lionlenti no Jockcy-Lfuô*

¦ Tros fados principais dosnortínn' os com-
incnlarios doi chrnnUIus ipiauln às eorrldni
c.M'1'lh'iilcs do lioguini. no velho P.rndo Flu-
InliieiisQl I", os magníficas partidas; 2', na
iiuatrn bcllas vjètòrltis do Dr. Toblht Macha-
uo; II", n derrota do Intcrvlcw.

As iiarlleliis — já 0 dissemos — foram ex-
celleúlos em Iodos os parcos, mas, puni falar-
mos com franqueza, iillrlbiilmtH mais este
suecesso ú energia do Juiz tio que mesmo no
novo sysíeiua ndoplndo, Todos os prtii'essos
dc partidas são Iioih, desde que os Jockcys,
pelo temor das penalidades, sejam forçados n
adquirir uma tinha respeitosa dc 'coiiducln,
ijuo ellcs, ha multo, haviam perdido, (loillttl-
ein. urge deixar coiisignnilo que o systenta
li.iiit.-ui iniugiirndo tem pelo menos a vnnln-
^cin do evitar os disparos cstafahlés dos pa-
rclheiros. nas irrilnulcs snldus falsas.

As vlctorlns do Dr. Toldas Machado foram
dignas de noln c Jililns, porquanto premia-
líim um dos mais esforçado:; propriclarios do
nosso tu ri', victiinn iilliinamculo do uma má
soric Injustificável o lúeomnrehonslvol.

Finalmente, a derrota dc íulervlcw sô pôde
ser ntlrlbuídll ao descuido do seu culrnincur,
no prepnrnl-o para a corrida do lionlcui. Fa-
cllllou, sem se lembrar dc que o castigo... niuln
a ca vulto.,

FootfoaBl
1 laiiicnsii versus América*

íScm duvida, foi esse o mellior encontro d.i
tarde de noijtenT.i' Aiisiiiiiosaiucnlo o Flamengo começou der-
TÓlnndo o seu lerrivel adversário, no nialch
dos segundos tcnms, E terminado esse cucou-
Iro, não faltou cpic muno prc.saginssc u sua
victoria no match dos primeiros."V Decorrido o primeiro half-timc, cm que se
apreciou uma lula sem tréguas, mas uma lula
dc cxpcrlincnlaçáo de forças, somquo nenhum
dos disputnnles lograsse vantagem sobro o
oulro, e iniciado o segundo meio tempo, cm
quo o Flamengo conquistou o primeiro gonl,
o presagio favorável nos rubro-negros so
tornou realidade.

Era crença que não só o America não con-
seguiria 'desfazer essa vantagem, como o Fio-
uicngo u augmcnlnria. Puro engano. Os ame-
rícanos, com a energia cpio lhes é tão com-
iiiiim c epie :i sua camisa rubra retrata tão
bem, reagiram, e do tal forma que os impeis
bc Inverteram.

li, um após outro, conquistaram os dous
pontos que lhes garantiram a victoria.

Não salientamos do ambos os quadros nc-
iibiim dos seus componentes, pois todos por-
tnram-sc elogiosamente. Apenas ú parte col-
locamos Wiltc e Ferreira, a nosso ver os lie-
rnes que garantiram a viciaria para o seu
club.

Andarahy versus Botafogo
Apezar do esforço do Botafogo c do seu

domínio no primeiro half-tiinc, sobre o An-
darahy, este manteve n -sua victoria elo tor-
licio Inilium, vencendo o seu adversário.

1 No primeiro holf-lime; não obstante a eles-
harmonia na defesa c o pouco auxilio dos hal-
vos, o Botafogo atacou com segurança e com-
binação, lo.nrando dominar O seu adversário.

Neste meio tempo o "Andarahy 
jogou sem

uniformidade, atrapalhando-se, já no ataque
já na defesa.

Entrando o segundo o Andarahy harmonl-
sou n sua linha de avantes. E os ataques, bem
conduzidos, siiccedcrnin-se ás barras sob a
vigilância dc Abreu.

¦' O Botafogo tentou reagir a esses ataques,
mas sem combinação. A sua linha de hajvcs,
ao contrario da do Andarahy c com exccpçáo do
Jones, relrahiu-sc, só cuidando da defesa.O re-
sultndo não se fer esperar, pois os Jocacs ca-
da vez mais persistentes lograram empatar os
íãtores c augmcntnr lo),'o depois o seu. venceu-
do o mnlch, sob npplausos geraes dos assis-
tentes, ••" •'

' * ' Villa Isabel versus Pare Royal
i NoJcainpo,,c'.o Jardim Zònljígico, niiics ele ini-
ciado o jcicio Villa Isabel versus Cattete, reaIi-
soti-se uni match amistoso entre o .segundo
team elo V. 1. e o primeiro do Pare Royal.

Depois de uiun peleja bastante forte, o tcam
local derrotou o seu antngonista pelo scoi'0 de
3 a 2.
e
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Quem o alheio veste...
A sorto dos marinlioiros

Todas ns economias dos longos dias de via-
gem do "Minas Gemes", os dous marinheiros
empregaram nn compra da roupas, E foram
tornos u mnis ternos do flua cnnoinlrn, rounas
broncas a gniicl, sapatos, gravníns, que clles
ncciimuhirom do torna viagem, no quarto da
casa á rua Cnnicrliio li, 110, Eslavnin assim
voslldos os marinheiros naclonaos Elias Ma-
nocl dos Santos ,: Antoulo Justino Santos
Coelho, Um vadlo, porém, cublcoii-lhos ms
roupas e fuiloii-ns. Os marinheiros apicseiiln-
ram epiclxn ao '•!' districto, (Inudo-lhcs o com-
mlssnrlo (iosln um ngonto para syndiear do
fado, .Souberani, então, qim o larapio fora
José Martins Oliveira, quo até convidou seus
amigos Anlonio Olegario, Pedro llapti.sLt o
José lloiicdlclo Araujo, parn uni baile na
rua Toblas Barreto, vestidos todos com ns
roupas furtadas, Foram os marinheiros c os
policiai"; ao bailo, tombem, c lá prenderam os
do grupo.

Na delegacia, os quatro furam se despindo
c... nem com as botas nenhum ficou, Tudo
era Iorlado!

Aos marinheiros foi rcsllluldó quasi todo
o furto quo soffrcrain.
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Senhoras e serthorítas > Peçam A VIDA
UA MULIIMI. Y

onico iilorlnò, rogtilitriia todas ns inolcstlns do ',
lltoro, evita as colicns da matriz, as dores iij;ii- :hi
il is ilo iitoro, cura anemia, çlilorosc, licinor- ^rliaaln, flores brancas o todas ns moiostias ilo S
louhorns. Poçnm A VIDA DA MUI.IIBH. Vidro m
y^OJl). Silva OumcsA.- C. -ltua Slu Pedro, 12. [g^Bsmmmms^ssSmWmS^mW

"ANoite Mundana
ANNIVBnSAniOS

Fa/cm annos anianliã:
Os Srs. |)r, Virgílio do Mntlosi AlvnFo no

Oliveira, fuiiccinuario do .Ministério da flucr*
ra; coronel Dr, Luclo José da Silva Uniu-'
dão,

r—Fazem nnnos liojo:
Os Srs. marechal Jullo IVrnandcs do .Minei.

lln, Dr. Simão dn Cosia, colunei l.aurcnliuo
Pinto Filho, coronel Louronço Ferreira, com-merciante nesta pinça; Mlle. Fluvla Augusta dn
ISnsolmouto, filha da viuva do coronel Nelsondo Nascimento.
; — Faz hoje nnnos o joven Qodofrodo doOliveira, filho elo Sr. Carlos Duarlo dc 011-veira, associado da cnsa Dias Garcia S C.— Faz nnnos hoje o menino André, Inlio do
Sr. Fcriiiniilo Wilson Dnbbs, cTnprcgado na
fabrica dc ca Içado Coelho.—Faz nnnos hoje o Dr. Henrique llo-'l at
CASAMENTOS l

Fòrnm lidos lionlcm, nn Cnlhcdr.li, os pro.clamas dc casamciilo do 5r. Dr
clinico nesta capilnl, com Mlle,
filha do finado couimen.lador
Pollo.
CONCERTOS

Flavio Porlo,
Hcll Vi, Pollo,
Jeisé ftlailiili

A entrada e a expulsão dos
estrangeiros na Argentina

BUENOS AIRES, 28 (A. A.) — O deputado
Itodolpho Moreno apresentará á ('.amar.-., in i
projeclo regulando a entrada e a expulsão dos
estrangeiros, cm todo o território da P.epu-
blica.

DK. AbCANTAKA ÜÜ.VIES. Tuberculose
Ilüilii^o Silva, 0. l)e t! ás "i — Res. telop. 7ü0 Snl

A magistratura bahiana
Por decreto de 23 do corrente do presi-

ilcnle do Estado da Bahia, foi nomeado juiz
do direito da comarca de Ma rocas o ba-
cbarel Francisco Leonardo da Silva Lessa,
genro do chefe do secção aposentado dos
Correios do S. Paulo, Antônio Jorge dc
Brito.

Prensa de encadernação
Compra-se uma, que esteja em bom eslado.

Propostas á rua do Carmo n. lã, com o Sr.
Braz Vianna,

Consultório Medico

Ingeriu creolina
Por desgostos Íntimos, o soldado do Excr-

cito Leolincole Ferreira Santos ingeriu esta
manhã uma porção elo creolina. Aos seus ef-
feilos causllcanlcs, Ferreira poz-se a gemer,
despertando a áttenção dc seus companheiros
cie caserna, que-o soecorreram. Com guia do
commando do 50° balallião, a que pertence
foi o soldado transferido para o Hospital
Ccnlral do Exercito, onde ficou em trata-
mento.

> mi3&* ¦

Doenças do apparelho diges-
íívo e do sistema nervoso. —
Ralos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

Tuberculoso, morreu na via
publica

Estava tuberculoso. E hoje, pela manhã,
saindo á rua, Armando Tavares leve forte ho-
moplyso morrendo na via publica. O cor-
po de Tavares, que morava á rua Bamhina
n. (i.S, casa de conimodos, foi com guia da po-
licia do 7o districto removido parn o necro-
terio.

1 i^»>» i

JOSÉ' JUSTO.

Tudo Fumall
¦ MISTURA INGLEZA

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

Centro Alagoano
rtcimiti-se hontem cm assembléa geral, b

Centro Alagoano, para approvação de conlas
o relatório dn administração actual. Passou-
se em seguida á eleição da nova administra-
ção, que deu o seguinte resultado:
-.Conselho administrativo — Presidente, coro-

nel Ilamilcar Nelson Machado; Io viçc-presi-
dente, Or. Alfredo Egydio de Olivciri; 2"
vice-presidente, Manoel Menezes Amoriír.; 1"
secretario, Francisco clc Gusmão Castollõ Bran-
co; T secretario, Dr. Benjamin de Vcrçjsa Ja-
cabina; 3o secretario, Manoel Ferreira Tcrres;
thesoureiro, Augusto Malta: procurador, Dr.
Virgílio Antonino dc Carvalho; bibliotlicciirio,
João Máximo dos Santos; vognes, capitão JIu-
nocl Feliciano dc Jesus Castilho, capitão Do-
mingos Arthur Machado Filho, Manoel Joaquim
de Lacerda, João Arthur Machado, Olindino de
Viveiros Costa, tenente Francisco Cabral clc
Oliveira.-
-1 ni .n > -~TT|ft Tf~~ ¦ i ii ii»

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Vestidos Telephone 5.93,1 Ccnlral

fóUfò OA COHSTITIUISiÇÃO N. 6

(Só sc responde a cartaã íissignndas miu
iniciacs.)

AI. T. F. — Obrigadissimo.
O. V. A. R. — Pode tratar-se dos seguintes

órgãos: gravidez tubarica, iiiflnmmnçõcs dos
iimicxos, lieinatoeelo rclro-uleriuo, distensão
da bexiga ou (ú mais possível dc ser) gra-
videz em ulero retrofloxo.

O, D. — Instilliir tres vezes por dia: ácido
salicylico, 7õ cent.; álcool absoluto, '10 grs.;
glycerlnn, tll) grs. Poucas gottas de cada vez,

L. R, — Pincelar a laryngc com: Tannino,
5 srs.; glyceriua, 'M grs. Duas vezes por dia.

T. P. — O soro Brusçlicltini (ampoulas
curativas).'V. A, 11, — Esixia. Aji|)llcações de manhã c
á noite.

N, A. (Snbilrá) — Io, Exercícios com os bra-
ços: parallelas, trnpczio e massagens locnes;
2", Tillllirn cie iodo uma vez por semana
(Ires semanas) c usar dedo clc luva (le pelli-
ca pelo mesmo espaço clc tempo.

G. AI; F, — Obrigado; Para as dores que diz
bastam o repouso e npplicaçõos quentes.
Quanto no resto, não se pode receitar sem
exame.

F, P. S. — Tendo sido "fracamente positi-
vo" o exumo do sangue, deve, em primeiro
logar, tentar a cura especifica, Não desnni-
me quanto ao resto, porque 6 possível quo
haja uma ligação entre os dous males c, cn-
tão, um dcsapparcccrá cm "funeção do ou-
tro", como dizen» os engenheiros.

C. A. I). E. — E' preciso exame.
O. S. C, A. B. — Substitua esse tratamento

por um iodó-nrsenlcnl. E' conveniente, po-
rém, descansar algum tempo e não sobreenr-
regar o organismo com muitas drogas,

A. C. B. — A sua resposta é do natureza
a não sc poder dar aqui.

J. O, V. — Recorra ás vaccinas dc Xicolle.
A, L. T. V, — Lnclicinios e especialmente o

queijo de leite clc ovelhas (Molilcrno), si
não quizer recorrer á Eniulsão do Scott. Ãlcia
hora antes das refeições tome um Q.ilix do
Quina Laroche.

L. 11, — Tome pílulas de Ricord. No caso
de lhe ser possível fazer as injecções, deve
calcular uns dous mezes, approxiniaclamcnto.

A. S. (S'.iva Victorio) — Mnitissimo obri-
gado.

U. AL — O medico que o examinou não lhe
achou o menor vestígio dc syphilis, mas a
reneção dc Wasscrman foi "fracamente po-
sitivii". Deve, portanto, conlinuar o trata-
mento geral, mas assoeianclo-lhc também o
iodo. Dc quando cm vez ir a um especialista
do otlio-rhino-laryngo-tria.

A. D. C. D. (llello Horizonte) — Deve ser
examinado pelo medico, E' cousa de respon-
snbilidndo.

ü. II. Z. — Nessa edade não lenha medo:"on revieut n ses prómicrs amours"... E'
preciso ver si não ha alguma nffocçno,

AI. AL T. — Obrigado.
T. II. — Iodo mctalloido, 0,ã0; iodureto clc

polassio, 1 gr.; glyceriua, 30 grs. Applicnr ex-
lernainenle,

D. E. L. 7— As informações não são suffi-
cientes.

Dr. Nicoláo Cianeio.

No palacele dn tnbollião (insiro renllsou-so
lionlcm lima audição de canto elas allllliniis
da professora Sra. D, Cnmilla dn Conceição.

O programma executado fui dividido em
duas parles, sendo a primeira somente da
nlumnns com pouco tempo do estudos, e epie
muito boa Impressão, aliás, deram uo ainlilo-
rio: scnlioritiis Slcllii Versiano, Sophia Bra-
ga, Slella Werneck, Maria Lyrn, Berenice
Accioly Antunes. Wandii It.iinos, Miiriollii
Marques, Cnrllnda !•'. Limo o Gcnny D. do Fi-
guel rodo.

Nil segunda parle cm Ia ram admirável meu-
te as scnliorilns: Mnroiann Cirno, o "Vccchlo
llicmo", ele Francisco brngn, c "Les noees do
cJnncttc", do Viclor Massa: Djunira Diniz,
trechos do "(iuai;iiiy" o "Salvador [tosa";
Ilcrcilia Pereiro Lima, "Je Faime", ele Gricg,
e "Amor", de Araujo Vianna; Ituth Sequeira,"Tempo passalo", ele A. Sciruol, o "Miguon",
ele (itiy d'Hordolot; Caçula Accioly, um trecho
de "Mme. Butlcrfly" o "La vivnndiére", d';
B. Godlirt; Maria Caltiça, "Les adiciix du ber-
ger", dc B. (Iodarei; Znirn Pires, alguns Ire-
chás clássicos. Tomou lambem parle 110 con-
ccrlo a scnhorlln Carmcn de Castro, filha do
Sr. tabeílião Castro,

Ao piano fizeram-se ouvir as senliorilas
Iiüili Pinto do Almeida, Iara Navarro dc Li-
mn, Lucila Pinto ele Almeida e Micóa (insiro,
iodas nlumnns do professor Ferlin de Vascon-
cellos. Terminada ;i auilição a senhorila lei-
phhi Braga offereccu, cm nome ele lodns as
uiumilãs, unia bcllissiriin jardincira ;'i piofes-
sora D .Cnmilla da Conceição, que agradeceu
commovidn.—No tlieatro .Municipal renl!sa-SC hoje, ás'Jl
horas, a despeito do máo tempo, o Ulilco eon-
certo da pianista Anlonietln lludgc Miilcr.

—Na próxima quinta-feira, rcalisa-sc no sa-
lão do "Jornal", ás 21 horas, o ullimo con-
ccrlo do trio Barroso-Miliino-Comcs. O pro-
grnmmn elcsse concerto c o seguinte:

L. Aliguez — Sonata op. II Allegro, An-
dnnlc expressivo, Agitnlo, Tempo _lc, Presla
non niollo, Viv.icc, paru violino e piai.o. Muni-
bcr-lo Miinno o Barroso Ncllo.

Alberto Nepomuceno, n) Flores; b) Gandu-
ra (Rniiindrnnnth Tagorc); c) Trovas (tris-
tes). O. Duque Estrada; cl) Trovas (alegres),
Magalhãos dc Azevedo; c) Oração do Dii.bo.
Orlando Teixeira — para ciinlo — Carlos de
Carvalho.

Trio cm fã sustenido menor (1916) — 1*
audição — Muito lento, Allegro, Aliciante,
Schcrzo, Final — Para piano, violino e violou-
cc-llo — Barroso Netto, Humberto Alilano o Al-
fredo Comes,
CONFERÊNCIAS

No tlieatro S. .Tose
conferência dos Srs. Dr
Almeida Júnior e Symphri.-lio Alagnll;
thcmn da conferência & o seguinte "A
curopéa".

 —s»-—»»)6frftw < — —.—..—.

losiir.c nmnnr.il, a
Fernando Men I s di)

s. 0
ucrrs

em a nca
A SORVETERIA ALVEAR pnrlicipi.

a sua Kxniii. frogiiozin quo o seu luxuoso cslaliclcci-
nicnlo funecionn diáriiuncnta nló I hora ela piaiihíi,
com uai esmerado serviço do CHA', CIIOCOI.ATU, SOU-
VÊTUS c grande variedade em PATISS1ÍII1U lliut.

Concerto Iodas as noites ate 12,30.
AVENIDA RIO BRANCO, 11S

(JUNTO AO 1'ATIIi;')
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FOLHETIM
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Emocionante romance da actua-
© lidade, de Gasion Leroux •

—atsis—

±

Ia PARTE

i+]
tantas forças

ns «cecL-sarias,

mstelío ao crê-

Depois clc ter despendido
iio drama, ainda encontrou
para n comedia.

1-Iaviani-n'a visto sair do
pusculo, com llanczeati e Knniosky; os seus
criados vir;im-ii'n voltar ao alvorecer no
carrinho clc François. Regressavam ambos
de Nancy, depois de terminada a obra útil,
cjior caminhos e desvios taes, que o guardanão tinha n minima duvida de. que o iniiiilo
dn vingem qqc acabavam de fazer, não fi-
casse eoniplctamonte ignorado de: todos os
que liiilnim interesse cm contiecel-o,

François expoz a Prosper e á camareira,
cuja curiosidade parecia cxciladissims, quoa "rfialron", muito assustada pelos boatos clc
Hiierra quo 11tc havia communieado o seu
filho, quizera ir informar-se pcssoalniciilc;
que na garage sc encontrara com o patrãoc o scr^r Knn3»slcy c epie haviam partido'tr ''"cs .mulos ua liniousinc. Mas, "a pa-troa" sentirn-sc subitamente tão fraoa epie
descera para rocolhcr-sc no pavilhão queFrançois habita-a com n velha Marlhn, snnirmã, na exlrcv.nidadc do pnrque. Ella não
quizera vollar ao castello, cm plena fesla,dizendo que Martine poderia perfeitamentedispensar-lhe os cuidados de que necessita-va, na expectativa do teíjopboncnia que os

i

outros deviam commuuiear-llie da eicladc,
quando soubessem das ultimas noticias.

Ora, a patroa esperava a noite inteira esse
leleplíonenin; eslava assusladissima por não
ter noticias nem do marido, nem do senhor
Knniosky que não ignoravam, entretanto, a
sua anciediide; evidentemente, todas essas
cousas sú serviam para nbntel-a ainda maisl

Fr.nncanienlc, teria sido melhor que
cila tivesse regressado ao castello 1

Vocês sabem como é a patroaj uma
verdadeira creança! Era para o pavilhão que
lhe deviam telephohar! Ella quiz esperar
no pavilhão)Alas é, afinal dc conlas, inacreditável 1
E os seus convidados?

Ali! mas vocês, enlão, não a coube-
cem? Pouco se importava com os seus con-
vidadosl Era mesmo por causa delles, que
não queria voltar ao castello: "Depois que
tive informação de que vae haver guerra,
não posso mais lhes ver as caras", dizia
cila. E acrescentava chorando: "Quando me
lembro que nem tive tempo de beijar o
meu querido pioupiou, o meu Gerarei, por
causa de todos nquelles pássaros!"¦—Pois bem! já partiram, os convidados!
disse Prosper e nada satisfeitos, ainda por
cima. E todos, ineotsio o» çuc anui deviam

muilo elegantes, em "Taffetá"
superior — Chies figurinos — Rs. 150i>000
— Reclame dc Aline. Lnurn Guimarães — R.

'" " " ' encontro, 
sem duvida porque a

Zangou-se com o amante e
queimou-lhe as roupas

Anna Alves, residente á rua Cn Reze ide i.u«.
mero íi'2, com o seu nuiaiile. o "cliaúffcur" Ca >
tilbo dn Silva, porque se zangasse com esle,
bebeu demasiadamente e, cm seguida, plane-
jou uma vingança conlrn o ingrato. Em..-ebeu-
lhe as roupas com gazolina e ateou-lhes fogo.

Anna Alves ficou ligcironiolit queimajli. nas
mãos c o "chnuffour" deu queixa á policia dn
W districto.

i *»<W8ai ft ¦¦- '¦'-¦

MOOlSfÂ
Conloccionain-so vestidos sobre os ullimos modelos

de Paris. Una Pedro Américo n. ti, casa 11.
t-^soís—-*• —"*

Morre um jurisconsuUo
argentino

LIMA. 28 (A. A.) — Fal! "u nesla capilnl,
o Dr. Ramon Bilicyro, notável .imvvoiisnllo
o ministro dn Suprema Cinte de Justiça, npo-
sentado. O falleeido tomou parlo ncliva na po-
liticii, lendo sido varias vezes deputado c ten-
do também oecupado a pasta .:us Bclaçõ s !¦">:-
leriores,

í V Consultório: rua c-cle
*\9%9\9l d0 sbtemtiro n. %, ilm

Rcsid.: rua Machado de Assis n. 33,
Cattete.

pernoitar! "Si vamos ler guerra, diziam ei-
les, o senhor Hauczeaii bem nos poderia ter
avisado antes de nos abandonar". E era pre-
ciso ouvir as mulheres, como tratavam a pa-
troai Emfim, todos deram ás de Villa Diogo,
como si os prussianos já tivessem chegado!..,

François já eslava longe, sinão não . tc-
ria deixado passar facilmente essa ullim.i
phrasc. lillc percebia perfeitamente que não
achavam a sua historia lão simples quanto'
o esperava; era, porém, plausível quo sc
contentassem com cila!

A cousa complicou-se ainda mais quando,
duas horas depois o "maire" de Brelilly, o
senhor Tnlbochc, vei» pessoalmente trazer
ao castello a lerrivel noticia do accidente
do espião Sainl-Jean. Os restos horríveis
cio senhor lianezeau e do seu amigo Ka-
nioslcy haviam sido transportados proviso-
rinnionte para a garage da hospedaria do
Cavallo-Braneo. A justiça já estava cuidan-
do do inquérito. A sun tarefa, porem, era
fácil: a catastroplie só podia ser o resultado
de uma imprudência.

Afarielta c Prosper tinham ficado liviclos.
ouvindo o que contava Tnlbochc, e desop-
pareceram quasi inuncdialanicnte.

Foi o "maire" quem se encarregou clc prc-
vcinir a pobre senhora Iíanczcau. Fel-o com
nuiilo tado, affirniando com as mãos so-
bro o coração que em lão cruel circumslan-
cia elle c os quntro filhos punham-se in-
teiramento ú disposição da castcllã de Bre-
tilly-ln-côte,

Alonique elesfalleceu trnnquillnmcnie.-
Este desmaio opportuno pcrmittiu-llie não

receber ninguém até a vinda do filho, que
chegou á Brêlilly-ln-Còte quarenta c oito
lioras mais tarde, para as exéquias,- Gérard
chorou decentemente a morte do pao. Pa-
receu-lhe que enterravam-n'o ás pressas e
sem grandes cerimonias.-

— Não se tem tempo pnrn essas cousas,
Gérard; tinhas rnzfio: ó n guerraI Vae lu-
lar!... Vae lular!...- Vne lularl.w

Ordenara-lho que voltasse immecliatameii-
te ao regimento.

Gerarei ficara estupefacto, encontrando a
mãe em semelhante estado.- Jttlgavn-a mais
affectuosa e menos heróica.'

pirito nnlcs alegre do Monique, é preciso
pensar que as pequenas contingências cm
que vivia no momento não podiam ter nc-
nhuma importância ao lado do formidável
resultado de uma aventura eiue, aos seus
olhos, salvava a França!... A única cousa
importante era a lutai Ah! a lutai... Ala-
tiir prussianos!... Ella já havia começado,
Alonique I... E erispava as suas inãosinlias
ágeis, como se ainda tivesse enlre os dedos
a eabellcira clc Kaniosliy!...•¦O quo era verdade è que François e elli
haviam agido ulilmenle. Como chegara á
tempo o bravo François!... Como duvidar
d.l existência do Deus, á vista dessa Listo-
ria do carimbo dn carta que acabara por
conduzil-o até denlro do nulo, no fundo
dessa garage onde cila aguardava o golpe
filial de Kaniosliy!'E fora François quem havia aberto lão subiu-
mente a portinliola que subira junto delia,
que se insinuara tão habilmente sob o asseu-
to, sol) as pernas oseillantcs ele lianezeau, e
que, quando Knniosky retomara _o seu logar
na almofada desse auto-mortuario, n livrara
lão preslamentc da mordaça e das ligaduras!
E cila tivera enlão as unhas livres, essns
unhas ainda liulas do sangue dc lianezeau e
que se tinham enterrado na cnbelleira
de Knniosky, emquanto o outro o estrangu-
lava... Era a guerra!... Ellcs a haviam que-
rido !... Ella guerreava!...

Em Nancy Cila tudo contara, tudo confiara,
tudo dera ao eommissario do governo. Tivera
tempo clc avaliar que a minima mentira ou
subterfugio num caso como este seria um
crime! Ia mesmo repetir as palavras promin-
ciadas por Kanioslcy, que julgava entâo^ cliri-
gir-sc ao seu marido, c que se referiam á trai-
ção que os deviam tornar senhores dos segre-
dos do estado-maior, quando, por umn Icle-
.phoncmn trocada entre o eommissario espo-
ciai c o chefe da segurança geral, este onnun-
ciara a sua chegada a Nancy, para o dia sc-
guinte, Ella calara-se então, achando prefe-
rivel fnlnr liircctnnienle ao chefe da segu-
rança sobro um "facto tão grave". Mstc, sa-
bedor do passo que dera n senhora ilanezcnu,
do drama do espigão Saint-Jcan e da nalure-
za dos papeis que Aloniquo trazia, ordenara
que tudo isso fosse conservado sob o maior

Para comprobender melhor o estado dé õs-ljigillo.- Não devia pairar eobre a tneetc teci-

dental de lliuiezeiiu c clc Knniosky a minima
duvida !

Alonique fizera comprehcnder e contava ab-
solutamenle com esse sigillo, por causado fi-
lho, e que eslava resolvida a matar-se e a
elle, si o nome que tinham a infelicidade clc
ambos usar para sempre fosse para sempre
enuodonelo de semelhante doshonrn! Ao que
lhe havia sido respondido que o Estacio tinha
tanto interesse quanto ella do que a verdade
não fosse conhecida por pessoa alguma c
principalmente que nem siqiter fosse suspei-
tnda pelo estrangeiro! E era preciso que o
estrangeiro lambem acreditasse num accl;
dente !

Fora confortada por essas boas palavras,
e depois de ler ouvido a expressão dn ndmi-
ração administrativa pelo acto heróico' que
acabava dc rcalisar, que voltara com Fran-
çois, o qual também tivera certo suecesso,
atirando sobre a escrivaninha do commissn-
rio os papeis de mobilisaçáo roubados na
agencia de correios o lelegrnphos de Brelilly-
líi-C.ôte c contando tudo o que vira c ouvira
na hospedaria do "Cavallo Branco".

Na verdade, muilo haviam merecido da
pátria. E era esse pensamento maravilhoso
que emprestava tanta energia a Alonique o a
amparava nesse lerrivel e sangrento imbro-
glo.

Na noite que se seguiu ás exéquias de Ha-
nezenu (os restos de Knniosky tinham sido
dirigidos para a Polônia), viemos encontrai'
Alonique no seu quarto.

Na pequena pêndula clc Ifoullc acabam de
soar duas horas da madrugada. Alonique,
porém, não consegue dormir. Esperou durnn-
te toda a tarde o chefe da segurança, que lho
mandara dizer que se apresentaria anonyma-
mente cm sua casa, pelas dez' horas. Depois.
houvera umn leleplionenia, adiando nindn a
entrevista para o dia seguinte, em Nancy,
onde ella deveria is á casa ele uma pnrentn do
general Tourelle. Alonique cqmprohcndcra
que era nhi quo iria encontrar o chefe da
segur. nça.

Evidontcniente, era mais prudente porem,
todos esses adiamentos faziam-lhe o sangue
"ferver". Havia quarenta e oito horas que
ella desejaria se ter desembaraçado desse
fardo que a opprimiat

M, a chefe da segurança, As bara a nora,

sa-adiava o
bin espionada! .

Alonique lamentava então não ter repelido
as mystcriosns palavras no eommissario u pe-
ciai, porque os acontecimentos..precipitavam-
sc! Entretanto, haviani-llie mandado dizei
por François epie tudo ia bem!... o haviam-.
lho recommcndado que continuasse n ngit
"como si nada houvesse"!...

Sem duvida cila, porém, não podia dormi!
"como si nada houvesse"!

Subitamente deixou clc entregar-se ás suas
divagnções para prestar áttenção a certos 1'w
mores epie, desde alguns minutos, sc tope-
tiam clc modo bizarro.

Eram pancadas abafadas, como si uma por",
ta batesse dc encontro á parede.

O vcnlo, talvez?
Não, não havia vento. Esse rumor acabo*

por irrital-a.
Ella levantou-se, vestiu um peignoir.
NáJ se sentia nem fraca, nem temia: o l'it«

mor continuava. Dir-sc-ia que baliam uai
parceles, como se bate nos tapeies.

Era no rez do chão que esse rumor se pro<
dúzia.

Ella não teve medo. Mnrlinc dormia nn
bòudoir. François eslava dc guarda no quar-
to ao lado, o quarto ele Hnnczeae., c velava,
armado ale os dentes.

Bastava chamnl-o ou empurrar n poria.
Ella abriu a porta e chamou-o cm voz

baixa.
Elle não respondeu.
O quarto estava escuro, necendeu a luz cltv

ctrien.
Ninguém!
Correu no boudoir, Alnrlinc tamuem anf

não estava.
E o rumor, cm baixo, fazi.i-se cada voz mais

intenso. Dir-sc-ia que demoliam a cas.i! Dc-»
cididanionte, não faziam a minima coro?
monia.

Si era um assalto, esse er.i feito sem mys-
terio. Evidentemente, François c Martine ti-
nh.im descido ao rez do chão, pnrn averiguar
a natureza desse ruido excepcionai. "Ella vol-
toa no quarto, abriu a gaveta dn mesa dc cn-
beceira, nclh procurando uma arma que po-
dir.1 a François para ahi guardar e que vira
na 'íí-w--» è iwsis. O revólver dcsapparcccrá 1

" , (Continua.). -'
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J_H_f o. — [tinturaria rio branco
LUIZ «

(*,lie((0il n liuilii II lllllllli.neuoii n iiiiiii-tnMi rvcoQfiiuiin
,(• u VANAMOL. As |i||iilat Sinto
rllicns puni i|i;iliiv..- i- iiiilm-ii/iis,
ü1* Vo* .\iiti-Í|iiiii'iilniiilnil(ii.

0 VINHO JUltUJJRDA VWIAH
TA 11.11.1 ns eilfcrmtrimlos iix »¦«...
ilo. O ÓLEO CALMANTE H. (Alt-"Los pnm dores dc ouvido, ncvnil-
Hliis. ele.

() VEGETAL PAULI8TA, jmrn
tyiihlIlN,

O XAROPE I.I.MAO llll.WO, nfu-
rondo liara losse v broncllltóg, v n»-
sim como lentos um jircp.ir.ielus iU
Luiz Curiós.

Aos doentes
AS PÍLULAS SUDORIFlCAfl I>K

LUIZ CARLOS m'io outra espcchl-
Jldmlu mi eonlrn rmiMiiiuviics de-
fluxos o lironcliiiis, trnlnuiciito
sem illcln c rvallsmla e-m rouco
tempo ou do iufliii-ii/n o dores de-
dcnlvs, e- evitam ns febres «lc mAo
cnrnclei'.

Note bsm
O VANADIOL é o noderoco re-

coiiütltulnlo «ciiil i|ue- eiiKordn,
<lcK|iertn o iipiietllc, Im/. a •nmli-
pinliil.i, rcguiicrn o organismo Ira-
CO e- ile|iau|H-r.-iilii: e-iira a muras-
tlie-oiii. curti n deblllilndc iicrvoMi.
F.' ucoiiscllindu |ior Iodos os me-
dicos.

O LICOR AXTIPSORICO, i-Ite-r-
rindo com o-, l'As Depiirntlvos ou
ciiin as 1'ilnliis Depurntlvn» fcitns
com os mesmos 1'ós Ucptiiulivos
ih- Mendes, suo piiruincnle eonlrn
todn u espécie dc einplKens ou
dnrlhros, feridas ou uleerns svpht-'JJticns. '

CASA DP. PRIMEIRA ORDEM

29 - Avenida Mem de Sá
Atfemle do prompto nos clmmndoa pelo TKIJílMlONKN. 4,934—Central—pnra buscar u ròupn —QRATI8 —
o entrognr n domicilio, depois dc pngo o trabnlnq. Çinipti:i secco o pnsáfl, om um dia o terno por 3Çoooj lava çlil-micamente por ').«iooo; iin«c com pciielvflo. Faz concertos
ESPECIALIDADE EM TRABALHOS - EM ROUPAS DE SENHORAS
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CAPE' SANTA RITA

Nas pharmacias e
drogarias

DEPOSITO:

Süva Gomes & C.
S. P@iro 42

RUA DO ACRE IN. 81
TELEPHONE 1.404. NORTE

c RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.210 NORTE

VSSBSSS3SSI

Cofres AI. W. ilnicri.
canus

Mnrcn registrada soh o n. 11.317, re-
conlicciilos como melhores e i|ue m.iiur
seguiam,-;, ólTcrccoui neutra roubo o fogo;
grande iflocli» por preços dc oceasião.

Único depositário Mu ver Wigder, rua'Camerino u. luí.

Chapéos de sol e bengalas
8" mai* variado sorliincuto encontra-

*c na CASA UAMIOSA, praça Tira-
[dentes n. O, junto á Camisaria Pio-

Energil poderoso tônico
Novoanti-rheumaíico

l^-Pl Energil depurativo agradável
^3 Rei dos laxativos
gpà Grande remédio da mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

k.'* UCL y. • '
LAVOL
Nova

Maneira
DE

Loterias da Capíraf Federa!
Corrwnhli «•• WorlM Niolorwi¦• MwriM

dé fraiir

EllIllUCOtfS |>(ll|IU'llS, Hllll (I fl ''lllw
síçfio ilo govofno fédurijl, As 3 \['i e
im- siililiiuliis as il ImrilSj i'i run

VlHomlv (lc Riilmr.iliy u, -15

CURARA PELLE
172 Casos Graves

Curados
Doentes ila canina, em qualquer parleilo iiiiinilo, podem ngora irntar->c em suas

casas, com poucas tlaiposas, usando n
IA VOL, a mais niaravilliu«ii iloscoliorlã
ilo loculp para enfermidades dn pelio.

Depois iln se ter cxpuriiiiaiUil" duninlo
um inci! com esto maravilhoso liipiidn
liiiliain-so <urn<o 172 casos, loi desço-
liei lo em I.oniliVs e ciitiMU enuimc sen-
saçBp cm toda 11 Hurnpa.

Tem alguma ferida ou oipiiiíin ? Tom
omitas, oicamas, òrupçOos?A polia come-
llic, i|iiciinii-llio ou ilóc V Tom iilgninn
muni-hu ou defeito na pcllo?Então experimento LAVOL Immcdlnlu-
moiili! a nova o miinivilliosii eurn. Verú
quo é mais limpa, mais suavo oinuis ir-

i-tivii da ipu- qualquer oiilia cousa de
que tonliu ouvido fnlliir.

1'eça liojo mesmo uni frasco ao seu
droguisln ou pliarniacculico. E' uni reme-
ilio caseiro. O preço eslii ao nicanco (íii
li ilos. Compre ao nie-iun tempo um pou-co dc ali I pnra diluir esle podcròfiiliquido, Sii i- necessário um momentn
para preparar o reincilio—e onlilo ler.i o
melhor reuicdio do inundo pura doenças
ile pelle. Nào demoro a sua cura m-iii mu
minuto'.
VENDE-SE Dl TODAS AS DROGARIAS

K DOTICAS PRINCIPAES
Granado a Cia.

— RiO DE JANEIRO —

AMANHA
33<S- ij1

ISlãi
Tor 800 rí-is em Inteiros

Sabbado, 2 <ie setembro
A's 3 horas da tarde

300 — 32*

100:OOQ^QGO
Por 8S000, em décimos

Os pedidos de bilhetes do inlc-
rlor (levem ser acompanhados dc
mnis 000 ríis pnrn o porte do ('or-
rolo c dirigidos nos agentes geraes
Na/iirclli & Cn rim <lo Ouvidor
11. 91, caixii 11. «17. Teleg. LUS-
VEL 0 1111 casa 1". (luiiiinrãcs, Hn-
snrio, 71, esquinn ilo beco elas Can-
ccllns, cnlxn elo Correio 11. 1.273.

Qual o vosso destino ?
'^ipi^in. r— 

¦ "»»¦¦ ¦"¦

8tic 
cores devei» proferir?uai n pecl.n qnc dovelfl usnr em vosso nnol?

Que .santo vos ncompnnlin paro quo ¦¦«» ¦-" ¦> pedir-lhe
a suo prolocçlto?Como corrigir ns correntes do defetlos que hITo contra-
rios A vossa estielln, si ignoraes qmil si*jn est» ?

O processo mnis pratico seril dirigir-vos 11 cnrlomnntoi
mos neste cnso o dispendio é intui.

Nó» óilnmoi ii.ii.iiii.oii- -mi"» a fornocor vm o vonn horóscopo, sem díipendiu
¦lc ijiu real e baila que nos ¦•-• n-i.i, aveiupauliiuiilu uni oiivelopno com o vouo
enderoço, frsnquoado a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
iudieiiiiilo-nns o meu ilo vosso nniolmenlo, lòiiicnlo, o, pela volla do correio. c»l«
leis jcienii•¦> ii'- meios indispensáveis p,u,i alcançar uniu vida piu-pciu o luliit.

Nilo guardeis paiíi nintinhíl, que serd tnrdo.
ESCREVEI-NOS HOJE MESMO.

LOTERIA
OR

8. PAULO
(jnrautiilu ir|o Ri.ieim, dei

Terça-icira, 2') do cotrtatí

m\mm
QUIM PAGA 0 PATOj

ÁQUELLE QUE NÃO COMPRA A

i A" venda em todas as boas pharmacias c drogarias. J.* M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.
DINHEIRO

N. li. - Nesln
clinpéos c fanciii-se
rapulo/ e perfeição.

e.i»a cobrem-se
concertos com

A Nofre Darae de Paris

m IProfessora de corte
llaliililna cortar por escala geométricai pratica qualquer modelo, inciiibiie litil-

lem. e-m poucas lii.ões.
Também curta moldes sob medida c

poilcm ser cm fnzenilns, nlinliavados e-
Árovadus ininieio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mnw. Nüíiüs dti Abreu

Itua Unigunyanu 110 i- andar
TKI.. Ü.573 NOllTii

© desconto d© 2©
Em todas as mercadorias

Engenhos de Canna

Gran bar e roíisserie
PROGRESSE

4'), Largo S. Francisco de Paula, 44
Tclcplione 3.81-i-Norle

0 mais coiifoilavei í-ulíio.
1'runorosa coüiulia.

MI5.NU
Anmiiliii ao almoço:

Radejo au -iiuoe Itcinoulaile.
Pnpas ii Irutinontaiia.
('bispas ilo porco com feijão manteiga
Cboucroull (Jiiriiic.

Ao .jantar :'i i.-ingo á ciicadora.
l'ernn de vitella A americana,
Ignoleos ;i ilnliiiiia.
Conceito ilim ile Cvtliara.
t.vccllciite garra feira.

BHNZOJN
Para o eiiilicllc/.iinicnlo ilo rosto e 

'
dns inàus; relrescn í

a pelle irriimla pela navalha E
Vidro íSdlh.i . Pelo Correio f

."Si 11.10 \

Perfumaria Orlando Rangel

Maison Miigueto
MM 15. 1>£REJRA

Atelier do modas e confecções clin-
péus para senhoras, sculioritas e ineni-'nus, grande viuie.ladè em formas, iitas
c pliinias,

Costumes tailleur, robes, manteaux,
snins, lilusiis, miitine-cs, pcignoirs, lin-
gene iiiiiil» lina,l(iilo artigo estrangeiro;
E.veciilani-sc e-omperleiçíio c elegância en-xovaes pura ciisiiiiicntns e i|unesqucr toi-
leites pelos últimos llgurinos,
Itii.i Sete ele Setembro n. lii3.Teleplii.iie

•I.2S7 Central

¦se
qualquer rpiaiilidnde de |Oias velhas

Join ou sem pedras, de qualquer valor e• cautelas ilo «Mi i de Suceorro»;-paga-se
nem, un rua Coni;alvcs Pias k. 37.

íloalhetía MmM
Telephone OM Central

limprcsla-SO sobre jóias, roupas, la-
zcndiis, nietaes c tudo quo icprescil-

lc valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELlJPlIf^ETofa NOIlTU - -

DXUMB s-^ / DtlSSi
Aberto dns 7 horas dn

utuuhâ (is 7 dn noile)

jrUCÜRAL&C.

BBSB5n^&afiia8tmi»aghtcBH

LJ.kBte.12

Pintura dc cabellos
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-iiculiu-inculo, sií a senhoras, com llenné.

Aetii.-iliiii-iile gar.iníe a maior perfoicãono seu Iraballib. I)urai;fio: iiiatro mezés.
Completiuneiile inoflciisivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos \u-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado,
iclcplione n, 5.800—Central.

¦—¦ ¦ ¦ ¦num i*ipwMMlwp.WB gat

CALÇADO
CASA MItfEUVA'
Travessa S. Francisco de Paula, 381
Calçados finos, alta moda em
botas e sapatos. Sempre va-

! riedade cm novos modelos 1
c çreações. i

ÍÉSlíillll il
para canalisaçãc dé águas

VELLON, MORBLXiI & CO>rp.
Praia do Caju n. 08. — Telep. Villa 109.

Fabrica de vigas òe-a; dc cimbnlo ar-
mudo, vergas, iageolas para divisões,
mais leves c econômicas ele que qual-
quer outro artigo similar,

Vigas-madres inassiçns e posles para
cercas.

il S. PAUL! 1 • lipivll IA W« Rio Jane1™ 1 |

Corso Normal de Preparatórios

Stadt Munchen
Café e restaurant

\Imoços, iántnrcs c ceias, ga-linetes.
Amanliã para o «Imoço :

Slüo de \it. Ha ii portugueza,
llliculliao nas brazas,
Osiras frescas.
Mayonnuise da badejo.

Pura o juntar:
Cabrito a-Stldo.
IJadejo dc forno.
Frango de e-ai^irola.
Bncalíiao frito,
Canja c sopa á l'oignon nos gabinetesno ar livre.
Cozinha para todos os

paladares
Preços ao alcance de todos
Praça Tirafiostcs n. 1

Teleph. 065 central
Proprietário A. Moita llaslo5.

IâAWiwA T^Uj^^/^ «áfijwyiii
*r£g&

Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada !__ f>.}

A7 venda nas melhores casas de
efectricidade do Brasil!

$^mmM^s^w$M

ISioí
Por i$ooo

Bilhetes ii venda cm todas ot
casas lotericas.

AVISO IMPORTANTE.^
1'óilu V. S, loroslo nvlso, uulloc8tido-e>

ua ili-liiiuia de II poIlupiIlUi? Si nfio j
pililo é piirquo m;ii< oIIiiiS e-iáii Irucos o 1
precisam rio'IrnlDf, 'Jiielrn illrigir-se &•
run in Anseinlilén, liO ÜAS-l ItOCIIA, aue
¦•xniiiinii a vista grolfi o voudo wulnn l
Imruti.s,

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Ülgcslòcs dilliii-is. a/ia, ga>lnli:<.

nnlerites, prisão do ventie, uniu bali-
Iu, dòi" e pi-o no osliiiniipii, vuinilot,
itnrvü de cabeça, cuiuui-*o com o
l.livireupepliio du prol'. Dr. Ucnieio
do Abreu, A* venda nas boa- pliar-
itineias c ilniiiarins

IL 

£ IA 37tâ A N hTâJ

| - iu l\iL.Í:>.y ni ia'i líítATUItA — |

ANTAftCfíCA
Recebem-se pedidos

c eiicoinmemlas iles-
ias aíaniadas <^ervejjis
no Sejsositp ;í rua Ria-
chuelo u. y2, (Enijprç-
sa de Águas Gazofás);
entregas ao dòíiíTci-
üo. Telepboiie 2381 ÍJ.

As aulas deste curso, vantajosamente conhecido pela PONTUALIDADE, ASSl-líl IDADE e competência de seus professores funccioniun com aiiularidadc. miixima rc-

Corpo docente. Dlt. GASTA0 llljCll, DR. MKSCI1IK, Illt. E. GÉ BA-
íi4'n'iv Pnnm,S?l^ (1" l;xlcni:l1" » Pedm II: IHIS. SKD.V.STI.vO FONTES cauika» UOUIIAUO, professores da Escola Militar; Dlt. IIEXIUQÜIÍ DE MIAUJOprinieii-o classillcndo no concurso de II. Universal em S. Paulo ¦ Dlt PKltUlRAPliSIO, professor do Collegio Militar; Dlt. AUGUSTO ANESI, ou tor de valiosostrnballios didacicos; Dl. fEPNANDO SILVEIRA, «oulujciüo professor e butroíAulas praticas de MATIIEMATICA e CHIMICA. Dous pròTossorü para o estudo efètuna niosmii língua, uni ela parle; theorica e oulrej pratico. As notas de aulas sãopolygraphadas. Mensalidades módicas. Cursos DlL'il.NO c NOCTUHNO.

Aulas de repetição para os alumnos que se matricularem eni atraso.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives '20 para UKUGUAVANA 30andar — JültUE.NA DE MATTOS, director.

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rbeunialisnío, Ecze-
mas, Ulccras, Tumores, Dores imiscu-
lares c osseus, Dores de cabeça no-
cturniis, et:, o todas doenças resul-
tiuiles de impurezas do sangue,
citram-sc infiillivelmento com otuico que com um só_ frasco faz dcsapparecor qualquer manileslação, Umacolhei- após as rcleiçòcs. Em todas as pharmacias.

Caba
e

e. Kesuuiram tio

êésm
:;!- RUA CHILE, 31

Cubaittiére, a svmpatliiea

JaneMyríiss
Orchestra sob a Cúmpelentc direcçâo

elo professor brasileiro

ERNESTO NERY
¦'Troupe :o de U ordem chegada de SãoPau!- e Buenos Aires, havendo sem

«hiíis estreai por semana.
sempre

A nova administração do Club não
tem poupado csi'or.;os para ter sempre
fcoas diversôjs com muita alegria, ti dem
• moralidade e. portanto, todos ao

M0ZART

¦ 'xiuTsoTiaiixiaeiumaaK meBÊXarnsimameai
CASíNO-PHENlX

A Wà eí min
ttiíiiÜÈ" a es a * y -

Ernesto Souza
BBQNCHITE

Rouquidão, Aslbma,
Tube-rcolòse pulmonar.
mm toriçò

m o mm c Pite a¦¦ , torça muscular.

Papeis pintados
Moderna collccçao desde ^400a peça eguárniçãó desde 2$opo.
Só na conhecida Casa Bran-

dão á rua Ássembléa 87, pro-
xinio á Avenida. 

' A!

E' preciso domi-
nar a multidão

elegância força
o êxito!

22,Urug*uayc"ina, 22
Entre Sele de.Sclcmbro

o Carioca

601,70$ 8 801
Ternos por

medida
- 'DU —

lado
Man.

- Ilepn.itu.
IO. - lllo,

iln lli'1 e itnj lis»
IU, ISua 1» dc

Feiislo Brasileira
Reformada para faniilias fi

cavalheiros de tratamento, a 20
minutos do centro, bondes a
toda Iioia. Rua Haddock Lobo
n. I2í.

MIovsjs a prestações
RUA DA CARIOCA

Modelos exclusivos
CASA MARTENS

Mnnicura e massagens manunes o
eli.-i-iiic.is por professor diplomado ciie-
gado da Curopa. Rua .Sim José n. 29, 1'
andar. Tclcplione Central õ 1",7.

Mensalidade 25.SO0O

cheviots,
diagonaese

casimiras
das mcllio-
res marcas

ingiezas

W

Diurno enoctiirnò. Profcs-
sores do Pedro II--Matéria
avulsa io$ooo. Rua Sete dc
Setembro n. mi. r andar.

Mobiliário completo
l"iiinilia do Iriilamenlo, eítrnngcirn,

que sc retira, venda, parcellailaineiileoel
cm coiijiiiiio, o mobiliário completo da
sua casa, desde trens dc cozinha ali oa
tapetes da sala; os moveis sío Iodos
conipletainento novos. Ver c tratar l.a
rua do Rezende I0I, das IO ás Ifi.

Faz vestidos por qualquer figurino, com
toda a perfeição e rapidez, preços íiara-
lissimos, rua Gonçalves Dias n. .'17. so-
brado, entrada pela Joalberia Valentim,
Telepliiine ii.llül Central.

f^erolina Esmalte- ";''¦
preparado que adquiro c conserva a bcl-
leia da pelle, approVado pcloihstilülo de
Belleza. dc Paijs, premiado ua Uxposiçao
de j\l;l4no". Preço USOÜO'. PO' DÈ AJiftO/.
1'ÉltOMNA, Sjiave c einl)el|,çztidor. Prqçó
J.j000. Exijam estes nfèptirados, á venda
em todas as perfuiuarias e no deposito
deste o ilo outros prepiiniejejs, á rua Sete
de Setembro n. 209, sòbraejip.
Vende-se na Garrafa Grande

*£* mmms.mm -,^,

Praia ele Botafogo, 384
cm frei;tu no Pavilhão de Regatas — Telep. sul
Succursal — Inslálltula 111 esiilen-.lido 11
dio novo dç m iderna còtisti
R, das Laranjeiras', 318
Telep. SAM ^zférfXKEX*?0^ Cttlnlia ile pri-

meira ordem — Aposentos
e banheiros, com todns os coufor-

os modernos. — Bom tratamento. Preços
módicos, bondes ú porlu. MIGUEL II. SIXKI, & IRMÃOS

CRANADO * Cl»de Marco. 1-8

CAMPESTRE
mi* dos oünivES 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanliã ao aOnsoço 1

Colossal mocotó.
Tripas á portuense. .

Ao jant^p :
Crout-au-pot.
Capão á brasileira.
Além dos pratos do dia, o«menu» é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas.
Boas peixadas c bacalhoadas.

55

MARCA
*

REGISTRADA

GARAQÊ AVENIDA
R.eputttja a 1- desta capital

Autos de luxo para casujrion^òs c passeios
== ESCRiPTCipio : rr:

Av. Rio Branco, 161-Teí. 474 central
1 CAUAGE li 0FFI.Ç1NAS:

Rüa Relação; 16 e 18-fej. 2464 central
RIO DE JANEIRO

í (1 único theatro por sessões que fun
ceiona na Avenida

HOJE:
eguiula-feira. 28 de acosto di

i.HANI,.. SÜCCESSO 1)0

HOJE
910

Duas sessães—A's 8 e 10 horas
A mimosa comedia de llt i.NCIS

de CR0ISSET

TELHADOS BE VIBKÜ
Brillianle trabalho de Enima de

Souza, Belmira de Almeida, Olympio
Nogueira. Salles Ribeiro, Antliero
Vieira, Eilinuiido Maia e Antônio
Campos.

Mobiliário fornecido
RED STAR.

pela Casa

Amanh* - fELLADOS DE VIDRO.

Ç1IICO SPINEUt'
Grande companhia eqüestre nacional da

Capital Federal
Empresa dc AFFONSO SPINELLl—Com-

panhia do BENJAMIN DE OLIVEIRA
AMANHÃ- Terc ii -— AMANHA
Grandioso é variado especlaculo extra-

ordinário ! Suecesso !
Na 2" parle do prugramma será re-

prescnlnda a peça fantástica om um
prólogo, tres netos e quatorze qliadrosoriginal de BENJAMIN DE OLIVEIRA,
ornado com lindos numero de musica iln
estimado maestro PAU UNO SACRAMEN-
IO, intitulada

i PÜPILLA DO DI4B0
Seonarios e guarda-roupa a caracter

Preços e horas de coslumc.
Depois do espcctaculo haverá bondes

paia todas as linhas.
TODOS AMANHÃ AO CIRCO SHNF.I.l.I
Brcvemonto grahdeá éstríal AlTftA-cwís e jffmsum.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL
Rua Theophilo Ottoni n. 34

Telephone Norte
UillilHIBIIIIiUIIIMmOT

ANT DO

J. C. Fernando Rohc
Ap Consulado Geral Americano foram

pedidas Infomaçõcs a rcspeiío do para-(feiro ilo Sr. ,1. 0. Fernandes Holie, quecm 1908 residia no Pará, donde retirou-sc
depois paia çsla capital. Aei-e-

d;la-sò que o nicsnío haja falleeido e
roga-se aquém puder dar quasquer in-
formações a respeito a gentileza de en-
camiiihal-asao Consulado Geral Ameri-
cano, edifício do Jornal do Commnrcio,
nesta ciipii.nl, pois as mesmas sáo
necessárias para regularisnr a questãode um seguro dovidftem neime daquelle
senhor.

BOTEL AVENIDA

GABARET RESTA JJ

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 7S

Alisoluliiiimenle reformado! Totalmente modilleado. The best inlown " 1 Elmejor dc Ia ciudad 111 Le meilleur en villelüDas beste in der Stadt 1 1 1I migliore da cittá !!!

MAGUANÍSbar!';:;,o 
m°"l° C0'U,"alaU°s vmx es,c C«b»at-Cabarel

FLORY, excentrique- GIOCONDA, italo-argentina -
JaNNIE LUSSY, chanteuse fealiste-FANNYRÕDIER.cantante
internacional-LA BU-BU3 hcspanliola, e TILDINA, caitaliana.

ier, Sr. FRANCO

rantante

Orchestra dirigida pelo popular professor PICtiJlANN.
Bre

O maior e mais importante do
Brasil, Occupando a melhor si-

tuaeão da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electrieos.
1'reeiiieiieiii aiimial de 20.000 c)ién-
inlimi*?1"1''0 eomP1Jt». a Pnrtlr do

End. Teleg. — AVENIDA
1110 DIS JANEIRO

THEATRO RECREIO

A 'T@ndi.iha dos Aluados''
ANTIGA DE LISBOA

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

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

conde de Maranguape n. 17.

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em .'10 licções (dameia hora) pela lute maravilho»!! elo

grande pooln lyrico João dn Deus.
Voiilade e nionioiia, e Iodos aprendem ¦

em Í50 licções, homens, senhoras e cre-
miras. Explicudorcs; Santos Uiagae Vio-
leta Braga. S. 

JOSÉ' 59,

A. Lopes Ribeiro, cirurgião den lis-
Ia pela Faculdade de Medicina elo Rio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
Ihós giirnnlidòs. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda n. 48.

CABARET
CLUB DOS B0HEi$i0S

RUA DO PASSEIO, oi

Vendem-se
jóias n preços burnlissimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joaüieria Valenfim
Tclcplione n. '."J-t — Central

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO t
o Tuurnóe d Cremilda iPOlivcira I

HOJEí ¦HOJE
Segunda-feira, 28—A's 8 3/1

ESPCCTACULO COMPLETO
Récila e despedida elo actor CliIRA

A comedia de grande êxito

VI RaTy?1, •f-eaS t THfiO:DORAH, lyrica franceza,VLKA-Lib, bailarina clássica. '
iAHTK..., ELECAMCIA,,. HÍÍLL8ZA.,.| MOBICt;.^" nORBfl.

HrolngOnisla
VJilllA.

CREMILDA

Brilbanlo intermédio pelos dislin-elos artistas Crelnlldn do Oliveira.
Alexandra Azevedo, ftomualdo Ti-
gueiredo, Lino lllhciro, Poixolinlio.
Ernesto Bcgonlin, Leonardo de Souza
c Conduta Sancliez lirli, o umn sui--
presa pelo beneficiado •

Preços: Lugares dlslinclos, õ$ ; ca- I
doiras, 3$ ; àntradus, 1$0Q0, !
^¦"S""""""*»" mMsJ

Á FIDALGA
ltestaurant onde se reúnem as melho

res laniiliiis. Higorosti escolha feita dia-
riaincnlc, cm carnes, caças e legumes.
\iuhos. importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

niJA S. JOSE',81 - Telep. .1.513 C.

MA-THEATRO S. JOSÉ
Empresa Paschoal Segreto

Orolieslrs de Iziganos—Hoje, « soiríi
de gala dirigida pela svnipathica ei
baretista

LAURA DE SADE
« Troupe t dc 1" ordem,

lluenos Aires.
chegada ío

cotipleliíla iio-r-*--.-LA VALEiNClANITA,
nliola,

Miss. AML1-TTE, cxcentiinue.
LA TltUVA.NA, divelte nas suas

çòes.
Mllc

Vl ix.
JANNY DKMONV, chanleu-e à

lebres bailarnios
l

LAURA DE SADE, no seu reperleiia

LES FÜEiNTES,
Irnnslbrmuilorès.

N. B.-
a alegria.

o único catarei onde reina

Companhia MOLASSO, da qual faz parle
Jf I»' ini bailarina ANA KltEMSER—
Dramas, comédias, musica e grande-bailados—Director da orchestra, maes-
lio .MA.NEU.A.

HOJE PIO JE
Tres sessões — A's 7, 8 :i; I o 10 1/2

Especiaculos de completa novidade parafaniilias —Arte, luxo e moralidade—Ku-
meroso elenco, luxuosa montagem—To-
das a< noites novidades.

Primeira sessão—A 1II.IIA Di) M t.ND V-lll.M e T.MA .NOITE KM TAIUIUN.
Scgiinila sessão - AMOU DAP.VCIIE cÜ.MA NOITE EM TABARIN.
Terceira sessão — MME. X EM CHINA-

TOW.N c Ü.MA NOITE KM TABAflhN
Gramln novidade. Sexta-lcira 1 desetemero-Esliéa da VELIIA companhia

.Nacional, com o legendário FORROBODÓ'
desempenhado pelos .'eus croadores o
primeiro comp o Alfredo Silva, Pepa Del-
gado, Laura Godinho, Cecilio Porto Mat-WVPedroso, Franklin c leda a compa-

_ Theatro Carlos Gsmes 1
Oraiulo i-'.Miipauhin de ses.«õcí do 8Edun-Thealro, do Lisboa- Eiiinre

TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HO.J
Duas sessões—Duas

Especiaculos dedicailos aos sócios
da Sociedade Propaganda de Por-
tugal, aos (pinos, a exemplo do ipu
ti empresa Teixeira Mari| ,cs cnsluin-i
liizor nos seus lheatros, em Lisboa,
terão, todas as semanas, ás segundas-
loiras, a boniílcaçãu de -,'> o nos lo-
gares du camarotes e caileírai.

ULTIMAS rcpreíenliiçóes da ai -
plaudida rcvista-faiitasia, de costu-
mes porltiguezes, cm dons m-ins,
original de CAIILOS LEAL e AVE-
LINO DE Sdl/A, iiiiisica
maestros THOMAZ DEL-NECltO e I 17
JÚNIOR

NO PAIZ 00 SOL
i

l
O espcctaculo das faniilias

O maior suecesso—Legitimo triumpho |iro»'


