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a»m dezesete annos...
0 FORMIDÁVEL MI.MENT0 DE NOSSAS DESPESAS

MAIS DE GEM MIL CONTOS !
Nn memorável peça oratório <inc o Sr.

r.inciuuto Ui-ugn produziu un Gnninrn, cm

Íofesa 
de sun ullilude assumida em fuce do

iiiçameiilo tle novos Impostos, ficou evideu-
ciado (|lic ns cconoiliias por S. Ex. indica-
das serão fatalnienle rcnlisnílns num nina-
llhií não muito remolo. E logo no tomar a
palavra o deputado paulista justificou o mo-
IIvei por que não consubstanciara em emen-
das o seu voto vencido lio seio dn coinniis-
são tle finanças: porque suppunlin que essa
inesmn commissão tle finanças, antes de
lembrar ou, melhor, dc impor o nuginento
«In nossa trlhutnção, eslnhclccesse n prcliiui-
liar, ipie lhe parecia muilo linportniite, dc
pender parn córlc, já o .in, uns despesns,"mediante uniu rcorgniiisnção ndinlnistrn-
tivn (l.l Itrpiibliea".

No orçamento ordinário para
1917 não fizemos nenhuma re-

ducção
N'o seu voto vencido, o Sr. Cincinato re-

conheceu os esforços que " governo c o Con-
grosso tem despendido, diminuindo ns tles-
pi-as piiblicns cm cercn dc 270 mil contos;
nins essn retlucção refere-se notes nos abusos
de despesas cxtra-orçanieiltarlns, do que pro-
priamcnlc á rediicçãn dc despesas no orça-
mento normal do paiz. A proposta do go-
veruo, os alvilrcs du commissão (Ic finnn-
çns, tia Hamara, giram cm torno de uma
despesa de -Klli.lilili conlos. papel, pnrn o
orçamento de 1917, isto é. unia despesa su-
perinr á média dns orçamciilos de 11)11 a
1910, que ó tle 405.000 conlos.

O orçamento paia 1918
"Temos de enfrentar — disse S. Ex. —

n situação dc córlc nas despesns ordinárias,
.sem o que poderemos ler feito muilo, mas
não teremos ainda feilo o suffieicnlc, por-
que, seguindo continuamente, nos orçanien-
los, os nlgnrismos (pie venho demonstrando
e (|ut- vêm desde 1910, seguindo os mesmos
algarismos, estaremos, no anno que vem,
nas mesmas difficnldadcs, nggrnvadas pela
cessação tlu auxilio, tjue o "funding" nos
traz."

Dezesete annos depois
A parle do discurso do Sr. Cincinato que

mais impressionou n Câmara c a opinião pu-
blica, pela lógica tios argumentos, foi áquel-
In referente á despesa geral tia Republica no
governo Campos Salles, fixada porá o exer-
ciclo tle 1900, c .a do governo Wencesláo, li-
xnda purã-o^cxerciiüo fJâtlâ^BÍ Mn^ffifeÊÇÍt
'IcmonsIríiuTo* a disparidárle da despesa des-
ses d,ms exercícios, valeu-se apenas de uma
parle do Ministério do Interior, que é o me-
nos gastador de todos os ministérios, Va-
mos, porém, fazer aqui, incluindo a parte
relativa ao citado ministério, o que o Sr.
Cincinato Braga por fallla dc tempo, não
poude levar a cffclto, comparando, em Unhai
geraes, desprezando minúcias, a despesa to-
tal de ambos os exercícios: 1!)(I0 e 1917.

Ministério do Interior
Gabinete do presidente da Republica —-

Governo Campos Salles, 33:000$; governo
Wencesláo, 7(>:800$. Differença contra o go-
verno Wencesláo, -!3:S00Ç000.

Despesa com o palácio dn presidência —
Governo Campos Salles, 101:000§; governo
Wencesláo, 100:01108. Differença contra O
governo Campos Salles, 1:0005000.

Subsidio dos senadores — Governo Cam-
pos Salles, 567:000$ ; governo Wencesláo,
774:900$. Differença contra o ultimo, réis
207'!900$000.

Secretaria do Senado — Governo Campos
Salles, !l£l:556$; governo Weiicesh|o, réis
711:150.1800. Differença contra o governo
Wencesláo, <189:59-1$800.

Subsidio tios deputados ¦— Governo Cam-
jios Salles, 1.908:000.?; governo Wencesláo,

2.607:000$. Differença conlra o governo
Wencesláo, 699:600$000.

Secretaria tia Câmara —- Governo Cam-
pos Salles, 417:592$; governo Wencesláo,
992:355$718. Differença contra o governo
Wencesláo, 574:7ü3$718.

Ajudas de misto aos membros do Con-
gresso — Governo Campos Salles. 90:000$ ;
.governo Wencesláo, 275:000$. Differença
conlra o governo Wencesláo, 185:000$000.

Secretaria tio Ministério do Interior —
Governo Campos Salles, 358:727$ ; governo
Wencesláo, 690:04-18118. Differença conlra
o governo Wencesláo, 335:314$118,

Justiça federal — Governo Campos Sal-
lcs, 827 -.858$; governo Wencesláo, 
í.913:971$618. Differença conlra o governo
Wencesláo, 1.086:113$618.

Justiça do Districto federal — Governo
Campos Salles, 337:198$; governo Wenccs-
)áo, 1.391:393$118. Differença contra o go-
verno Wencesláo, 1.05l:195$118.

Ajudas de custo n magistrados — Gover-
no Canums Salles. 15:000$; governo Wenees-
lão, 7:0(,S*. Differença conlra o governo
Campos Salles, 8:000$000.

Policia do Districto Federal, Brigada Po-
licial, Casas de Correcção o de Detenção —
Governo Campos Salles. 3.077:000$; goVA1-
no Wencesláo, 1-1.077:1100$. Differença con-
Ira o governo Wencesláo, 1 I .0110:000*000.

Archivo Nacional — Governo Campos Sal-
les. 71:1-10$; governo Wencesláo, 179:281$118.
Differença contra o governo Wencesláo,
]08:1418118.

Assistência a alienados — Governo Cam-
.pos Salles, 655:87098*21; governo Wencesláo.
2„fi81:683$754. Differença contra o gover-
no Wencesláo, 1.425:812-5933.1 Directoria Geral de Saude Publica — Go

Salles, 930:353? governoWiVo Campo
Wencesláo, 5.571:936$900. Differença con-
Ira o governo Wencesláo. 4.641:583$900.

Secretaria tio Conselho Superior tio Ensino
— Governo Campos Salles, ; governo
Wi neeslno; 90:838$000.

Ensino Superior — Governo Campos Sal-
les, 2.567:595$; governo Wencesláo, réis
4.738:001 $2118. Differença conlra o governo
Wencesláo. 2.170:4965208.

Escola .Nacional tle Bellas Artes — Gover-
lio Campos Salles, 191 :594$276 ; governo
Wencesláo, 28C:212$236. Differença contra o
governo Wencesláo, 94.6175960.

Instituto dc Surdos-Mudos ¦— Governo
Campos Salles, 109:3858; governo Wrnces-
láo, 160:1278118. Differença contra o go-
verno Wencesláo, 50:7425118.

Instituto Nacional tle Musica — Governo
Campos Salles, 127:5568; governo Wenees-
Uo, 439:9348052. Differença contra o go

encesiúo,verno Wencesláo, 312:5565052.
Instituto Benjamin Conslanl —

Campos Salles, 206:002$; governo
Governo
Wenees-

o gover-láo. 394:4208118. Differença contra
rio Wencesláo. 188:-I13$118.

Bibliothcca Nacional — Governo Campos
Salles, 109:385$; governo Wencesláo. réis
512:3128236. Differença contra o governo
Wencesláo, 402:9275000.

Soecorros públicos —¦ Governo Campos
es. 100:000$ ; .governo Wencesláo. réis

o governo Cam-âs'd:000$. Differença conlra
pos Salles, 75:00(.i:f000.

Obras — Governo Campos Salles, 250:2108;
governo Wencesláo, 150:000$. Differença
contra o governo Campos Salles, I00:210$000.

Corpo de Bombeiros — Governo Cnmpos
Salles, 787:4208050; governo Wencesláo,
2.211-1:429$ 121. Differença contra o governo
Wencesláo, 1.477:0O2$471.

Ministério do Exterior
Secretaria tle Estado — Governo Campos

Salles, 2,11:920$; governo Wencesláo, réis
078:600$. Differença contra o governo Wen-
cesláo. 466:6808000.

extraordinários no interior — Governo
Campos Salles, 45:000$; governo Wencesláo,
215:000$. Differença contra o governo Wen-
ceshio, 170:0008000.

Recepções offieiacs — Governo Campos
Salles, sem verba; governo Wencesláo, réis
70:0008000.

Ministério da Marinha
Secretaria tle Estado — Governo Campos

Salles, 205:907$ ; governo Wencesláo, íéis
372:2758. Differença contra o governo Wen-
cesláo. 106:8088000.

Contndorin — Governo Campos Salles,
162:070$; governo Wencesláo, 352:900$. Dif-
ferençn conlra o governo Wencesláo, réis
100:8308000.

Auditoria — Governo Campos Salles, réis
15:8008; governo Wencesláo, 119:200$. Dif-
ferençn conlra o governo Wencesláo, réis
103:4008000.

Reformados — Governo Campos Salles,
705:0008; governo Wencesláo, 3.000:9208747.
Differença contra o governo Wencesláo,
2.295:9268747.

Não nos referimos ás despesas com Corpo
dn Armada e classes anncxas. Batalhão Na-
vai, Corpo de Marinheiros Nacionaes, ensino
naval, munições tle boca, munições novaes,
material de conslrucçocs, arscnncs, etc., por-
que n nossa Marinha, como se achn, depois
da refoWnn iniciada pelo almirante Júlio
Noronha c concluída pelo "rumo ao mor''
do almirante Alexandrino de Alencar, não
pôde evidentemente soffrer uni termo dc
¦•.'omparação com n Marinha do tempo de
dnmpos Snlles. E' natural o lógico que as
despesas do bojo sejam muito mais ele-
vadas

Ministério da Guerra
Oinio esse ministério passou por certas

modificações, deixamos de citar aqui as ver-
bas de Administração Geral (1,219 contos).
Estado Maior tio Exercito (110 coutos) e Ad-
didos (103 contos), .por não termos. Clicou-
Irado,;iio orj.-n.myilu i'o.,.,1900 verbas, ceia
éguaes 

"(lenòmliinçÕes.

Supremo Tribunal Militar e auditores —
Governo Campos Salles, 129:800$; governo
Wencesláo, 39-1:750$. Differença couliu o
governo Wencesíiío, 264:9508000.

Inslrucção militar — Governo Campos
Salles, 961:6948500; governo Wencesláo, réis
1,934:630$. Differença contra o gjverno
Wencesláo, 972:9358500.

Arscnncs — Governo Campos Salles, réis
1.138:425$; governo Wencesláo, 2.005:3198.
Differença contra o governo Wencesláo,
866:894-8000.

Fabricas — Governo Campos Salles, réis
221:371$; governo Wencesláo, 1.175:390$.
Differença contra o governo Wencesláo,
954:0258000.

Soldos e gratificações de offieiacs e sol-
dados, incluindo as etapas — Governo Cam-
pos Salles, 30.649:000$; governo Wencesláo,
40.526:000$. Differença conlra o governo
Wencesláo, 9.877:0008000.

Ministério da Agricultura
A lei orçamentaria para 1917 aulorisa o

governo a gastar com esse ministério 63:686?,
ouro, e 16.094:965$, papel. Em 1900 ainda

não tínhamos o Ministério ú*^ Agricultura,
concebido uiiiis tordç nclo governo Affonso
Ponnn o realisado pelo do Sr. Nilo l'C;
çnnhn. 0 serviço fcjlo iktunjmente pelo Sr.
José Bezerra era cu-slcndo pejo Ministério
dn Viação, (pie no governo Campos Salles
dispunha pnrn tanto da verba dc 
1.582'.2708000.

Ministério d^ Vjaçâo

6 na lo Sr. Servulo
Dourada LM

i
Secretaria do Estado (ho governo Cam-

ns Snlles esta sccrclarjn compreheiiilin tam-¦ hoje Ministério tia Agrier"
Cnmpos Salles, 208:620$;

no
bem o hoje Ministério da Agricultura)
Governo Campos Salles, 2Ò8:._0$; governoWencesláo, 092:165$. Differença contra o
governo Wencesláo. 308:8458000;

Correios — Governo Campos Sallei. réis
10.510:0008; governo Wencesláo, 22.262:0001.
Differença conlra o governo Wencesláo,
11.752:0008000.

Telegraphos — Governo Campos Sabes,
7.230:0008; governo Wencesláo, 18.475:11110$.
Differença conlra o governo Wencesláo,
11.280:0008000.

Subvenções ás companhias de navegação— Governo Campos Salles, 2.818:000$; so-
verno Wencesláo, 2.957:000$. Differença
contra o governo Wencesláo, 139:0008000.

E. P, Central do Brasil — Governo Cam-
pos Salles. 25.442ÍQ008.; governo Wencesláo,
46.280:0008. Differença contra o governo
Wencesláo, 20.838:í)00$000.

Ministério da Fazenda"— ' • -J.1 |,Inaelivos o pensionistas -f Governo Cam-
pos Salles, 7.389:000$) governo' Wencesláo,
16.612:000$. Differença contra o governoWencesláo, 8.253:0008000,

Thesouro Nacional —• Governo Campos
Salles, 991:000$; governo Wencesláo, réis
1.993:1)1)0$. Differença contra o governo
Wencesláo, 999:000*000.

Tribunal dc Conlas — Governo Campos
Salles, 393:000$; governo Wencesláo, réis
685:000$. Differença contra o governo Wen-
cesláo, 292:0008000.

Rceebedoria do Districto Federal — Go-
verno Campos Salles, 855:000$; governo
Wencesláo, 044:0008. Differença contra O
governo Wencesláo, 289:0008000.

Caixa de Amortisação — Governo Campos
Salles, 272:000$; governo Wencesláo, réis
500:0008. Differença contra o governo Wen-
cesláo, 228:0008000.

Casa tia Moeda — Governo Campos Sal-
lcs, 738:000$; governo Wencesláo, 903:001)$.,
Differença contra o governo Wencesláo,
225:0008000.

Imprensa Nacional -- Governo Campos
Salles, 1.100:000$; governo .Wencesláo, reis¦--•.-726:000$. Díffcfençíf conlra o governoWcneesláo, 1.56670008000.

Laboratório Nacional tle Analyses — Go-
verno Campos Salles, 65:000$; governo Wen-
cesláo, 162:000$. Differença contra o go-verno Wencesláo, 97:0008000.

Delegacias fiscaes — Governo Campos Sal-
lcs, 1.490:000$; governo Wencesláo, réis
3.380:000$. Differença contra o governo
Wencesláo, 1.884:0008000.

Alfândegas - Governo Campos Salles,
9.031:000$; governo Wencesláo, 13.287:000$.
Differença contra o governo Wencesláo,
4.258:0008000.

Eiscalisação e mais despesas tios impôs-
los dc consumo — Governo Campos Salles,
1.500:000$; governo Wencesláo, 2.914:000$.
Differença contra o governo Wencesláo,
1.414:0008000 - ¦

Um calculo geral
Como se viu, não é possível fazer-se um

confronto preciso enlre os tlous orçamentos.
Ha falhas difficeis dc preencher. Mas, pelo(juc ahi fica o fazendo-se um calculo appro-
ximatlo, temos que a differença total contra
o anno do 1917 é de cerca de 120 mil
contos!

0 [.po È liliis
— ¦¦"¦ 

Depois de alguns annos de estada na Eu-
ropa, regressa amanhã ao Brasil, desta vez
para aqui lixar novamente residência, o il-
lustre jornalista e homem tle letras Medeiros

MADHID, 29 (Havas) - O conde de Ro-
manones, chefe tio gabinete, declarou cm um
banquete quo lhe foi offereeido hontem, pe-los seus collcgas, que o Parlamento hespanhol
deve abrir em meados de setembro próximo,talvez no ti ia 20.

MADHID, 29 (Havas) - Os mineiros lies-
panhoes de Üvicdo declararam-se em parede,sem aviso prévio.

Recea-se que o movimento se estenda a ou-
tros centros mineiros. A gendarmeria está
do prevenção.
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O commundantc Mui-

ler dos Reis

Fuja a A NOITE o
Sr. Hlu.ler dos

Reis
Toi recebida com geral agrado, pclns clns-

sçs marítimas, a nomeação do commaudantc
Mulier dos Reis, chefe do trafego do Lloyd
Ilfn-si loiro, pnrn substituir o Sr. Servulo Dou-
rndo, hontem fnllecitlo. No momento em que
o ooiiininnduute Mulier dos Reis recebiu a of-
fteinlidnde om peso, que acabava de acompa-

Shnr 
.1 traslítdação do corpo do Sr. Servulo

lourado para a sídc do Lloyd, nn praça das
Marinhas, iicercámo-
nos de S. S. e pro-
curámos saber qual o
seu programma no no-
vo poslo. S. S. falou-
nos bastante comum-
vido c no saber que
queria mos entrevistai-
o sobrç 11 sua gestão
110 Lloyd, declarou
que no momento ain-
da não podia expia-
nar-sc, pois apenas fò-
ra notlflendo polo Sr.
ministro da Vnzcndn
da sim escolha, não
lendo, porém, ainda
toma 1I0 posse do car-
go. No entanto —
nileniitou-nos o eom-
mandante Mulier tios
Reis — o sen profiram-
ma será a execução
fiel do resto do pro-
grámina Dourado, que
ainda não fôrn com-
pjélndo, datlo o golpe
fatal que victimoii o

scu organisfidor. Aproveitará, como estava
fazendo o seu antecessor, o maior numero
possível da tonclagcm do Lloyd para desato-
g.'íi- n exportação (Ins praças brasileiras, cm-
pregando nesse sentido todos os esforços das
oflieinas roparajioras do Lloyd c até dos esta-
Ielros particulares, si o momento, o reclamar.
Olhará com carinho c solicitude n linha do
Rio tia Prata, a chamada "filha dileeta" do
Servulo Dourado. 1'omeiiinrá nesse sentido,
com o.s navios disponíveis ou fretados, ò in-
tercíiinbio "eulre as praças platinas e brasilei-
ras. Continuará a manter harmonia de vis-
tos com ns congêneres brasileiras, para que
não illijn a coueorrenein desleal- visando pre-
juizos e conseqüentes atj-usos á marinha mer-
cante nacional.' Seráyvra cumpridor fiel da
execução -das escola*' profissiónacs, quo não
só trarão o desenvolvimento progressivo das
classes marítimas, como .i educação dos maru-
jos dc amanhã, reservas de nossa marinha de
gperen. Desenvolverá, não só eom os elenieii-
tos que já conta, como também porá cm pra-
tica as idéas tle Servulo Dourado, para a li-
nha da Norte-Amcrica, empregando a grande
tonelageni o concorrendo, tanto em fretes co-
nio na abreviação de viagens, com'as compa-
i-i-isísS.esttangeirns, quer^dé carga, ..quer .de
píS-nj^lrosT'-*-•"•"'- ' *!&?&$&' '

limfini, o'''commaudantc Mulier dos Reis
tentará a solução de um grantie problema,
cuja idéa é sua e que já fazia parte do pro-
grnmma Dourado: n linha para o Pacifico.

Isto dcpciitlerá, porém, de ajustes prévios,
conversas inlcrnaiionaes e da ordem do go-
verno brasileiro que, no entender do comman-
dante Mulier, tem entre as cogitações tio mo-
nicnto presente a tle ver o pavilhão auri-ver-
de tremular nos mastros tios navios mevcan-
tes, no Atlântico, no .Mediterrâneo, no mar do
Norte e no Pacifico.

¦ 1.» ——.

ISÂO Dá ROÍ...
¦ II MM»—Ml^—MM^^.»

e Albuquerque, nosso prezado collaborador,
a quem devemos algumas das grandes re-
porlngens levadas n effeito por esta folha,
como n entrevista com o conde Rdward Grey,
ns realismliis com os grandes banqueiros
Roltschild c Schroeder, a viagem de 1'oin-
caré á Russiii, a visita ao rei Alberto 1,
as impressões sobre o grande terremoto da
Sicilin, etc.

O "Liger", em que viaja o nosso illustre
collnborndor, ç esperado ás primeiras horas
da manhã, devendo o desembarque effectuar-
so ás 9 horas.

ú
01,01a

ATHENAS, 29 (Havas) — O rei Conslantl-
no foi mbraettldo a uma ligeira intervenção
cirúrgica.

CÔM0 PAPAL..
O enfant lerriblc não é uma personagemimaginaria coma o llitrin ou o sacy-pererà.

Tem existência tangioel, palpável, e reuatle
ordinariamente, a forma de uma ereaturinha
de cinco a sele. annos.

O menino terrível pode chamar-se Juqni-
nha, Maiicco, Miguelilo, Mingole ou Casnsa.
O nome tem, neste caso, pouca imporlun-
cia. Pode alé chamar-se Chiquinho, como
no ciiso de que vou tratar.

Chiquinho á filho dc um advogado (adoo-
gado-amudor), que sue todos os dias com a
pasta debaixo do braço, müilo alarefado, e
volta para a casa faligado de trabalho. Mas
no foro ninguém o conhece.

Chiquinho, um dia desles, foi inlerpcUa-
do por nm amigo da casa, sobre a carreira
que deseja seguir, quando crescer. O ideal
dos pequenos de sua edade em neral oscilla
entre o soldado de policia e. chauffeur. O.s-
mais ambiciosos chegam a sonhar.ser palha-
ços; mas essa aspiração é tão elevada, quee fora do c.ommum. Por isso causou cslra-
nheza a resposta de Chiquinho:

,—Quero ser advogado como papae. Outro
dia, quaiujp saiu para o trabalho, elle me
levou, e eu gostei muilo.—E que vae fazer voei quando for ativa-
gado?

—O mesmo que pape. Almoço. Acedido
meu charuto. Ponho a pasla debaixo do bra-
ço. Tomo a bonde. Chego ao escriptorio.
Sento-me. Cruzo os pés em cima da mesa.
Canto um pouco "Meu boi morreu"...

A mãe do menino começou a interessar-
se pela narrativa, no passo que o pae, in-
quieto, quiz dar outra direcção á conversa.Mas o pequeno continuou:

—... Canto "Meu boi morreu". Toco o
telephone.^ Combino com uma cliente paratomar chá. Saio. Deixo meu filho a tomar
conta do escriptorio. De larde vou buscal-o.
Fecho o escriptorio. Passo numa confcila-
ria e lhe dou umas balas. E voltamos parua casa... .

A'c.s-i'a altura da exposição o pae dc Chi-(fuinho pisava sobre brazas, a mão sobre
alfinetes, e o amigo da casa, percebendo o
ambiente carregado,-.lembrou-se (sue tinha
um compromisso para aquella hora. pefliádesculpa e saia.

fi.

Poderíamos pòr essa gravura a prêmio:-- De onde è ? Os cem mil leitores d'A
NOITE, não hesitariam em responder que
se tratava de uma photographia vinda do
interior de Minas. E Iodos se. enganariam,
pois essa curiosa scena sc passou hoje na
praça Quinze de Novembro, por Irás da
àiitiga Câmara dos Deputados. Parece in-

crivei, mas é verdade

O Sr. Gastão da Cunha
recebe cumprimentos

LISBOA. 28 (A. A.) — Os membros do cor-
po diplomático estrangeiro aqui acreditado es-
tiveram hontem, no palácio da embaixada bra-
sileira, r/esln cupital, em visita de ciiiiiprimcn-
los ao novo embaixador, Dr. Gastão da Cunha.

A todos os.visitantes foi offerecida pelo di-
plomata brasileiro unia taça de "chanip.igne",

Ibüm da guerra
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fina photographia curiosa: a bandeira
franceza .içada no Achillcon, o famosoCfislello que Guilherme 11 possua na ilha
4* íiorfu', occiifáda agora pelos alliados

ii n • -_•»lü ipi
0 povoe o Parlamento
belgas ao povo e ao
parlamento brasileiros

Desde ns primeiras horas du manhã são
hospedes desta cidade dous dos mais ardeu-
les patriotas c dos mais eloqüentes oradores
tio parlamento belga, homens que por essas
qualidades cxccpciouucs desempenharam já,
no serviço dc sua querida c sympnlhica pa-

Os deputados Mclot e Bugssc, c, ao cen-
Iro, o seu secretario

Iria, na Ilalia c nn Suissa, missão cgual ã (pie
vém desempenhar no Brasil. Elles vem aqui
triizeí ao Congresso o ao povo brasileiros um
sincero agradecimento do rei, do Pnrinmcmlo
e do grande povo belga. As repelidas maiiife-
tlições de solidariedade humana que os brasi-
leiros cm todos os momentos lém mnnifes-
tado aos belgas, as manifestações do Congres-
so brasileiro e, especialmente, o éco das pala-
vras dc Ruy Barbosa não podiam deixar de
ser tocantes para o coração da nação belga.

Por isso. hoje, ás 8 horas, o "Drina" trazia
a eslas plagas americanas os representantes
tio povo e do governo belga, os deputados Srs.
Mclot e Uu.vsstc. O Sr. Augusto Melot c tles-
ceiidente de homens dc Estado, lendo o paesido já ministro c o avô uni dos mais impor-
tanter, estadistas belgas. E' deputado du in-
feliz e heróica Nnmur, segunda victimá do"420" e dn brutalidade allemã. Foi com ver-
(ladeira dor-que viu capitular a cidade querepwíí-eiitn iip ,1'arlnnicnto e teve de .'abando-
ffal-a eom ti's-últimos soliln(lüSr'do---rei''Ã4beií.
to. S. Ex., antes dn guerra, promoveu leis
agrárias c apresentou importantes projectos
para melhorar as condições dos operários. Ha
14 annos que é deputado.

O Sr. Arthur Buyssle, advogado á "Cour
óVAppelles" tle Gand, é deputado desde 1908.
No Congresso belga representa o elemento fia-
mengo. Abandonou a Bélgica cm maio d;
1915 e mudou-se para Maya, onde a sua acti-
vidatlc é patriolicamente empregada em soe-
correr os refugiados seus patrícios, inclusive
os soldados belgas internados na Hollanda.

Ambos esses deputados, como dissemos acl-
ma. foram ócolhidos para fazer excursões á
Itália e á Suissa, onde foram agradecer as
manifestações tle sympathia dos povos ami-
gos e promover, por meio tle conferências e
tle "meetings", maiores adhesõcs n favor de
sua infeliz pátria, demonstrando os bárbaros
processos de conquista usados pela Allemã-
nha, em perfeito contraste com a lealdade da
politiea belga.

A historia demonstra qne os applausos queelles colheram na Itália não foram uma sim-
pies demonstração platônica. A Ilalia hon-
tem e a Rumania hoje entraram em confli-
cto ao lado da Bélgica e de seus alliados, a
guerra acabará em breve e a Bélgica livre e
soberana voltará a sentar-se entre as nações
civilisadas — ciiiquanlo soa a hora du ex-
piação parn os bárbaros, incompatíveis com
os tempos que correm.

E' secretario dessa missão especial o Sr.
Kmilio M. Corrnles, hespanhol dc nascimeii-
to, mas belga tle coração, pois é ligado porlaços de família á nobre Bélgica. E' cunhado
do conde Camillo Huysinans, deputado ã Ca-
mara belga e secretario da Internacional Ope-
rana. O Sr. Corrales foi delido pelos alie-
mães em Bruxellas. Foi tratado muito mal,
assistiu a muitas scenas tio vandalismo o nmuitas infâmias praticadas pelos soldados do
ltaiser; e, por fim, em janeiro ultimo cphse-
guiu fugir, usando de engenhoso eslrhlngemn— disfarçado em mendigo. Mas, nem por isso
Unham acabado os seus soffrimeiitos. Km-
barcado a bordo do "Kpenigin Willielmina",
foi este vapor atacado por um submarino e
naufragou entre Flessing e Gravesand. Fi-
cou o Sr.Corrales ao sabor das ondas um dia e
uma noite o já ia acabar o outro tlia, quandoum contrn-lorpeilciro inglez o recolheu a bor-
do, dando-lhe os necessários soecorros.

Acompanhou essa missão por simples sym-
pathia á nação belga o nosso joven patrício,funecionario do commercio bancário cm Pa-
ris, o Sr. João dc Azevedo Macedo, heroe quemilitou no 6o regimento de dragões, onde se
distinguiu muito durante Ires annos, tendo
agora sido reformado, provavelmente por ai-
gum defeito physico adquirido em guerra.

A missão belga traz um autographo espe-
ciai do presidente tia Câmara belga, o Sr.
Sehollaert, c do vice-presidente tio Senado;
conde Gallet dfAviella, ambos ministros de lis-
lado. O do Senado não pôde ser assignado
pelo respectivo presidente, por se achai- este
ná Bélgica, oecupada pelos allemães. Ksse tio-
ciimcnlo traz, pois, a assignatura tio vice-pre-
sidente.

Os jIlustres- hospedes que hoje recebeu o
Rio são ainda jovens, fortes e muilo sympa-
thicos. Ambos altos, corados. sorridentes, es-
tendem-nos a mão com familiaridndei

Ah! La "A NOITE. 1 Nous en avions dejá
connaissnnce: plusieurs arlicles ont été re-
produits chez nous.

Falaram, cheios de agradecimentos, da sym--
pathia tios brasileiros, para com elles, proniel-tendo, a cada palavra, que jamais a lealdade
belga sc desmentiria.

—• Como no passado, preferimos perecer a
torcer. A nossa gratidão procurará mesmo um
lado pratico para se corresponder com os po-vos que hoje nos olham como irmão-!, c. es-
pccialmcnlc para com esses bons brasileiros,
habitantes tle uma terra lão mnravilhosamcn-
te linda. A guerra vac acabar e a pratica da
vida tranquilltt voltará e, então, lembrar-nos-
emos de tudo.

IC, perguntámos nós, a entrada tia Ruma-
ni n ?

Ah! Mr.. .quelle belle nouvellc nous
avons eu a boi-tl I Ali! quelle joio pour nous!
Agora, continuou o" deputado de Nnmur, ago-
ra será questão tle mezes apenas.

¦— Quanto tempo pretendem ficar entre
nós ?

Trcs semanas, um mez...
Farão algumas conferências sobre a guer-ra, sobre a Bélgica '?
í'or ora não sabemos, mas é possível. O

fim principal da nossa missão é. como tlisse-
mos, unia mensagem tio nosso Parlamento pa-
ra o vosso. Ah!, continuou elle. os brasilei-
ros, Mr. Buy Barbosa, quanto talento o quan-It fraternidade(

A GUf IUt.V

A NOVA FRENTE
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As primeiras est.ara.nii~
ças na Transylvanís

A RUMANIA NA GUERRA

Os antecedentes c a aeção

LONDRES, 29 (A NOITE) — Somente aueji
ra BO soube que, desde lill mczcs, a halia 5
a Kiimiinhi vinham npR(.|lnndi> uma neçua)
conjunta nobre polilit-u geral e que iu minou
pela dupla manifestação de domingo: a dqi
claraçilo de Riicrrn da Rumania á Áustria q
a (kelnraeão de xiu-rrii da Ilalia á AIlemanK*/

!>saM negociaçães foram slmuiluneamentc)
ftilas em Roma c em lineares! <- (UUiim live»
ia:n conhecimento na governos dus palzca ai-
lindos,

A noticia (Ia declaração de guerra á Aus^t
trfa-Rungria foi recebida cm toda a ltumanln
com as mais vivas demonstrações de eiitliu»
8 ias mo,

A moiiilisação do Exercito está quasi ter-
minada,

LONDRES, 29 (A NOITE) — .lá se dcrairi
os primeiros encontros entre contingentes ru-
míticos e aiistro-hungaros na fronteira da
Tinnsylvania. Os rumaieos colheram de sur.l.
preza os austríacos e fizeram muitos prlslo^
nelros.

A população da Transylvanln Icvauia-so
contra ou austro-hhngaros c recebo os rumaU
cos com grandes manifestações de juliilo.
O odio aos búlgaros

LOXDUES, 29 (A NOITF.) — Um jurnal do
Bncarest, órgão officioso, referindo-se aos
bontoH de que a Iliiliíitrin ia declarar guerra
á Kumnnin, aposlropha a Bulgária pela sun'
traição ao itlcnl balkanieo c diz: "Até breve!
Voltaremos ás portas da capital búlgara, tio
Sofia, pontuo esse caminho já o conhece*
mos",

O prelúdio da victoria dos ai-

liados

MADR1D, 29 (Havas) — Os jornacs conti-
miam a conimenlar a entrada da Rumania na
guerra, que é por todos considerada como o
prelúdio da victoria dos alliados.

O generaSissímo
LONDRES, 29 (A, A.) —. Foi nomeado ge-

.^rr??- ESSí»
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O generalissimo ifiesco ~. !
neralissimo das forças da Rumania o gen«ral Ifiesco.

As felicitações da Françí)
PARIS, 29 (Havas) — O presidente Poljriw'

caré Iclegrapbou aos reis da Ilalia e da Ríj«
mania felicitando-os pelas recentes tleclarn-
ções de guerra á Allemanha e ii Áustria.

O Sr. Briand, chefe do gabinete, lambem tCJ
legraphou no mesmo sentido aos seus collei
gas do ministério italiano, Srs. Bralinno, Bo«
selli e Sonnino.
A primeira batalha

LONDRES, 29 (A. A.) - As forças ._ «n-
mania atacaram os mistro-hungaros nos desi»
filadclros dc Rolcnturn, n sudoeste c ao sul
de Brassó, onde continua o combate.
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O rec.em-casado — Sim, senhor I Dizer-so
que para fugir A disciplina militar mcltj-má
nt disciplina matrimonial I
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A NOITE-••Terça-feira, 29 de Agosto do
'Ecos 

e novidades'
im M-iiiiilnr mineiro, (• e\,ii'lniiinnle o Sr,

Jliifiio ile 1'nlvn, .1,11,;.,, do peito do 8r. Ww-
comIAo, nprchoiitoii «d Sumido um projeclo
íilllllldo in elelçúcs federaes mareadas pura
C próximo domingo, íítilg projeclo seria um
ycrriuriciin disparato, si não fosse npcii.u
jitfils mu triste dociiincnlii dn polltlcn dc
íneorlexiis o dc (liihlcdnilos ijiio uns luivii-
l-lla, Por i|uo .p pnrn quo esse iiilininenlii'.'
1'iniii n (|iier; qilOIll o pediu; quem u piei-
,tea'.' Oi republicanos BÍlo-lho roíiiplclmiiciitc
iiifeiisii-., u não fã/em mystorlo un origem
«pi.- tlán á iilén, nllrihiiitlii por cites noi
(llllOlloniUtiis, i|iiu — segundo se 11 ffirnui —
fmpiixcrilin-ll u un governo, sob pena dc gra-
ves e serias rcprcsnlins, O i-undltlnlo m.iis

, gniduiirin dos uiiloiKiinlsIas, porém, — o Sr.
jlrlcío Filho — fez logo viirlns o categóricos
(lcsinciitiilos n esse boillo, o chegou mesmo41 qiiiillriciir como uinn "linmornlldnilu" a

.tentativa do utliaiiieiilii.
Por que c pnrn que pois, havlu o Sr. Une-

Inn tle Paiva th' sc Icinhrnr dc lão extra-
\ngaiite idén, (|iic uno consulto os inlerus-
«es nem ns desejos dos dous grupos quo
vão disputar o pleito? Será para evitar uo
povo carioca a exhihiçâo de iniiis uma des-
mis exi rn vagou los o cscnndnIpirns •seenns a
Ü]UC se tlá o llolllO de eleições? Si ti Intuito
6 esse, o povo, apezar dL> muilo seiislhlll-
endo com n Icinbriuiçii dn governo, dispensa
o favor. H' melhor que se fnça de uma vez
a lininhocliiitn n tpie fique sobre ns nossas
Cllhcçiis a ameaça de uma bamhochnln alu-
da maior em iihril. E depois, si se fizer o
ndianiento. não haverá forças humanas cn-
juizes de liiar no povo n convicção dc que
o governo sc ncovnrdoii realmente com n_
íimcnçns tolns c ritliculas tios chefes aulo-
jioini-.las... I-; ti governo, t|iic já não_ gosa
uma boa fama quanto á sua energia, só lein
<i perder dando no povo o direito de formar
aquelle juizo n seu respeito.

Mas, tu,Io issn dcsnpparcce deanlc do limo-
jniiiavi-l escândalo que é o pretexto cucou-
lindo pelo Sr. Ilnt-no de Paiva para fazer
passar o nrii.iincnlo. (I caso está contado
no resuma tlu sessão dc hoje no Senado.
Parece-nos tpie ainda não sc viu cousa mais
repugnante, nem mais escandalosa, neste
paiz! Valeria n pena qne sc couimelt08.se
nm escândalo dessa ordem, mesmo para evi-
iar unia hnmbochato eleitoral, por mais re-
jiiignnnle que fosse essa bnmbochata?

Infelizmente, cada dis que passa mais o
povo se vae convencendo dc que ninda não
é esle o governo que ha dc regenerar o
Prasil.

A GUERRA
, 'lUlinaifhat. • " _L9______l_íti_i{|

Activam-se^operações
nos Balkans

I Í Iu DOlWlil A trasladação do corpo do Sr. Seryulo
Douradopara o edificio do LloydIN 11

jj; NA FRENTE OCCIDENTAL' _f|g

A sil nação geral
LONDRES, 2!l (A NOITE) — O ultimo mm-

minutado dl) gencraliS-imo Sir ilouglim llnlg
dl/, quo n artilharia Ini Inn nica bombardeou
Inct .Hanlcmcntü ns poNlçiies :illi-mfi:i enlre
Bnpiiunio o Thlcpvnl «• hem assim na trlncliol-
ras do Inimigo cm Cnlonnc e Ncuvc-Cliiqirlle.

¦
i

I
dc Formiga, Minas, a seguinteReeebemo

\ Cearia:
k*" '-Sr. redactor da A NOITE. — Trcscrc-

vh a seguinte decreto, publicado no "Dia-
riu Omcial" dc 12 dc maio de 1016:"Foi declarado sem ef feito o decreto de
28 de outubro de 1911. lia parle cm que'nomeou OIlilio de Oliveira Neves para
o poslo de capitão ajudante de ordens da

.'IO' brigada dc infantaria da Guarda Na-
clonal, da comarca de Camisão, Eslado

Ida Bahia."
Apezar desse decreto o alluditlo Sr. Ot-

tilio Neves, criminoso por tentativa de
homicídio, continua a gosar das re-
galias que lhe outorga a seu poslo
tle official, pois ainda permanece no
-quartel da Brigada Policial, quando seu
Jogar tle réo pronunciado é na Detenção.

Coma se expl'',í> semelhante descaso
das autoridades para com esse crimlno-

. so V ".

i-íeria possível ? Tclcpbonámos para a Uri-
,'gada Policial e dc lá nos confirmaram que
cffcclivãmente o Sr. Oltilio Neves continua
recolhido no estado-maior do regimento de
cavallaria da Brigada Policial, apezar do de-
creio que lhe cassou as honras de official da
Guarda Nacional!..»

Recebemos de Bello Horizonte a seguinte
fearla:

"Sr. redactor — Deparei com uma local
da seu brilhante vespertino, intitulada"Um director que não é tolo", relativa-
mente a um telegrammn daqui procedeu-
le, referente ao medico que com muita
proficiência dirige o Hospital Militar

, desla capital. A noticia parece insinuar
que o digno moço era capaz dc abusar da
faculdade que, segundo pretendem, tem
ile fazer despesas alé certa quantia, lan-'çando mão indevidamente tle dinheiro,
sem prestar contas ao Estado. Protesto

' c informo a V. Ex. que o Exino. Sr. Dr. di-' redor do Hospital Militar é nm moço de: caracter integro, dc honestidade inalaca-
vei, incapaz de praticar semelhante acto.
Trata-se de um moço distinetissimo, de

!muita competência c que vae prestando
com muito brilho os seus serviços á nd~
ministrarão do nosso Eslado. Fica muilo
grato com á publicação destas linhas o~ criado admirador de V. Ex. e constante
leitor. — José Parreiras Horta."

r}WjÈ^%
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clor Dolrnn-Glovgoll o dnfllo dc arlllli-ivíi
llllinlove-io intciisissimo, tendo havido Olicon*tros violentos enlre avançadas anglo-f ronco-«ns c leiilo-bulgarns perlo de Doldxoll, '

¦,\\y A ITÁLIA NA GUERRA
«t—H» ¦¦

As manifestações dc jubilo
LONDRES, 2!) (A NOITE) - ronllnnaram

limitem cm tinia n Ilalia ns mnnliVsla.-iie.s docntliiiHliiHino pela declaração do guerra á Al-
Icmnnhn, manifestações que nindn mala nu-
Kinvnlnrnm quundo ne soulio quo a Itunuinla
lambem 'declarara ituerra ii AiiHlrln-Iliingria.

0 rei Vlclor Mnnovl e o governo têm roce-
hldo lulcffrummus de fellcltãçõe. de Iodos oh
ponlos do paiz o do cslrnnifclro. Todos oh
chefes dc Estado do» poises alliados felicita*ram o soberano,
Os funcraes de Chinolto

O aviador franecz Duclling, que abateu o
sexlo aeroplano allemão, e o general von
Bem, retirado da frente do Somme por

não resistir aos ataques dos alliados
Por Ioda a parte os dnninns causado» aos nl-
lemãcs foram multo grandes. Os Inglezes fi-
zeram tanihcm M2 prisioneiros. ___

PARIS, 2» (A NOITE) — Nn* frente franco-
za continua o máo tempo a prejudicar as opc-
rações.

Apezar disso, os francezes rochassnram com
enormes perdas os vários contra-ataques dos
allemães a leste de Fleury c também fortes
columnas dc reconhecimento na frente do
Somme.

A actividade aerca tem sido multo grande.
Os lenentes-aviadoros Deulllng c De Ia Tour
derrubaram, respectivamente, os seus sexto
e quinto apparclhbs allemães.
Na frente franceza

ROMA, '-'0 (Havas) - Tc-lcgraphain de l'di-na coiiimiinicnndo quo sc rcalisarnin limitem
nnqiic-lla cidade os funcraes do general Chi-nollo.

O aclo foi solcmno e concorrido.
Os italianos em Chimara

LONDRES, 2!) (A. A.) - Dizem dc Roma
que o cominnndante das forças italianas queoecuparam Chimara, na Albânia, exonerou csubstituiu ns autoridades gregas.

PORTUGAL NA GUERRA

O ataque a «Ibo» ,.-.j&7

PARIS, 29 (Havas) ~ Communlcado 
"offi-

ciai:"A nossa artilharia esleve cm actividade
nas regiões dc Estrécs, Belloy-cu-Suulcrrc c
Lihons,

Na margem direita do Mosa os allemães
atacaram sem resultado uma das nossas po-
sições a leste .de Fleury.

As trincheiras francezas do bosque dc Vaus-
Chapitre foram bombardeadas pelo inimigo,
ao qual respondemos com' vigoroso fogo d.n
nossa artilharia."
Na frente ingleza Ãj»

LONDRES, 29 (A. A.) r-í As ultimas noti-
cias recebidas do continente sobre as opera-
ções de guerra, confirmam o notável pro-
gresso realisado pelas forças inglczas a éste
do bosque de Delvillc, não obstante o pessi-
mo lempo e o nutrido fogo da artilharia
inimiga.
O castigo da derrota

LONDRES, 29 (A. A.) « Sabe-se aqui'que
o eslado-maior allemão retirou da frente do
Somme os gencraes von Lutzlty e von Bern,

MADRID, 29 (A. A.) — Os jornacs de bole,
cm telegrammns dc Lisboa, confirmam a no-
ticia de ler uni submarino allemão, que nave-
gavn n 60 milhas do porto dc Lisboa, lançado
um torpedo contra n canhoneira portiiguczn"Ibo", que seguia para o Funchal, não a attin-
gindo.

A OFFENSIVA RUSSA

Na Galicia e na Volhynia
LONDRES, 29 (A NOITE) — Telcgrapham de

Petrogrado:"A luta recomeçou intensa com 5 melhora
do tempo quer na frente da Galicia quer na
Volhynia.

As nossas tropas rodearam uma fortíssima
posição a sul dc Stobytkhow, na qual os aus-
trincos sc defendiam dcscsperndnmcnte. Fize-
mos grande matança, aprisionando também
muitos inimigos. Poucos puderam fugir, to-
inados dc grande pânico. Occupámos lambem
todo o bosque a leste de Elcivy, fazendo niui-
tos prisioneiros. "

Na Armênia central

A RUMANIA NA GUERRA

fílixir de Nogucira-\}n\co de Grande Consumo

T^uy Barbosa
São Paulo vae oííerecer ao
Senado Federal o retrato a
óleo do grande brasileiro *

, Comumnicam-nos:
' "Sr. redactor da A NOITE. — Rio de Ja-
aíc-iro.

O abaixo assignado, lendo sido commissio-
nado por um grupo de admiradores, no Esla-
do de São Paulo, do conselheiro Ruy Barbosa,
(para abrir concorrência, enlre os melhores
[pintores nacionaes, para a confecção de um
orei rato a óleo, cm tamanho natural, do egre-
feio brasileiro, retraio aser offereeido no Se-
nado Federal, vem rogar a V. Ex. a fineza de
tornar publica e secundar esta iniciativa.

As propostas deverão ser endereçadas ao
abaixo assignado, em carta fechada e lacrada,
á caixa postal n. 974, Capital Federal, o mais
depressa possível,

A' frente daquellcs que estão promovendo'rssa homenagem ao glorioso brasileiro eslá o
JDr. Miguel Nogueira, eoiiceiluado clinico c
agricultor em Monte Azul, Estado de São Pau-
lo. Esse illustre medico (cm feito diversas
conferências publicas nos municípios de Vil-
,la Olympia, Bebedouro, Barre tos, Jaboticabal
<E outros, no sentido de associar a essa ma-
Yiifestnçáo a Ruy Barbosa a população dessas
.localidades, tendo obtido já magníficas ndhc-
[soes.

Na convicção de que V. Ex. dará publici-dade a eslas linhas, desde já me confesso
profundamente agradecido a V. Ex., assi-
gnnndo-nie com o mais elevado apreço e esli-
ma, de V. Ex., etc. — Camillo de Souza
Leis".

Outro combate '
ROMA, 29 (A. A.) ~ Cominunicações aqui

recebidas de Bucnrest dizem que ns forças
rumaicas acabam dc atravessar as fronteiras
ao norte de Orsova, travando violento com-
bate com os austríacos o qual ainda continua.
Espera-se o gesto da Bulgária

NOVA YORK, 29 (A. A.) — Toda a impren-
sa oecupa-se longamente das ultimas declara-
t;ões de guerra, dizendo que esta entrou cm
sua nova pbase.

Apezar das publicações hontem aqui feitas,
com informações vindas de Berlim, ainda não
foi officialmcnte confirmada a noticia da de-
claração de guerra da Bulgária á Rumania,
que e, entretanto, considerada immincntc,

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

-as»*-
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to dc gravatas, — 101, rua tio Ouvidor, 101.
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Actos do ministro da
Guerra

O Sr. ministro da Guerra, por aviso n. 187ide hoje, autorisou o commando da 3a divisão'
do Exercito a acecitar voluntários com o desi-
guio dc matricula na Escola Militar, dotde
que satisfaçam ns exigências regulnmentares.

Os primeiros tenentes Almcrio de Mou-ra c lsauro ltcgueira foram nomeados respe-etivamente auxiliar do instruetor da 1' nulado 2" anuo c inslniclor do jogo da guerra, natscola dc Eslado-Maior.
 O Sr. ministro da Guerra mandou pu--blicar cm boletim do Exercito que se appro-H-ou o orçamento, na importância dc 100.?, ; a-ra o preparo de capote do novo modelo, des-tinado a offieiacs.

-—- Foi exonerado o major Oscar Carcellos
| do logar dc chefe do serviço de engenharia do

auartcl general 6o commandanto da Ga região
, mililar.

«w» i-

CAFÉ* Gf ,OIÍO choco'ato, bonbont
\ «*-»V»V finos o lantasla dechocolate, sõ de Bhering & Comp. rua Sete dosetembro n. ioj,

Ao longo da frente
LONDRES, 29 (A NOITE) ~ Os servios

continuam a tomar de assalto, vigorosamen-
te, ns posições búlgaras c proacguem no seu
avanço sobre Vetrenik, Todos os contra-ata-
ques bulgnros foram repellidos, principalmen-te no caminho de Ostrovo a Bnnica, onde o
inimigo se tinha fortificado,

Os búlgaros oecuparam diversas povoacõesevacuadas pelos gregos, que abandonaram
também toda a parte oeste de Kavatla. Os
monitores inglezes que cruzam ao longo da
costa não permittem, porém, que os bulga-
ros sc approximem da mesma.
A situação na Grécia

PAUIS, 29 (A NOITE); ~ Telcgrapham de
Atlienas:"A situação da Grécia perante os novos
acontecimentos o principalmente perante a
entrada da Rumania na guerra, torna-se ca-
da vez mais grave. A grande maioria do povo
grego, francamente favorável aos aluados,
manifesta-se por todas as formas a favor da
participação da Grécia na gcurra. Os jornacsliberaes também fazem intensa campanha
nesse sentido. Os jornaes germanophilos per-deram aquelle ar arrogante dc outros tempos
e não fazem sinão ligeiros commcntarios.

O discurso pronunciado polo Sr. Venizelos,
por oceasião da grande manifestação que o
povo liberal de Atlienas lhe fez, c que causou
grande sensação, terminou com estas pala-vras:"Escolhei entre vós uma delegação que re-
presente todo o sentimento e todas as aspira-
ções do povo liberal e que ella vá dizer ao
rei que Sois victimas dos homens que vos ga-ranlcm a victoria da Allemanha. Ê que digatambém que o povo, que todo o povo, quetoda a nação, não approva a condueta d» .«eu
rei."
Uma doença opportuna...

PARIS, 29 (Havas) t- A Agencia Havas rc-
cebeu um tclegramma de Athcnas, dizendo
que o rei Conslanlino está impossibilitado
de receber a delegação do parlido liberal dc-vido á operação a que foi submeltido. (
Os servios avançam

LONDRES, 29 (A. A.)' a A offensiva dosservios prosegue com grande vigor, tendorealisado novos avanços em direcção a Vctrc-nik e na estrada de Bnnica a Ostrovo, Osservios fizeram vários prisioneiros.
Kavalla rebombardeada

LONDRES, 29 (A. A.) ~ Anuunciam que aesquadra ingleza bombardeou novamente os
forlcs de Kavalla, em poder dos búlgaros,
causando-lhcs grandes damnos.
No sector rde Doíran

LONDRES, 29 (A. A.) ~ nuormaçõcs
11 aqui recebidas de Salonica dizem <uut u» sc-

LONDRES, 29 (A NOITE) g» Ã offensiva
russa na Armênia central desenvolve-se com
crescentes vantagens para os russos. Os lur-
còs foram expulsos dc toda a linha que oc-cupavam em Kyghi, na região do lago de Van,assim como das margens do rio Mnslnd.iras).',
que desemboca no Eufr.-itcs, nas proximidadesde Murik. Depois desta façanha, os russos nlra-
vessarnm o rio c envolveram as forças turcas
que sc retirnvam, fazendo numerosos prisin-neiros. Os turcos continuam cm franca reli-
rada na direcção dc Mosul e nas refine? de
Neri c de Sakky,
O kaiser em Cracovia

LONDRES, 29 (A. A.) *-. Telcgrammas' de
Amstcrdam, dizem saber-se ali, por noticias
recebidas de Berlim, que o imperador Gtlilher-
me, da Allemanha, chegou a Crncovin, onde con-ferenciará com o seu estado-maior.
Os russos avançam

LONDRES, 29 (A. A.) =a Após encarniçada
luta, os russos apoderaram-se do bosque si-
tuado ao norte de Mariampol, infligindo aa
inimigo, avultadissimas perdas e fazendo nu-
nicrosos prisioneiros.
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m l NOTICIAS OFFICIAES

Communieado allemão -..!.,

O rocurso omproonclo polo
Sr. ISunno do Pnlva

pura o adliimonto das ololçòos
Proiiilenola do Sr, Pedro Borges» 1* «c-

crclnrlo, Não liouvo expodionto,
0 Sr. iloiln Luiz pede n piilnvrn c recll-

it.-.t cngniios ,1., liii|ircusn cm referencia nos
dl-.curso.', pnssailo.-. do orador, Um jornal
iilliibiiiu-llie phruses quo não disse, n rc-
speilo dn Coiltrill du Itrnsil; outro cciisií-
roil-0 por ter iiprest-iitntlo u emend.i subte
a recepção dn holdo o do subsidio, pelos
eongroMislas quo são milltnrcs,

Explica os motivos por (|llu isso fez, e :if-
firma no Senado que, como ml vogado des-
sei offieiacs, o.ola rccolio pelos seus ser-
viços proflssfonaos, Advoga unia enusn ju.->-
ta, eis ludo.

Termina npresciitniido uo Scnatlo um pro-
jecto de lei iiiniiisliniido todas ns pessoas
que, nn Espirito San In, se viram envolvidos
cm processos. Justifica oRlo projeclo, qua
leui um numero tnl de nssigiinlurus tpie gn-
ruiitu o apoio tio Senado.

Pnssuiido-sc ii ordem do dia, o Sr. Rego
Monteiro discute o velo do prefeito ii roso»
luçfio do Conselho .Municipal quo regula o
provimento dos cargos de solieiladoies dos
feilos dn Fn/cntla Municipal.

0 Sr. .losé Euzebio defende o parecer da
commissão dc coiistiluicfio c diplomacia, fa-
Vornvel no voto.

0 Sr. Lopes Gonçalves sociuidn ns pala-
Vras do Sr. .losé Euzebio, fu vornvel no velo,
por ter lambem assignado o parecei' d.i
commissão dc constituição,

Poslo n volos, é npprovndo o velo.
A' proposição da Gamara declarando de

utilidade publica n Escola dc Commercio do
Mio de Janeiro, o Sr. Ilucno de Paiva man-
dou nccrcsccntnr, ontle convier, umn emen-
da. propondo o adiamento tins eleições do
Conselho Municipal c tle deputados c um
senador, na representação do Dislriclo Fe-
tlernl, para o primeiro domingo dc abril dc
1917.

O Sr. Rosa o Silva combate a emenda,
que vne dc encontro no regimento, que cs-
tabeleee não poder nintcrin estranha ser
discutida conjuntamente com projectos do
Congresso. Ora, nenhuma participação tem
n Escola do Commercio com ns eleições do
Districto, Depois, nada justifica essa emen-
dn, que não traz nenhuma vanlngcm de or-
dem publica.

O Sr. Pedro Borges diz que ha precedentes
e Ic artigos do regimento.

O Sr. Rucno de Paiva requer urgência
para a discussão dn emenda, o que é conce-
dido.

O Sr. Rosa e Silva torna A tribuna. Não
{ novo no Parlamento, diz, c nn sua longa
vida publica nunca viu cousa cgual a esta.

Que se passa no Districto Federal? Por
que sc deixa o Dislriclo com a sua repre-
sentação _ desfalcada? A lei eleitoral não
marca a época das eleições?

A emenda deroga a lei. Não precisa sa-
licntar o absurdo desse facto. Sabe que se
allega, como razão dc ndi.tmento, o novo
alistamento cleiloral votado p?Io Congresso.
Mas, isso não justifica a emenda, E' preciso
que o Senado venha a saber quaes os mo-
tivos por que, á ultima hora, se propõe o
adiamento de eleições, eom dia já marcado.

O Sr. Rueno de Paiva responde ao Sr.
Rosa c Silva. Ha vários precedentes, lio Sc-
nado, de matéria estranha figurar em pro-
jeclos. O adiamento das eleições é cousa
urgente. No Districto não sc faz alistamento
ha longos^ annos e é natural que sc espere
o novo alistamento para que cidadãos capa-
zes escolham os seus candidatos. Não ha
oulra'razão maior, que esta.

A eleição está marcada para !í de selem-
bro, dia marcado para o encerramento do
Congresso. Que mal lia em esperar que as'
novas eleições se façam pela nova lei, si
não ha certeza de ser o reconhecimento vc-
ri ficado este anno?

Falam ainda os Srs. Lopes Gonçalves C
Alcindo Guanabara, favoráveis á emcndii.

A emenda eslá assignada por vinte c sele
senadores.

O Sr. Miguel de Carvalho requer votaçãonominal, o que c concedido. Posta a votos,obtem 34 votos a favor t quatro contra, quesão os Srs. Mendes dc. Almeida, Rosa c
Silva, Miguel de Carvalho e Ericò Coelho,

fi' levantada a sessão.
i —f» ,. __..
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J-.ui cima, a saida do feretro da rua Humayld paro a humaculada Conceição.
/Siri baixo, a cheijada d praça das Marinhas

O Quartel-Gcneral allemão comniíuiicn-ecnj
data dc 27 dc agosto: - i"Frente oeste — Ao norte do Sonnne "os
inglezes repetiram honlcm, pela manhã, e du-
rante a noite, depois de forte preparo de nr-
lilharia os seus nlaques ao sul de Thiepval c
a noroeste de Poziéres, sendo repellidos cm
toda a linha, cm parte, depois do violento com-
bate corpo a corpo, no qual o inimigo deixou
um official e CO soldados como prisioneiros
em nossas mãos. Encontros ao norte de Ra-
zentin-le-Petit e combates a granadas de mão
no bosque de Foureaux foram cgualmenle de-
cididos cm nosso favor. No sector dc Maurc-
pas e Clery os francezes, depois dc violento
fogo de artilharia, atacaram com grandes for-
ças, empregando também líquidos inflamma-
veis, sem conseguir o mínimo successo. Ao
norte de Clery, pequenos destacamentos pene-traram nas nossas trincheiras, sendo immedia-
tnmente repellidos por uni rápido contra-ata-
que.

Ao sul do Somme, rechassámos ataques a
granadas de mão, a oeste de Varmandovil-
lérs.

Em ambos os lados do Mosa o fogo dc arti-lharia augmenlou temporariamente. A' tarde,ataques francezes, contra Thiaumont 'e nas
proximidades de Fleury fracassaram alíte onosso fogo.

A oésle de Crnonne, na floresta de Agre-mont, nas proximidades de Arracourt c deBadonvillers, encontros de pequenos destaca-
mentos e patrulhas, que nos foram favora-
veis.

Abatemos quatro noroplanos: um uns pro-ximidades dc Bapaume, outro a oeste de Roi-
sei, em combates aéreos; o terceiro a oeste deAthies e o quarto a noroeste dc Nesle, pelosnossos canhões. Mais dous neroplanos inimi-
gos caíram em nosso poder, um a noroeste de
Pcronne e outro nas proximidades de Ribe-
mont.

Frente lésle — Marechal von Ilindcnburg:
Foram frustradas varias e repelidas tentativas
dos russos de atravessarem o rio Dvina, aoeste de Fricdrichsladt e nas proximidades deLenncwaden.

Pequenos destacamentos allemães voltaram
de uma excursão a trincheiras avançadas ini-migas, que destruíram, a leste dc Kisielin, {ra-zendo 128 prisioneiros e Ires metralhadoras.

Arcliiduque Carlos: Apenas, ao norte doDniestcr, pequenos encontros de patrulhas queuos foram favoráveis.
Frante balkanica — As forças búlgaras, queestão operando na margem lésle do Slrumaapproximam-se tia embocadura do rio, no gol-fo de Rendina." b

«^esc-
cura as inflammaçôes dos

MOURA BRASIL Rua u^nav .17
<aíec»-

O CAFÉ'
O mercado de café. abriu hoje nm poucomais ira co, não só para a procura, comolambem parn o preço. Pela manhã vende-ram-se 1.674 saccas, no preço dc 9?700 porarroba, e no correr do dia houve negóciospara mais 3,542, no mesmo preço. Em Novaiorlc a Bolsa fechou hontem em baixa dedous n seis pontos c hoje abriu cm alta

io .!-n7,s a trcs Pontos. Hontem entraramlytal saccas, embarcaram 6.800íicqb em 344.77?, sacese- -" " 9_0 ÍÍOCic

iTERÇA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

As despesas da Ma-
rinha com a nossa

neutralidade
O Sr. ministro da Marinha, ntlcndcnlo no

requerimento da Câmara dos Deputados, cn-
viou ao Io secretario dessa casa do Congresso
a relação da quantidade de carvão e dc-pesa
rcalisada com o mesmo na esquadra nacional
ros annos de 1913 a 1915 c no periodo que vac
de 1 de janeiro a UO de junho de 191C.

Acompanhou esses documentos a demons-
tração da despesa feita por conla do credito
de 1.000:000$ concedido pelo dccrelo vagida-
dor das despesas dc nossa neutralidade.

Da simples inspecção dos -documentos cm
questão verifica-se que a esquadra gastou nos
períodos de 1913, 1914 e 1915, 56.448.018,
17.065.200 e 31.987.116 kilos de carvão, vespe-
clivamcnlc, na importância de 1.729:381 §990,1.511:298.15583 e 1.432:90'líf263, ou seja, nos
trcs annos, a importância de 4.703:584$836 cor-
rcspondcnles a 136.095.331 kilos.

Neste anno, alé 30 de junho, consumiu..-..
12.187.810 kilos, representados pela somma de
1,22-1:955*160.

As despesas effcctuadas dc fevereiro dc 191-1
a maio de 1916, por conta do credito dc 
1.000:000$ montam a 999:921íjill8, assim diseri-
minadas: carvão, 851:5il8?874 j lubrificantes,
71:935-$957; kcrozenc e gazoiiua, 42:0358849;
medicamentos, 11:950íiií)38.

Juntando-se a eslas quantias á de 22:4.')9$.r)00
despendida com a manutenção da guarniçüò dc
um navio allemão depositada r.o Batalhão Nn-
vai, chega-se á conclusão de que existe um
saldo de 78$882 no credito a que nos sieri-inos.

Fez-se na manhã de hoje a Irasladação
do corpo do Sr. Servulo Dourado, dn casa
A rua Humaytá, onde oceorreu o falle-
cimento do director commercial do Lloyd
Brasileiro, para o edifício desta companhia
de iinvegncão.

A's 8 horas houve missa de corpo presen-le nn capclla do Collegio de Nossa Senhora
da Iinninculndn Conceição, de que era o ex-
tlncto grande bemfcitor. A capclla estava
toda revestida de luto, vendo-se no centro
um catafalco, sobre o qual pousava o esqui-
fe. Celebrou a missa o cnpollão do collegio.

Guardnva o corpo do Sr, Servulo Doura-
(Io, durante a missa, um grupo de alumnos
da escola de pilotos do Lloyd, armados de
carnbinns em funeral. O collegio dn Imina-
culada formou Iodas ns suas nlumnns, ,-n
orphãs e as moças da Protecção ás Moças
Solteiras, sociedade esta que era dirigida
pelo fallccido. Ao final da missa, anlcs da
saida do feretro, foram entoados pelas or-
phãs cânticos fúnebres.

Foi depois disto retirado o caixão dc so-
bre o catafalco e trasladado para o l'avi-
lhno dc Regatas, na enseada de Botafogo',
onde o embarcaram na lancha "Lucy", da
directoria do Lloyd, a qual, logo cm segui-
dn, se poz em movimento, rumando pnrn o
cáes dos Mineiros, e ncompanliando-a a fio-
tilha composta de lanchas e rebocadores, a
cujo bordo tomaram logar numerosas pes-soas.

Eram 10 1[2 horas quando n "Lucy" atra-
cou no cáes dos Mineiros. Foi, então, reti-

rndo de seu bordo o csqulfc encerrando o cí-
dnver do Sr. Servulo Dourado, Retiraram
o caixão dn lancha para o palco do Rosário
os marinheiros do Lloyd, (pie disso fizeram
questão. No pateo, porém, cnlregnrnm-n'o
nos comniandantcs dessa empresa tle nave-
gnçáo c nos nmigos tio morto, Irnnsporlun-
do-o esles nté a câmara ardente cm quefoi transformada n sala principal do Io nu-
dnr do edifico do Lloyd.

Todas ascnsns commereiaes fronteiras ao
Lloyd Brasileiro tinham suas portas meio
cerradas, hasteando ns süns bandeiras em fu-
nernl.

O edificio do Lloyd achava-se coberto dc
luto, tendo ns suas portas cerradas.

No interior do palco do Rosário, no reti-
rnr-sc da "Lucy" o caixão, locou umn banda
de musica de marinheiros nacionaes.

Acompanharam o feretro com o represen-
rante do Sr. presidente da Republica, mi-nislros e representantes outros do nosso
mundo official, commissões tle todas as com-
panbias de navegação, sociedades de remo,
associações marilimns desta capital e iiuiue-
rosos amigos do cxlincto.

OS RADIOGRAPHISTAS MARCONI
Uma commissão de rndiogrnphistas, primei-ros c segundos, du Escola Mu.rcc.ni, veiu pe-(iir-nos para que noticiássemos haver amanhãuma reunião de classe, na Escola Moicuni, ás8 1|2, devendo loilos comparecer uniformisa-

dos, pnrn o fim de tomarem parle nos fune-rnes do Sr. Servulo Dourado.
¦a
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NA CÂMARA

Homenagens ao Sr. Servulo
Dourado e almirante

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia, Clinica medica e doscreanças. Consult. Carioca 44. Das 3 ás 5 horas.

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas1 ¦<?»». ».

O Sr. Dantas Barreto recusa
11111 banquete

Os amigos e correligionários do general Dan-tas Barreto haviam assentado 'offereccr-lhc
um banquete, como significação de alta svm-
patina politiea.

Tendo conhecimento deslc faclo "o 
g.neralDantas Barreto escreveu uma carta ao Dr.Costa Ribeiro, "leader" da representação per-iiambucana na Câmara dos Deputados, agra-deeendo-lhe, e pedindo fazer extensivos esse-agradecimentos a quantos coparticipavam dn-

quella idéa, a generosa lembrança dos seusamigos e insta para que desistam desse in-(uito.
-*-~^wr*~*-

_ O Sr. Dunshee de Abranches fez hoje na
Câmara, cm ligeiras e expressivas palavras, o
elogio do Sr. .Servulo Dourado, recordando
que o cxlincto director do Lloyd procurou
brilhantemente resolver o nosso duplo pro-hlema, qual o de possuir uma marinha mer-
caule de elementos puramente nacionaes, quefosse ao mesmo tempo poderoso e efficiente
auxiliar da marinha de guerra.

Concluiu solicitando da Câmara fosse lan-
çado em neta um voto de profundo pczar pelo
passamento do Sr. Servulo Dourado.

Teve cm seguida a palavra o Sr. deputado
Souza c Silva, que, como membro da com-
missão de marinha mercante, declarou tornar
suas as palavras do orador que o precederae pediu fosse lambem lançado cm neta voto
de pczar pela morte do almirante Basilio Bar-
bedo.

Rememorou então os principaes lances da
vidn do cxtinclo, desde a época em que, muilo
joven ainda, se embarcara cm uma corveta
americana e fizera a volta do mundo, nté 11
proclamação da Republica, quando, recolheu-
do-se á vida privada, mereceu da confiança
do marechal Floriano a designação para as-
sumir o commando da esquadra legal.

O Sr. presidente da Câmara submetteu a
volos ambos os requerimentos. Foram appro-
vados.

Algum lempo depois teve a palavra o Sr.
Barbosa Lima, que trouxe á Câmara algumas
reflexões sobre a morle do Sr. Servulo Dou-
rado, a quem qualificou de precavido e com-
potente, juntando que delle se pôde dizer, sem
nenhuma hyperbole, haver crendo um ramo
da nossa actividade mercantil, inlelligente-
mente articulada para a cabal demonstração
dc umn verdade, por demais desconhecida da
politiea brasileira, isto é, de que o governo,
pelos seus propostos immediatos, é capaz dedirigir cerlos serviços, sem gravamos para ocontribuinte nem "cleficits" fataes.

Iilog ia cm seguida o raro conjunto de qua-lidados do extineto e diz que a administração
do Sr. Servulo Dourado veiu provar que nin-
da temos administradores Íntegros, intclligcn-
les e capazes de movimentar milhares doconlos sem despertar dos mais maliciosos sus-
pei Ias vergonhosas.

Concluiu lembrando que no Sr. Servulo
Dou rndo se deve a creação, embora embryo-
nni-ia, do ensino profissional, próprio aquelleramos de actividade, o preparo emfim do vi-
veiro da marinha mercante nacional, o novo
alento á construcção naval, de que havemos
mister e esse rasgar de horizontes indicados
pela nossa própria situação geographiea.O Sr. deputado Nicanor Nascimento Iam-bem fez o elogio do Sr. Servulo Dourado, rc-lerindo-se ao Lloyd como a um núcleo de or-
ganisação futura, que nos dará o predomínioeconômico na America rio Sul, c dizendo quecomo o extineto havia feito naquclla empresaum grupo de auxiliares de grande capacidadea escolha do Sr. Mulier dos Reis, discípulo rioSr. Servulo Dourado, conservará a tradiçãodo valoroso brasileiro. Por fim o orador pe-diu ao presidente da Câmara fosso nomeadauma commissno parn acompanhar as cerimo-nias do enterramento.

Foram então nomeados os Srs. Dunshee deAbranches, Nicanor Nascimento, Souza e Sil-va, Barbosa Lima e Octacilio Gamará

pfiilSljrneníicios

-»*•*-»

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.] -^g*' SmÍT"*^ 
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A luta contra o lenocinio
Pelos agentes Scolae Virialo foram presosesta tarde e. ícincttidos á 2d delegacia auxiliaros exploradores dc mulheres Charles Phomue-iy e Leon Block.
O.-i dous presos vão ser convenientemente

processados.

Fistulas e fcrldas-Usar o Elixir. de Nogueira

Dr. Hilário de Gouvêa-JJ0/'0,":

A Gamara em
sessão

Presidência, Astolpho Dutra; secretários,Cosia Ribeiro e João Pernoita.
Approvada a netn e lido o expediente, fala-rqm os Srs. Dunshee de Abranches, BarbosaLima e Nicanor Nascimento, rendendo home-nagciis ao Sr. Servulo Dourado, c o Sr Sou-za e Silva, lambem manifestando o scu pe--ar pela morte do almirante Basilio Bnrbedo,O Sr. Gonçalves Maia Iralou da situaçãocio commercio de Pernambuco, em oltriloscom o delegado fiscal do Thcsouro nnquellelistado, O orador nssignalou que as classesconservadoras do seu Eslado pagam impostos

por patriotismo, uma vez que, sendo essesimpostos manifestamente incoiislilucionaes,
poderiam appcllar para o poder judiciário,que lhes ampararia os direitos.

As classes conservadoras pernambucanas,laboriosas e pacificas, jamais provocaram ai-tntos da natureza dos que ora ali sc verifi-cam com o representante do ministro daFazenda, nem mesmo com esse representantedurante o inicio rio exercicio de suas funeçõesali. Agora, no entanto, grotesco e' atrnbi-liario. esse funccionnrio faz ali um movi men-to de aggressão insólita contra aquella.classes.
O orador, após longas considerações, ter-mina solicitando ao ministro da Fazenda pro-videncias no sentido de applicar ao seu de-legado alguns banhos frios, cinquaiito nãolhe é propicia a phase da lua.
Passando-se á ordem do dia, o Sr. Montei-ro de Souza requerei! urgência para a imme-diala votação da redaeção final do projectoque adia as eleições municipaes do DislricloFederal.
O Sr. Octacilio Camará combateu esse re-

querinicnlo. O^ projecto está com redaeção,
defeituosa c não ha, pois, inconveniente emesperar pela sua publicação no "Diário doCongresso" 24 horas. Poder-se-á, então, vc-rificar quão procedentes são essas suas alie-
gações.

Dada por approvada a redaeção final, o SrCâmara requer verificação de votação Nãoha numero. Fnz-se n chamada e verifica-se
que, dc facto, não lia numero.

São, em seguida, encerradas, sem debate, asdiscussões de dous projectos dc credito: deum autorisnndo o fornecimento, pelo Minis-terio da Agricultura, ás câmaras municipnc*c aos lavradores, de preparados e apparclliosformicidas; c do que regula a responsabili-
darie rios funceiônarios públicos.E a sessão terminou ás 13 liorjras.-«•»-

Acceite o nosso conselho:
Adquira os moveis e ta-
peçariag que necessita
numa casa cuja reputação

esta' íeita.
LEANDRO MARTINS & C.
OUKIVES, 39-41-43

OU VIDOK, 93-95

A Inspectoria de Segurança
em aeçao

Agentes da Inspectoria de Segurança Ptihli-
ca prendou esta tarde o ladrão .losé OoMçaU
ves Rodrigo, aceusado de nm furlo na j.- Y-
dicção do 12" districto policial.

O ladrão foi remettido para aquella tY-lcga-
cia.

Queixou-se ao major Bandeira tia Mello, in-
spector do segurança, D. Maria Quarliu Portu-
gal, residente ú rua Riachuelo n. 23, de que loi
roubada esta madrugaria em sua casa em dons
anéis, roupa de uso e 10$ cm dinheiro.

Aquella autoridade policial deu as pro idciii
cias que o caso exigia.

. <»» t-— 

1 Quercis apreciar bom c puro café? |
go o PAPffiGJ-SG 3-

fi<ITl.ÍvniM!10<í" CI"'W0S espçciaesparaiO»HHltlSdlS réis com Valiosos Imiiwc'
l.opeí Sá & lY

ÜVIENTO
l'Al!L0 PASSOS - 0.

«to»- 
Gibbs, ingle-.-TcIcplionj
8'Jl, Centrai.—Rua s»"»
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O governo vae levar n enlio o acto '.lli-gal

(, inilecenlu de adiar as elelçoo» l»ju»i um
senador o dous deputados pelo Dlslrlclo rc-
Ueral. o Isso dentro dos cinco dias q.iv* pro«
cedem o dia da ck-lcão ,in marcada. Do-
uioiistrainos liouicin nuc tal ndiiiinciilii liu
liluiío eseandalosaimiiU' a lelj mu- a tou
para o Sr. presidente tia llemiullçl, vale
já menos i|»ic ns interesses polillcos do, _r*.
irlueii Machado o Alcindo Üunnalmrri, e por
ísm> o Sr. Wonceslno, que vae pirdeiido
ioda a compostura c lodo o escrúpulo, mau-
dou que us *eii!, amigos do Con«j*C8Sci de,-
sem unia nppit rondo dc Icftnlldfitlá no aclo
resolvido, \ol1111do um projcclo de lei (jue
O IlIltOlIs.lSSl'.

Uni dos planos orcliltoclados era o de so
aproveitar o projcclo que cxlsle nu ili.m.ir.t
adiando as eleições municipaes, ao (piai >o
nddlclnliaria uma («munia cslciidondú n
transferencia fis eleiçúcs federaes, Ivtso Pin-
110 não conseguiu 11 opprovaçoo do grande
numero de deputados, que liojo se reuni-
i.mi do recinto, negando numero pnra vo-
taeão. Mas havia outro recurso, havia o be-
nado. oud-j a collfa foi slllipllssilllti: :i llul
projecto reconhecendo de utilidade publica
11 Academia do C.oinmerclo, propoz o Sr.
Bueno de Paiva que sc juntasse um nillgo
adiando as eleições, Approvada hoje essu
emenda, com urgência, apezar dos protestos
<le alguns senadores, entrará cila cm ter-
ceirn dlscussilo. .

lie ta, porém, a hypollicsc de nao |in\cr
tempo pnra que se consiunine a voineno no
Senado e na Cantara. O governo nao so
iipeilae.i : Imlxiirú um decreto pelo qual,
considerando (pie "um dos ramos do poder
legislativo já sc pronunciou sobre o assuin-
pio", etc., ficin-ãii odiodos os clclçiles pnra
dia (pu flquo dentro (Io praso de •'<' UM-
da cominuiilcnçiio da vngn, o que tlnra tem-
p.i * que o Congresso Irousrirn a elclçno
para abril ou maio do anuo vindouro.

Isso é o que está assentado pelo Sr. pre-
sidcnlo d.i Republica, que Ume a aeç.m par-
lamentar dos dous senadores nclinn iininc.i-
do-; e não os contraria nem mesma violando
n lei. O altciitado dc agora é bem some-
llinnlc aos que caraclerisnram a presiiien-
cia Hermes, de quem afinal o Sr. Wenccsluo
não parece scr sinão um digno continundoi.

o su Aèrro.vio caulòs assume
A RESPONSABILIDADE da medida

' 'Acquiesccmlo á solicitação dc um dos no*-
sos companheiros, que o inlerpcllnvo
o pro.je.-lo de reorguiiistição do

A GUERRA
, &SB& •—-• •*'*>—- mm%&.

sobre
Dlslrlclo i'c-

Hleral, apresentado pelo Sr. Mello I*ranço, levo
n gentileza dc fazer as seguintes ''.eclnraçues
acerca dn política carioca, pelas quacs se vc-
rilie.i que S. Ex. assume a paternidade do
nclo illcgal que sc vae praticar: . .

— Tenho dilo, por vezes, que esse projecto

nfio è goveriiaiueulal, o o confirmo. 1'.' cnl*i,
porém, que, Individualmente, o considero me.
rcccilur de .\vni|iiiUiln\ piufeudo bem servir
de liliso de estudo*, afim dc (|iiu das dlscusjíies
Irnvadas cm loniü delle surja a formula qua
iniih convenbn i\ orgiinlsncuo dos poderei no
lll-li-iclo l-edel-al, O priijecln pelo qual o go-
virnu se interessa »'• aiiuelle que eslá pendeu-
dn do voto da ('.amara (pianlo á rednevão fi-
nal, Por clle mui adiadas as eleições para o
Conselho Municipal, d é llgelranieiite inotllfl-
enda n lei vigente quanto 11 constituição do
mesmo Conselho; o Interesso do governo por
esse iiiliiiiiieuln decorro da iieccssiilmle geral-
llicnlo reciiuliceiilii de que O novo CoilselllO sc
oleja apôs o iilislnmeiilo eleitoral quo vae ser
feito cm conseqüência da lei recentemente ", i-
liidu o de accordo com o processo eleitoral
ainda em discussão na Câmara. Esse projecto
merece ser npprovado 1111 ('.amara, sem delia-
le, e teve pur si a iniciativa du rominls.-ão dc
eoiislllulçlio e jusllcu.15 quanto au iidiamenlo das clclyôof fe«
deriies, é cerio quo essa idéa foi proposta pc-
In, Srs. Alcindo Guanabara e Iriueu Ma-
chado VNão lem fundamento algum essa versão,
Po.-so assegurai' que ni-iii 1111 Sr. presidente (Ií)
Iti publica, nem no Sr. prefeito do Districto
Ecdcrnl os referidos senadores, dtrcctfl ou in-
direi-tiiiuenlc, suggcrirain a idéa <' 1 .-.iliaiueu-
Io. Ella fui suscitada no correr dc unia das
ciinfciviiciu:; (pie tivc com 11 Sr. prefeito, im-
pressionados nós ambos com as notórias c
graves irregularidades do aclual alistamento
d 1 Districlo Federal e dos vicios que cm regra
dominam as eleições nn capital, emquanto
procedidas no rcglnicn da lei vigente. Pare-
ivu-nos que alentado, precisamente por esse
motivo, o adiamento das eleições .uiri. o Coh
sellin Municipal, iinptinhn-sc lambem, pelai
mesmas razões, o das eleições federaes. 13
rcalincitlc incontestável que o adiamento d;
umas c nutras) para o fim dc que se proceda-1
sob o regi men das novas leis, terá de melhor
assegurar a verdade do voto. E nessa verda-
de do voto deve estar o empenho do todos is
partidos e de Iodos os candidatos,;

A noticia do neto do Senado causou gran-
dc cstupefacção ein varias rodas políticas,
Elh uma dellas ouvimos que o Sr. Dr. Uri-
cid Filho, candidato á seiiatoria pelo Partido
Autonomista, não sc conforma absoluta-
mente com o allenlndo que sc perpetra e
tenclonO recorrer no poder judiciário impe-
tímido ordem dc "bnbóas-còrpus" para ga-
rantia do pleito no próximo dia íi dc sc-
lembro.

Sabemos mais que todas as negociações do
Partido Autonomista para esse immoral
adiamento foram feitas á revelia dos Srs.
Drs, Brício Filho o Lopes Trovão, que por

, ninguém foram consultados a respeito.

Os cirandes planos
Os rumaicr; eM&o em
combate com 03 atas-

trlacos
NOVA YORK, 29 (Havas)-Os jornoes

receberam mn telegrnmma de Londres,
Informatulu que sc acha travado na iron-
loira rumalca-hiingara mn violento com-
bate com o qual os rumaicos procuram
apoderar-se dc importantes dcsfllatlcíros
numa montanha.

A Allemanlia já des-
confia da Gi'ecãa

LONDRES, 29 (Havas) — iTcletfránV-
mas dc Haya para os jornaes desta ca-
pitai informam que a Allemanlia esta* fa-
zendo preparativos para a eventual cn-
Irada da Grécia na guerra ao lado dos
alliados.

Nos meios diplomáticos dc Berlim, nc-
crcsccntam esses telegrammas, conside-
ra-sc como certo que os gregos cmie-
çaram a abandonar a Allemanlia.

O Exercito da Ruma-
nia é mobilisado

BUCAREST, 29 (Havas) - O rei Fer-
nando ordenou a mobilisação geral do
Exercito. Reina grande entliusiasmo.
Von Jagow pediu demissão

LOXDKES, 29 (Havas)—O "Evenlnff W-.rld"
recebeu um tclofframmn dn Hou correspondente
em Haya di/endo correr ali o lionto do (ire o.*
Sis, vun JugOW c Zlinmcrmiinn, Kccrctitrlo e
Sllb-sccrctnrlb do MinNtvrlo dos Negócios Es-
trnngctrÒS da Allemanlia, pediram dcniissiín
dus respectivos cargos,

A declaração de guerra da
Itália á Allemanha

Os termos da commtmicação
official

begüi^iMes pes Correios de
ÉíMS ?

O Sr. Gámi-!o**"SoaPcs enfreaa
resultado de sisa inspí^ção
aoSp.minisíro da Viação

director geral dos Correios esteve-
c do SrO mini-boje, á tn.de, no gntiin

Vim-no, um conferência'.
C)' Sr. Dr. Cumulo Soares entregou a

titular o relatório da iiispccção que S. S
de fazer na ndniinislr.-.*:ã_ d. Mnv.iliou

racs, em conseqüência ua denúncia- de

•o dn

(,SSC
1 ca-
Ge-

i rre-
nliiridiidcs nos cofres daquelle depen itncia

ados ..-.is m-
,.:vi era
Correio,

da sua repartição..
Sobre a i|iie chegaram o.s resu

Vcstigiíçõcs dó Sr. Dr. Camillo Si
guardado 'isolulo sigillo não só no
i-(:ino no Ministério da Viação.
__ » wa_»--r-- ' '

ssembléá Fluminense
Sob a presidência tio Sr. .loão Guimarães,

.cíilisou-sc boje a sessão da Assembléa Mu-
¦viinonso.

Após a apprqvação da neta foram npresen-
t.-iilos dous projectos polo Sr. Soares Pilho,
uni sobre terrenos t imnioveis pertencentes
an Estado e outro relativamenle á jubila-
ção de professores.

ii IlfSilii] ÉIK

Uma Sociedade
culluta, Pecuária

€oinmej cio, m\ Parahyba
LAGOA G11AKDE, L'!1 (A NOITE) — Con-

forme cireulares disiriliuldos, assignndas pc-
los Srs. coronel Manoel Caldas Gusmão c
br. tdalino Monlcznmlin, seríi inaugurada a
7 Ae setembro próximo, no thealro Sanla
Igncz, a Sociedade de Agiiciillura, Pecuária
t Commercio.

.._jy,.^1i.'>^|j_M>-^..__...Ml,,^._..,-....-->*-----T.

O barateamento dos fretes
O Gonaresso dc Tarifas foi

mais uma vez adiado
(> Sr. ministro d.i Vi;o.no . olveu adiar a

inauguração do congresso para estud.. d.15 ta-
rifas de transporte, attendendo assim a punde-
rações que lhe fez o sou presidente, o Sr. Dr,
Aguiar Moreira.

Essa importante assembléa, (pie rc devia
rcalisar a 7 do mev. vindouro, foi transferida*'siue die", jusliricando-sc dess-. niodo a ercn-
ra (pie. se vae lendo dc que ella 1 ão se renli-
s;iiá tão cedo ou inincn, destinada como foi
idéa do Sr. ministro da Vias; a bnrnlenr os
fretes onerosissimos dns nossas entradas.

Uma denuncia
A All'andi'íi,i voltou hoje no rcfíimcn do

mystcrlo... A sala destinada ii "loilelte" foi
coiriplctíiincntc fechada, lendo cm cada por-
Ia um possante trabalhador das cãpatazias
com ordens Icuninanlcs tle não deixai- que
ninguém sc npproximassc...

No interior da sala estava uma mesa im-
pi-nvisada com um escrivão, dous indivíduos
e o secretario do inspector interrogando...

Por entre o tossir do velho secretario e 03
perguntas impertinentes do escrivão, ouviam-
se lamúrias...

—Não denunciem o meu nome... Eu posso
ser inacbiicndo...

V. novamente fazia-se silencio.
No gabinete da inspeciona alguns com-

merciantes c despachantes faziam pilhérias.
Uns ,1 (firmavam que a denuncia se prendia
11 próxima mudança do cães do porlo para
Nicthcroy... Outros affirmavam que sc tra-
lava dc uni contrabando dc "água doce" tra-
zida por uni vapor inglez c descarregada pa-
ra uma barca nacional. Nada, porém, podia
se apurar.

O denunciante, segundo pudemos saber, d
um nuniplialielo e trabalha no mar. 0_ seu
nome, parece, c José Rnmlrçs, e disse ú Al-
fandega que um contrabando ia ser passa-
dono cács do porto, lia também quem atfir-
me que sc traia dc uma diffOuinção movida
por pessoal .subalterno da Alfândega ao cács
do porlo, e isto motivado pelo acto do dirc-
clòr da Compagnie du Pòrt que premiou uni
scii empregado que defendeu lia dias o fisco
de mais 11111 rombo. Tudo, porém, são cou-
jecturas. . ¦

O denunciante saiu acompanhado do finar-
da Alfredo cie Oliveira Freitas. E foi só...

Accidente naS. Paulo
Railway

S. PAULO, 29 (A. A.) — Na catli-ão da
Barra Funda da S. Paula llaihvay, o oft-Viirio
Eduardo Figueiredo, de 8') annos dc edade, na-
lural de Portugal c. domiciliado á rua Griga-
deiro Galvão 11. HH, quando descarregava le-
nha de um vagão, foi victima dc um nccídcr.le;
Tendo perdido o equilíbrio, Eduardo caiu do
alio do carro, com tanta infelicidade que um
grande toro de madeira o apanhou, produziu-
(lo-lbe forte contusão 110 thoc.x e exeo nações
ua cabeça. Removido para a Assistência, reec-
liou ali os primeiros socennvs, sendo depois
internado 110 Hospital da Sanla Casa c!.i Mise-
ricordiíi, cm eslado grave.«UM*

raiiiooees nos Telegraphos
Foram hoje, á tarde, promovV.as na Itepiu-li-

c.Ti(1 Geral dos Telegraphos: a tclcgraphsita de
!' classe, o de segunda José Narciso da Silva
Peçanha,• a tclegrapliista de se/anula, o do ler-
ccir.-i l.evino Furtado dc Mendonça; a tele-
grífpliistn de terceira', o de quarta Carlos Mar-
tins Torres.

Foi nomeado telegraphista dc 4" classe, o
praticarite Tlicophilp Ksquibi-'
._. ¦-,,,. —-,--—,—---¦. <m0&j)m 11 ' ¦ '¦ "i n <—

O assalto de Catumby
E' pedido hati-eas-corpus para

b^d.ã BecSio
to Juiz da 4a Vara foi impetrada hoje, uni

ordem de "habeas-coriius" cm favor de I.ydia
Becho, de nacionalidade russa, c que se i.cha
presa ú disposição do delegado do 9o distri-
cio, pcir suspeitas dc cumplicidade 110 roubo
dc que foi victima o cãpitálístj Fortes, visl 1
que cila é amante de "Moleque Marinho".

O juiz pediu informações ao delegado do 9'-
districto e marcou para amanho, á's-13 horas]
k apresentação da paciente ctm !:iformações
do Dr. chefe de policia..»—-«<_»¦ 

Nomeações para a Colônia
de Alienados

O Sr. ministro do Inieiior nomeou o pri-ínc.iro escripturnrio da Colônia de Aliena-
dos, Leopoidino Pinto, para o logar de ad-
ministrador, durante o impedimento do ef-
feetivo Álvaro de Oliveira, que obteve seis
mezes de licença, e para o de primeiro es-
çrlpturario o segundo Manoel FranciscoLatlori.   ,

As economias da Viação
O Sr. ministro da Viação levará ni. ..nhií á

assignatura do Sr. presidente da Republica
decreto extinguindo dous logares de coir.hietor
da Repartição de Águas c Obras Publicas, que
sc acham nclualmcntc vagos.

O caso das cisco caixas
mprlás

G-iái-iíà-nior e comiiiissario
conlra o delegado

Hoje, dia cm que devia scr lavrado o ler-
mo de perempeão no caso das cinco caixas,
saídas por contrabando do armazém IG do
cács do porlo, appareecram na Alfândega
tres recursos. O primeiro foi do indivíduo
que sc diz proprietário dns caixas; o segun-
do foi do giiarda-niór pedindo ao ministro
da Fazenda que o considere o nppi-ehensor,
c não o Sr. Raul Mafialhães, delegado que se
deixou ficar na delegacia e só fez nssignnr
o auto de apprehcnsão, c o terceiro foi do
commissario Ayres do Nascimento, que fez
as diligencias do fiuardr.-mór c como tal quer
que seja elle o npprehcnsor c não o delega-
do. lüsie ultimo recurso só será recebido de-
pois dc scr revalidado o sello de uma certi-
dão do 11° districlo policial, que não foi in-
utilisada rniivenientcmcnlc pelo escrivão.

*—*to&*—-

O real consulado de S. M. italiana, nesta
capital, enviou-nos n seguinte communica-
ção official do Ministério das Relações Ex-
leriores do seu paiz:"Em conseqüência dos netos syslcmnt.en-
mente hostis que so leni succcdido com
crescente frequeiicin c manifestado com ff-
fçctiva ])ar!i;ipação lieli.cc e com pmiden-
cias econômicas dc Iodas as fôrmas preju-
diciacs ú Itália, o regio governo, não repu-
tnndo lole-iivcl um estado dc cousas que
aggrava o estridente cónlrnste entre ns si-
Inações dc facto c dc direito resultantes do'
alliança da Itália e da Allemanha com os
dous grupos dc Estados que sc guei-i-e.iin. uo-
tificou ao governo allemão, por inlemiedic
do governo suisso, que, n datar do dia 28
do concnlc, a Itália considera-se cm estado
dc guerra com a AUcnianha."

Os ailemãss na Rnssla
A horrorosa situação dc Vilna

— Vários casos diários dc
morte pela fome — Os iu- ,
deus fazem negocio...
NOVA YORK, 29 (A NOITF.) — Uni medi-

co da Cruz Vermelha norte-americana, que
acaba de regressar de Vilna, diz que a situa-
ção naquella como em outras cidades russas
oecupadas pelos allcmães, é verdadeiramente
espantosa".

Em Vilna, principalmente, como a maior
cidade, depois do Varsovia, c onde o medico
mais sc demorou, morrem de fome diária-
nicnlc algumas pessoas. Os desgraçados ali-
rum-se dn ponte ao rio em pleno dia, suici-
dnndo-sc para pôr termo ás suas torturas.

Os allemães não somente requisitaram todos
os gêneros alimentícios, corno lambem todos
os objectos dc cobre e de borracha que havia
cm Vilna. Exigem também das empresas fu-
ncrarias que arranquem o ouro dos dentes
dos mortos.

Todas as pessoas que tentam entrar ou
sair da cidade, sem passaporte das autorida-
des allcmãs são enforcadas sunimiiriamente,

A população, entretanto, apezar dc todos
estes horrores e das noticias espalhadas pelos
allemãcs, que chegaram a annunciar a sua
entrada em Pctrogradò c em Moscou, tem
plena confiança dc quo eslá para breve a sua
libertação. E então os judeus, na certeza plc-
na dc que os allemãcs não podem demorar-
se ali muito, vendem-lhes as suas casas por
qualquer importância, pois estão seguros de
que, reconquistada Vilna pelos russos, as ca-
sas lhes serão restilniilas.
Os austríacos íuziiam outro

«redento», o capitão Sátiro
LONDRES', -9 (A NOITE) — Os austríacos

aprisionaram, no Trentino, o capitão Sauro,
natural do Trenlo e alistado desde ha lem-
pos no Exercito italiano.

Depois de submcltido a conselho dc guer-
r.i, o capitão Sauro foi fuzilado pelo crime
de alia traição, -*"
A impressão que causou em

Berlim a decisão da Ru-
mania
NOVA VORIv, 21) (A NOITE) — Caiiuou

verdadeiro alarma cm Berlim a noticia da dc-
clarai-ão dc guerra da Ruiiiania á Áustria-
Hungria. Essa noticia impressionou muito
mais que a da declaração dc guerra da Itália á
Allemanlia, visto que esta era esperada a cada
momento e aquella nem era eonhada. Com ef-
feito, os jornaes allemães, mesmo os melhor
informados, dos últimos dias da semana, ti-
riliam affirmado que a Rumania se manteria
neutra até ao fim da guerra c que disso ha-
via dado garantias. E acereseentuvain que ti-
nham sido cníaboladas negociações para a
compra de todos 03 corenes rumaicos dispo-
niveis.

A censura prohibc que 03 jornaes fuçam
còininentarios sobre os novos aconteci-
mentos.
Como foi ferido o príncipe Os-

car da Piussia
LONDRES, 29 (A NOITE) -- Intoi-mnçõe-s

aqui recebidas de Vilna, por via indirecta,
confirmam a noticia, que dc Berlim foi cm
tempos desmentida, de ter chegado ferido,
aquella cidade russa, cm princípios dc. mnr-
ço, o priucipe Oscar da Prússia, filho do
líaiser.

O príncipe chegou de nülomóvelf e alojou-
sc no palácio do conde dc TisliUcvílehi, onde
eslava insinuado o estado-maior do 11° cor-
po dc exercito, e foi ferido quando inspeccio-
nava as linhas de batalha dc nordeste, cm
companhia de um sargento. Uma bomba cx-
plodiu próximo do automóvel, matando o
sargento e ferindo o príncipe.

A viagem de um subma-
rino allemão ao Brasil?

Um «vôo» sobre os pliar-
maceuticos

Desde que o submarino "Dciitscliland" foi,
como navio nicrennlo, (t America do Noile,
ns lionliis do uma próxima viagem de outros
1)111 los congeiiercs au Hrasil começiirain a tu-
mar vulto. Com o tclegriiniina dc lioiilcni, so-
bre a presença de um submarino na oinlíb-
ciidurn do Tejo, esses boatos pareceram eslar
cm vias dc confirmação. Nestes ultimo-, dias
muito feto tem falado nessa viagem dc um
irmão du "Deulsehlaiid", Qual viria no lira-
sil, o "Bromon"? 6 "AmcrIUa"? Devia ser
um desses, provavelmente o primeiro, do qual
não ha nolicias positivas,

Que viria fazer nqul II111 submarino alie-
mão'.' Naturalmente a mesma cousa quo foi
fií_oí uns Estados Unidos; viria em missão
piinnincnte commercial) com um grande car-
regiiiucnto de anilinas c productos chimicos
e phnnnaceiiliens. Si so dissesse isso ninguém
duvidaria, pois os nllciníivs, mais dn que 111111-
ca, precisam dc dar uma demonstração bem
frisanle do seu arrojo.

Por isso foi que um nosso cnninicrcianlc
não duvidou das afflruiações de um cavulhci-
ro, bem apessoado, inlelligenlc, vivo, que lhe
propoz um bom negocio.

Ksse moço, que fala mal o portuguez, pro-
ClU'011 o Sr. Adolpho dc Mello, proprietário da
(iliarmacia da Cooperativa dc Auxílios Dn-
mestiços, 110 largo do Rosário, c contott-llic
a historia,

Brevemente chegaria ao Rio um submarino
allemão com carregamento dc anilinas, pro-
duelos chimicos, etc, carga esla consignada
a vários allemães. Estes queriam dar c.xpan-
são aos produclos patrícios, mas procuravam
evitar a exploração dos drogulstas, vendendo
dircctamcnlc aos pharmuecuticos,

O Sr. AdOlphÒ ncliou bom o negocio, mor-
nicnlc agora que os productos allcmães, como
a nnlipirilin; p.vr.-imidon, etc, ele,, estão eus-
laudo Inn preço fabuloso,

O cavalheiro expunha a questão com mui-
tri clareza c dizia já ler cncomitiçnda dns
melhores e mais cóncciliihdas pliarmaclas da
nossa cidade.

Não exigiu dinheiro, c, quando o Sr. Adol-
plio lhe falou nisso, clle :,c mostrou indiffc-
rente. Continuou n expor os motivos da via-
gem do submarino.

Quando ia saindo, porém, volton c disse:
—E' verdade: si o senhor quizer concorrer

com algum donativo para a Cruz Vermelha
Allemã' tenho aqui uma lista.

E apresentou um livro onde vários pharma-
ceuticos Unham assignado 10?00() cada um.

O Sr. Adolpho de Mello também concor-
rcu com egual quantia. O cavalheiro saiu.

Foram, .essas as informações que chegaram
no nosso conhecimento.

Prôciir/iliiòs informações e verificámos que
fi mesmo cavalheiro esleve em todas ou qua-
si todas as pharmacias do Catlelc. No centro
da cidade dirigiu-se clle a quasi todas as
phiirmaci.is das ruas Urugiiayana, Quitanda,
ele., sempre procurando oblcr uma pequena
quantia para n Cruz Vermelha Allcnifi. Em
algumas, porém, clle não dizia a mesma cou-
sa', conip siicceiíeu na pharinaeia Moura Rra-
sil, oiiáe não narrou n vinda do submarino
e sim disse ter fundado aqui um jornal alie-
mão. Pediu o aiiiiuncio da pharmacia c, co-
mo lhe fosse negado, pediu 10*000 para a
Cruz Vermelho, no que foi attendido.

Na Pliãrirmcia Dragantinh, dc propriedade
dos Srs. A. P. Cortez & C, narrou o nego-
cio do submarino, acceilando uma ciiconimen-
da dc 50.000 vidros pnra innça-pcrfiiincs, mas,
vc-ri ficando tratar coi| 11111 portuguez, não sc
arriscou* a pedir dinheiro.

São muitas as pharmacias que sc prompli-
ficaram a comprar os produclos vindos pelo
submarino c que concorreram para a Cruz
Vermelha Allemã. Dizem os que viram o ca-
valheiro que elle carregava um maço com
centehíjs de cartões dns pharmacias que sc
promptificararii a atlendel-o.

Quem c, períi-, c.se cavalheiro? As_ pes-
soas de maior responsabilidade na colônia ai-
lema não o conhecem. Informam-nos ellas
que não estão pedindo donativos para a Cruz
Vermelha Allemã. Ignoram também n vinda
de qualquer navio. Muitos lém sabido, com
surprez.i, do que acabamos dc- narrar. O cn-
valheiro não deixou em nenhuma pharmncia
qualquer indicação a seu respeito.

Vão ser remodeladas ns con-
tiibuições geraes

LISBOA, 20 (A. A.) — "O Século", cm seu
numero de hoie, annúneia cm "conta" que o
Dr. Affonso Costa, ministro das Finança\, vae
apresentar no Parlamento lim projecto dc lei
remodelando ns contribuições gemes.

MACEIÓ', 29 (A. A.) — O vlõe-cohfúlaflo
dc Portugal eslá chamando, por meio dc criitnh
todos os portuguezes contando menos dc ilá
Minos dc edade, residentes neste Estado, para
se apresentarem 110 praso dc ISO dias, ás nu-
loridíides militares portuíiuezas, sob pe.ta de
serem considerados rçfractiírios..-
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As commissões
da (amara

1 »

0 Êia da comasfilssã^
de finanças

nbitnlii-so I10J0 n cominlssllò do finanças
du Cantara dos Dciiutados.

Foi asslgnada 11 redacção para a II' dis-
cussão do projcclo (|Uc orça a recolin c fixa
a despesa paro 0 cxcrciclu dc 1017.

Furam lidos porocores do Sr. Jusltntano
de Scrpa, iiulorlsando a iiberlura do credito
dc l..rilfi:22l!í"ll para leglllniar a despesa
cffccluada com o pagamento dc pcrcenla-
gens 11 empregados do alfândegas, relulivus
110 exercício dc 1015'; dc liOOOWOO, pa .1 pu-
gamento a Aulonio Dins de Caslro, agente
aposentado dns Correios do Rio Grande, dò
Sul; do -ildOS, suppleinehlar A verba Kl* d<>
arl. '_'• da lei orçamentaria cm vigor; de
4:0809, para pagamento dc tiidcmitlsiiç-e.
por desapropriações na Quinta du Roa Visl.i,
em 1011; dd 101:0109, para pagamento dc
péssõol da Imprensa Nacional cm 1010; rc-
dacçSo para 8" discussão dos projectos nu-
meros 281, dc 1015; e 20 de 10111; voto em
separado sol)i'e o requerimento dc Horacio
Seabra, pedindo pagamento do vencimentos
que deixou do iiiceber durante o período
em que foi illcgnlmente afastado do exerci-
elo do um cargo de concurso.

Com o Sr. Justililnno dc Scrpa vilou o
Sr. Harliosa Lima, c com o relator, o Sr.
Galeão Carvalhal, rolaram os demais mem-
ln-iis dn coiíinílssüo, menos o Sr. Anlonlo
Carlos, que pediu >ista dos papeis.

O Sr. Ainimio Carlos resolveu, por fim,
assignar o volo d d Sr. Scrpa, que nruul.-i
contar o leinpo dc serviço durante aquelle
período, mas ii-jjtn o pagamento dc venci-
mentos.

O Sr. Arlindo Leone lavrou parecer con-
cedendo licença a Antônio Gonçalves parada
com dous terços dos vencimentos.

O Sr. Jüstlulnuo dc Scrpa apresentou alil-
da parcecres opinando pela devolução, no
poder executivo, dos papeis referentes ao
contrato do porlo dc Corumbá.

O Sr. Barbosa Lima apresentou parecer
favorável a prorogaçfio do praso pedido pela
Companhia Saiiatoriuni de Poços de Caldas
liara completar o seu deposito 110 Thesouro.
_.__ •—^ot»—«

A fallencia dos Correios
As investigações da commissão que está apu-

rondo as irregularidades das agencias dos Cor-
reios vão dando em resultado apurar-sc cou-
sas bem sérias. Ha (lias transcreve mos ;.-;•!
a circular do ex-director I.yrio dc Siqueira, no-
meando o official Arlindo Kmilio Rodrigues c
outro para fiscalisar ..s agencias do Dist.-icto
Federal. O aclual director, por portara nu-
mero 893, dc 121 de junho dc IOlá, exonerou
essa commissão, dando disso seiencia á Sub-
Directoria de Contabilidade.

O rillüdidò official, embora dispensado, con-
liniiou ri inspeccioiiar c arrecadar dinheiro des-
sas agencias, o que demonstra que não foi
feita ás agentes a comtnuriichçãò da di-, isa
da commiss.o. Essa falia da Sub-Dirccloiia d-
Contabilidade é que está agora sendo minii-
ciosamente apurada.

Por acto dc hoje do Sr. Dr. Camillo Súarís,
foi suspensa preventivamente d suas fun-
cções a agente de Deodoro.

Para substiluil-a foi designada a njui...ntc
da mesma agencia.

Foi hoje inspcccionad.i a agencia dn rua Mar-
quez dc Abrantes. Por cmquanlo a eoininissão
ainda não ilcii parecer sobre o que apurou.

._ —, _a>>> 

As (lianas dos funecionarios do
cadastro da Central

O Sr. director da Central do Brasil, em ('es-
paclio de hoje á lardc, arbitrou as diárias a
que tem direito os funecionarios designados
pura o serviço dc cadastro da Estrada: 10$ ao
chefe do serviço, 8? aos engenheiros c 5$ aos
ajudantes c auxiliarcs dc turmas.

Ksse serviço será superintendido .elo Dr.
Carlos Eulcr, sub-directòr da linha.

O Batalhão ]Naval e
o nosso rowing

O Sr, capitão tle fragata .losti Maria Penido,eoiiiiniimliinu- du llaliilliàu Nuval, roeelieu 11111longo officio du Dr. Antunes de Flgucliviln,rtroildortto da Pcdorncnò Urasllolrn das Soele.dades do lleiiiu, agrailecendn a "lornia fidalga0 rapllvaule com ipiu ua tarde (lu '-'«• do cor-rente os roprosonlanle. do "rowing" cariocalornm rççolildos polo cominnndanto o olfiilac.do Ualalliao Naval". Concluo o presliU-nlc oseu officio dizendo Inlorprotnr o enlevo queII Iodos empolgou 11 emoção pela vlsfio 11111-iiulllca que nessa Urdo dc spori o civismo, dcdisciplina o requintadas gentilezas, ns forçn»
que no hoiirniii de sou conluiando o n oi licia-liilmlc que o secundo offereccrani ã inocldn-do do spnrl náutico, nlleslantío oloqiioiilenuii-le como são fuceis o bcllos os frutos que uma

,iidiiilnislniçáo lutclllgoitto c opero n pódc co-Iber.

Um menor baleado por uni
scelerado

CHUZRIUO, 20 (A .NOITE) - I'., ou <,nr
esta cidade, vindo dc Itauhandú, Minas Geraes,
o pliariniicciillco Augusto (àisla P.-rcíra. K-
vnndo um seu filho menor dc 11 nr.nos, llalcn-
do ua pornn direita, para ser cxlralllda a bala
pelo Dr. Gama Rodrigues, 0111 Lorena, Estado
dc S. Paulo. O menor foi pcrversnnieiitj nlve*
jllllò pelo scelerado Altino PorltlgUCZ, que se•iclia foragido.

Sellagesn fêas as2.^©_.L"is

Em grão dc recurso da decisão dn dele-
gado fiscal de Porlo Alegro, o Ce 11 Ir o tl<>
Cnmincrcio c Industria do llio dc Jnneiro,
pur intermédio do seu advogado Dr, .loão
de Aquino, enviou hoje ao Sr. ministro da
Fazenda as suas allcgaçõcs, ora favor da.
firma associada, Araújo Frutas & C. Pa-
reco que assim, conjugados os esforços dos
negociantes dc drogas, que lém obtido de-
clsõcs favoráveis dos inspectores das alfan-
(legas desta capital, da cidade do Iüo
Grande c da llecebcdoria do Districlo Fe-
derril, teremos unia interpretação verdadei-
ra, quanto á sellagcm das ampollns, (pio
tantos vexames tém trazido á nossa praça.-
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O DIA MONETÁRIO
O cambio continua a iir. Pela manhã, re-

gulav...n as-taxas dc 12 1|2 e 12 15;"" d. e,
duranlc o dia, dcsnppiircccu a de 12 12, p.HSnn-
do li vigorar as de 12 7!l(i e 12 ViTi d., c, á
t.irde, no fechamento, o Banco do tirnsil .aca-
va a 12 15J32 c os outros 11 12 7,Iti d. Os cslcr-
linos foram vendidos ri 10-?(il)0 c as letras da
Thesouro a 0 "!" de rebate, 'v Do! a c-slevé
iiem iiiovimcntada para pn(|iicnos ncgociüs, não
só pnra apólices da União, como t.-inibem para
ris aeções, cm geral, Houve algum nigociu
iilriis desenvolvido para as npoPccs municipncl
do 10H, as ao portador a 105S e as nominati'
vas õOO.
'""WHMB-Pill W-fT-rWT-FPffl '¦¦^¦¦¦ifeflMBCSaF''»'1*'-^-^"-**"1"»"'»'"!

COÍVIMUiNJICAOOS

«aos

â a®€|iiiüIfão dl© lãofafi
ana ei© ^9_iv©if sao

|S»E5_-' B9» asa
Salicnios com segurança que as ulthm.s f.c-

gociações de acquisição dc notas da Caixa 'e
Conversão feitas pelo Banco 1.0 brasil' regu-
laraiii dc sete a oito mil contos, com o a;;io de
¦1 1J2 a 8 "\".
——»¦- — — -— ¦ ¦. -.-—,. »¦ *Mg$&%to.~-t —ii...-- ->. ... ¦¦¦ —
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Dous funecionarios em li-
cença permanente.^

O Sr. ministro do Inlcrior prorogou pqi'
mais tres c seis mezes, rcspcclivamc.-ite, ;".s
licenças concedidas nos Srs. Drs. Joaquim
Ignacio de Almeida Lisboa, lento d* Gymna-
sio Nacional, • Cnrlos César dc Oliveira Sam-
.oaIft,-Isatí da Escola Pol.vtceh-5»»"-'"" "* "*"'
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Política de Friburatt
Os Srs. Galdino FS!ho e seus
companheiros não olííiveram

hnbeas-corpus
O Tribunal da ridnção do Eslado do Pin.

em sessão de boje, negou o "liaboas-côrjÚiS"
impetrado pelo Dr, Galdino do Vallc Filho
e outros, que se diziam vereadores fla Ca-

Municio*! A* PiiJ»»»**--

Os retaJhisías vão agir
Tem-se verificado, nestes ultimos tlilíí, _b

augmento do preço da carne verde. .Tá I .ijc,
cm S. Diogo, o seu custo attiugiu a 700 réis.
Ha falta de gado, allegam os marchantes, para
elevarem os seus preços, parecendo, antes, que
se trata de um "trust", que tomou a si ata-
rçfrt de adquirir a maior quantidade Àm--sivcl
de bovinos, não só para especular com (:. re-
li-.lhislns, como ainda para fazer fornecimen-
tos para exportação.

Os rélaihistás, entretanto, se mostram dis-
postos a tomar uma altitude enérgica deante
dessa emergência, procurando neniitclnr os seus
interesses, para o que sc vae convocar lima
grande assembléa da classe,

Foi censurado o ministério
chileno

SANTIAGO, 20 (A. A.) — O senador Ales-
sííndri propoz uni voto de censura no ministe-
rio, sendo provável que seja approvado, pro-
vocamlo assim a renuncia do rictuãl gnbi-
nele.
-_——,.—.,.,¦ --,-_. -j. . ,, , >¦—*a5g?tS**"** ¦ 1 1 ..-¦ ¦ ii-o i

carne verde em Nictheroy
A Prefeitura perde a questão

com o ex-coníratante
Segundo o respectivo contraio lavrado com

a Prefeitura Municipal de Nictheroy, forne-
citi carne verde a 700 réis o kilo, desde 1910,
o Sr, Jonathns Nunes Pereira.

Como prefeito daquclla cidade ao assu-
mir. o govtnio do Estado do Pio o Sr. Oli-
veira Botelho, o Sr. Feliciano Sodré Júnior
inultou aquella firma por não vender o rc-
ferido gênero de consumo ¦ pelo preço esli-
pulado.

Annu.llado o contrato por meio tte um in-
qucrltô administrativo, Nunes Pereira pro-
poz umn acção c ns multas que lhe applica-
ram foram nunulladas.

Havendo recurso da Prefcilura para 0
Tribunal da Pidação, esle, em sessão dc hoje,
negou provimento, pois não neceiton a pre-
liminar dc estar s causa na4raly5ada.í,a 8s-

A Jia.o d* wi* aiumaa.^' -¦í-^>""

Entrou hoje em Jury o réo Carlos Gon-
çalvcs Dias que, em 15 de agosto de 1015,
deu uma facada em seu companheiro João
Fei reira de Mattos, por questão de partilha
dc roubo. Deu-se esse crime á rua da Ame-
rica, esquina da dc ür. Pego Barros, alta
madrugada.

O conselho de sentença condemnou Gon-
çalvcs a dous annos c seis mezes dc prisão.

_¦ m _B(0*ft 

Vae se saber por que ara-
bou o scout «Rio Grande

do Sul»
O scout "Pio Grande do Sul", que sc tem

conservado em Santos, desde que arribou
quando seguia para a Argentina comboiaiulò
o navio que levava a embaixada ao centenário
de Tucunían, teve ordem de seguir para Cn-
ptista das Neves, devendo ser em Santos sub-
stituiilo pelo cruzador "Republica".

Km Baptista das Neves vae se projcder
a inquérito para apurar os motivos que de-
terminaram n arribada daquelle scout.

SEDAS
Para fazer o publico .par-

licipar do desenvolviment /
sensível das vendas de: ta
secção, o PARC ROYAL
reso Ixe u red uzi r ai n d i mais
os preços de todas as suas
sedas e manter assim a sua
preponderância na venda
deste gênero de artigos.

A secção, considerável-
mente augmentada,está em
condições de attender com
commodidade e presteza s
toda a nossa Ireguezia.

A/O
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Os addidos na Central e a
indicação Barbosa Lima
O Sr. minisl.-o da Viação mandou pedir iu-

formações ao director da Central do Brasil sn-
bre a indicação do deputado Barbosa Lima,
apresentada c approvada na commissão de fi-
uniíças da Câmara. As informações da Central
do Brasil devem dizer respeito apenas quanto
á letra A da mesma indicação, que é a seguiu-
te: "Si entre os funecionarios que não ficaram
addidos por terem sido incluídos nos quadros
como effeclivos existem muitos, qual a sua
quantidade, bem como quantos cxislèin com
menos de 10 annos dc serviço, quaes c chi que
empregos ficaram, devendo essa relação ser
tomada nome por nome." Taes informações
vão ter dn Central, ua órgaiiisõçãò dellas a
maior urgência, como reeomnieudou o Dr, Ar-
rojado Lisboa.
""—--""¦¦—'¦-'¦¦ '. —<afl»frfc--<—" " '-"*"

A caminho de 31 de
dezembro

Na sessão de boje da Câmara dos Dcpu-
lados foi approvado o projcclo prorogando
por 80 dias a actu.il sessão legislativa, por
108 votos.

Chie e Barato Vestidos cm pliimcltb
pura passeios, ullima uiol

ilii. Sob medTilãOri^eSüÇOOO, confecção dc Jline. Vargas
Ollícina do Palácio das Noivas; rua Uruguayana 83.

&Sti

A Còrle confirma a denega-
ção dc «ma fallcncia

A Còrle dc Appcllaçâo, na sessão dc ho.íç,
confirmou a decisão do juiz dn 2* Vara Ci-
vel, que denegou o pedido de fallcncl
Leopoldo Cunha, estabelecido com escr _
rio do conslruccõe» ». consiinajõei jwsta

J capitftli;—

Vendas a dinheiro e a prestações. — 0, largo dl
Carioca, 0, (junto no portão da ordem) SOUZa BAPTIS
TA &¦ COMP.

V-OnStrUCÇOeS QiV-iS rc|0S engcnliciro:
Muno Gzorio tía Almeida e

Serzstíe3S9 Bssíííes findes
íJjfnal do Brasil, 5* andar

ãTndIpelu D ENClA
Moveis artisticoa
Moveis de luxo
Moveis-para tortos os preços

RUA DO THEATRO N. í

Gottas Virtuosas désESt0
Curami hcmorrhoidcs, males cio utero,
ovarios, urinas c a própria cystitc, 

para meninas.

Assembléa n. 100

Valentim Costa

L_ 
D/ximpa Vestnliiilios

ti l OLlJ.'CC " r.nxovaes para baptisados. —
Moiha rara senhoras. Rua da

* *-''" /^ •<--. J~.ít-.r,i-n• Ynlenum-osiaa dc O cirurgião clentistaco,mmmi„ m
!ííli°n" mudou o seu consultório da Av. Rio Branco.JSI, par*

o» Í93 Ourives, 27, Tel. 3.817 Norte,
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Dr. Caeia o da Silva
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Vicente Cclnno e

nco (leia.io, Fgldlo
(jiizzaneo lüsposlto,
Xicolct.i Onzzaneo S.

Mari.in.ia (iaz/.n-
lisposlto C llosa
José Scnrdlno c
ardlno, Francisco

Característicos de um
pvião de guerra

. ¦¦ ? "¦

(Conllnunçfio)
Excesso dc potência — Donomlnn«io nsílm

a potência dc Rusleiilhçfio disponível cm um
iivláti, além do chlrictnmontc necessário ft sun
mnnutençuo no ar.

O excesso de potência pormllto levnnlav «
VÔO em máos lerreiios, suppriinc n friupie/n
do motor nu uniu falha do eyllndro, nriim s«i-
bre Indo o aviador parn as lulas contra os ro-
diimi.ltihos, ,.„.i„ ,.

Mnilii dfvf.se n esse excesso da potência, o
avião subir alto c velo/mente.

o celebre "record" de altura nlcnn«;ailo pelo
arrojado aviador Lliincrogel em a Joiinitlslnl,
mu ÀiLuiiinhii. flfviinilo-se n U.800 metros. í
mn exemplo .lesse excesso.

.\nlcs de pasnsrmos n outro capitulo, üiiinos
noticia resumida dos inolorcs dnuma

çfio.
Nn

u\ ia-

França, um
res, são Inferlorc
uma i'
tes res

•Mir-
so-

«li Toniuso c Annunzlnla Gnzzaneo tli
Toninso, Maria (lazzanco e Fgldin

Gnzzaiico (ausente) convidam as pessoas «le
suas rc Leões para assistirem a miss. dc se-
timo dia quo mandam rosar por aluía dc
seu saudoso cunhado e irmão, ainanhã, ipiar-
tn-fclra, ás !) limas dn manhã, na motriz de
Nossa Seul.ora dc Lourdes, cm Vill.i Isabel,
pelo que agradecem nutcclpadniucnlc,
MHiiii—mi¦——¦——- —¦—¦!»¦-——-¦¦——i

dos Correios
da A NOITE — Deparando an-
umn local de seu conceituado
agencia do Correio dc Ipnnc-

lima recilficação
"Sr. director

le-honteni com
jornal sobre a
ma, da «pilll sou a encarregada, rogo-vos il
gentileza da publicação destas linhas. Prova-
vclmentu houve, na local cm questão, um
equivoco com outra agencia, pois não é ver-
dade que o fallecido Sr. Arlindo Emilio ilo-
drigi.es houvesse, cm qualquer tempo, sc of-
ferecido para auxiliar-me em balanceies ou
outros quaesquer serviços. Houve, mesmo, o
seguinle facio, que é a confirmação: ncccssl-
laudo eu receber a agencia de minha ajuda.l-
te, 1). America da P. Pahl, em il dc agosto dc
1915, pedi, insistentemente, á Sub-dircetoria
do Trafego, a vinda de um 1'unccio.iario dn
contabilidade, afim dc balancear o cofre c lc-
vuntur o respectivo termo dc inventario, co-
mo c do regulamento postal. Demorando cm
ser altendlda, dirigi-me ao Sr, Arlindo, que
se negou pereniplorianienle a vir, allegando
que o fazia por ter sido dispensado da com-
missão de inspecção ás agencias, em data de
21 dc junho de 1915. Veiu então, a meu pe-dido, o Sr. Ernani .Índice, eonvindo csclnrc-
ecr (pie este senhor sô o fez. em altenção aos
meus insistentes pedidos, cm caracter parti-cuh.r, nío assiunando o balanço, medida essa
que eu c minha ajudante pedimos, porque c
de praxe que esses actos sejam presididos
por um funecionario da contabilidade. As
funccio.iarias desta agencia sabem fazer seus
balanceies e demais serviços a seu cargo.

Todos os mezes envio os meus balanços pa-ra o chefe dn Io secção de contabilidade e o
saldo para o thesoureiro dos Correios, como
é de regulamento; dahi as conclusões são fa-
Oeis. de tirar.

Muito penhorará com a publicação desta a
sua. constante leitora —- Maria da G. Argollo
Wbatcly, agente do Correio de Ipanema."

Escrevem-nos:
"Nuo tèm fundamento as desconfianças

contra a agente da rua Copacabana. Nesta
agencia foi que o presidente dn commissão

secretario tio lli-
inesperadamente,
as suas diligen-
ordem, inclusive

declarou á com-

iniciou pessoalmente, eom o
rector geral dos Correios,
na tardo de 12 do corrente,
cias, e..co.il.•ando tudo cm
o sald.) e valores em caixa.

Nessa oceasião a agente
missão, que a interrogara, «|ue os saldos an-
teuiores tinham sido todos recebidos em mão
pelo. Sr. 2° official Arlindo Hodrigues, que
Daquella data ainda existia. Foi, assim, essa
a primeira aceusação aquelle funecionario, e
a uuien prestada em vida do mesmo.

A agente reside ha mais de 20 annos em
Copacabana, sempre muito considerada e aca-
bula pelas famílias mais importantes, saben-
ílo-se que é viuva pobre, modesta o que está
presa por compromissos ao liauco dos Fun-
ccionarios e em atraso com as sociedades pos-
taes/'

O Sr. Armando \V. Simonetti filho do fal-
lecldó Antônio Thcmisíoeles Simonetti, este-
ve cm nossa redueção e pediu que declarasse-
mos não sa ie ferir a qualquer ue seus ir-
mãos n noticia do desfalque dado pelo agen-
te embarcado no vapor "Bahia",

» -~»i- »—.

QUINTA-FEIRA
2 artistas bellissimas !!------- 2 obras de arte !! : ' ..-:

ITÁLIA MANZÍNI
Mlle. FABREGES

—»-*-

COMO DE CHAPA
Amélia Monteiro, de

um prostíbulo da rua
madrugada, em estado de
com um soldado do Exercito, seu
tentou suicidar-se ingerindo uma d.. .
lodo. Os soecorros da Assistência foram
licitados, sendo ella posla fora de perigo
policia do -I" districto registou a "fita".

—¦ «St» 

1!) annos, residente em
do Núncio, lendo esta

nibriaguez, brigado
ipaixonado,

de
iO-
A

S
|SyphIlis. Moléstias das senhoras

üstroilaniontos iirellmies (sem operações), gonor-rliéas cl.roniciis, cyslilos, hydrocclcs, imndte.iein,
e esiier.nitlorrliéii,—Cura especial e rápida poloHIi.i.AIXWii JQVINE—Das U ás 11 e das _as6

Largo da Carioca Io, sobrado

m

iiinicn

con-
H'o de

Conforme eram esperados, chegaram hojea esta capilal, pclp paquete inglcz "Drina*",
os deputados Mullot e Buyssé, representantes
tle .\aiuur e Gnnil no Congresso belgaAs 8 horas aquelle navio atracou ao cãesdo porto, em frente ao armazém 16, ondeuma delegação belga, composta dos Srs. Jau-sen, Maluen, Harelange, De Barre, Mi
Bragnrd e Battard já os esperava.

Pouco depois chegaram as nutoridad
sularcs belgas ç o Sr, deputado Ntibu
Gonvé.i, quo foi recebei- os repr6seniautc„
belgas cm nome da nossa Caniorô dos Depu-
lados. O Senado não sc fez representar.

A's 9 horas chegaram ao cães os Srs, Del-
coigíie, minislro da Ijelgica, secretários ila
legação, o o Sr. Dr. Vieira Souto, consultor
Jurídico do Prefeitura.

S. Ex. o Sr. ministro penetrou a bordo,
cumprimentou os Srs. deptitados e pouco de*-
pois voltou com elles, tomando os automó-
veis que os conduziram para 0 Hotel WaXlt^-
no, eni Santa Theresa..

evlin.lros vcrlicaes fi-

de

pequeno numero dc moto-
a 100 envullos: moto es de

olenclu mais que dupla, dão e.v-llcn-
..liados.

Motores lixos um pouco mais pisados, mus,
apresentando outras qualidades de potências
e resistências, são ligados aos aviões qu" lhes
convém. ,

o peso dos inolorcs rotativos c sempre de
.nn kilo por fim.Ilo: o dos motores fixos at-
tinge iipproxlmadiimenlc o dobro.

O consumo de essência variável, segundo os
lypos dos inolorcs e o modo dc resfriamento,
li in baixado em sensíveis proporções.

Heceuteniciile, tem-se feito experiência eom
aviões providos dc dous inolorcs, mas t cedo
ainda para fazermos uni juizo seguro a tal
respeito.

r.nlre os motores allemaes, existe
ei .les" de forca dc lOOcoVIlllOS, inoiilado
bre os sympnl bicos '"1'aubc"

liste motor tem seis
yos,

li' um engenho niuilo resistente c que gosa
de nptimn acceitação.

Os cvllndros são de ferro, em grupo dc dous,
circulando .oa... .... volta delles.

Podemos dizer «pie o problema do refria-
incito (los motores pela água, foi resolvido
àv uma maneira muito pratica pclod alie-
mães. ,

Supprlmirnm o reservatório e toda água dc
arrefecimento é contida nos rndladores, na ca-
nalisnção e num tubo de cobre muito grosso,
que passa por cima do eyllndro.

O radindor cslã collocado de cada lado do
arcabouço; exteriormente este sc compõe de
seis elementos Independentes, como um "en-

Xiimc de abelhas", em cuja cavidade o ar sc
engolpha durante o vôo.

ATBRRAGBM FÁCIL
O avião para aterrar bem deve satisfazer as

seguintes condições: ler um chassis sustenta-
dor ruslico e flexível, ser o centro dc grávida-
do bastante afastado do centro de tracção c
ler os pontos de apoio no solo sufficienteineii-
te. destacados.

O chassis sustcntndor e um dos órgãos mais
importa.ites (Io aeroplano.

Emquanto as superfícies portnnlcs ou
sustentação, mantém o avião no art, suppor-
laudo os vendavaes c por Isto tornando mais
e.v.ggerada a sua carga, o chassis soffrc o
peso do apparclho quando está parado, rola
no solo e aterra.

O chassis suslentador deve supportar cho-
quês violentos, sem deformação permanente
nem roturn de suas partes, (punido o avião
aterra cm campo de fortuna.

Assim como o eavallo de armar deve ter
iiuunhros para galopar em «piulquer pista, o
avião de guerra lem necessidade de possuir
um chassis, lhe pcrinittindo aterrar em todos
os solos.

Por outro lado sabemos que o centro dc gra-
vidi.de dc nm aeroplano deve sempre ser Col-
locado no prolongamento dn vertical do cen-
Iro de sustentação e abaixo desse centro; o
centro dc resistência á tracção deve ficar no
prolongamento da força de tracção.

Ora, quando o centro de gravidade e o da Ira-
cção sc confundem, o aeroplano tem o tquili-
brio instável e basta um Insignificante cho-
«pie nas rodas, na oceasião da aterragem, para
elle capotar (1).

Os pontos dc que falámos no começo deslc ea-
pitulo, constituem a base tle sustentação do
apparclho.

A mecânica nos ensina que uma das condi-
ções de- equilíbrio estaveldos corpos sobre o
solo, ó ter uma grande base de sustentação.

Os appareihos (jue melhor aterram são os
biplnnos, porque estas tres condições são sa-
tisfeitas.

O inonoplano Morane Saulnier, adquirido
pelo nosso governo c emprestado ao Aero
Club, tem os seus centros confundidos.

Apezar deste apparclho ser dotado de niagni-
ficas condições de vôo e ler um chassis de ater
ragem optimo, com facilidade "capota",

No Morane Saulnier só podem aterrar sem
cambalhota.' os "virluosi" do ar, taes como
Carros, Brindejouc, Legangneux e Ande-
niars.

CONCLUSÕES FINAES
Analyscmos a "vol iFoiseau", a historia da

aviação desde o seu inicio até a presente
época.

Apezar delia nascer em tempos prehistori-
cos, o seu inicio cfficaz começa com Santos
Dumont.

Foi este herôc que, depois de haver conse-
guido a dirigibilidade dos aeroijtulos, do.pie
lhe adveio o prêmio de 100.000 francos, insti-
tu ido por Deulscb de Ia Mcurthe, fazendo um
percurso fechado de Saint-C.loud á Torre JBif-
fel, mostrou uo mundo na radiante manha de
13 de setembro dc 190(1, (pie era possível çr-
guer do solo eom as suas próprias forças um
apparclho mais pesado do que o ar.

Eslava, portanto, dado o signal de ataque á
barreira inexpugnável da aviação.

Seguiram-sc-llie os Wrigl)!, Delagrange,
lileriol, Farman, e lautos outros dcnodailos
campeões do ar.

Todo o inundo queria concorrer com os seus
esforços, para desbravar o caminho dos
ecos.

Dir-sè-ia que a Europa em peso, não sc oc-
copava sinão do mais pesado (pie o ar.

Apparcccram, cnlão, todos os appareihos da
aviação desde o ornilhoplero e seus inlernic-
diários, orlhoplcros, helicópteros, alé os aero-
planos.

Muitas foram as viclimns que tombaram
im holocausto a essa nobre idéa.

Tro lava-se de um serviço cm condições ex-
cepeionaes, de arrojo, energia e serenidade, e
que põe o vigor pbysieo á prova em face dos
transtornos c alterações no systema vascular
e nervoso, motivados pela rápida variação na
pressão atmospberica e pelos riscos illhereh-
les a esta navegação.

Com, os concursos abertos pelas principaes
nações do Velho Mundo, para açquisiç'.o de
mnehinas volantes para os seus exércitos, fez-
se "n selecção.

Deste chãos de appareihos ficaram apenas os
ilipno c biplnnos.

Os primeiros eram rápidos; Hias, os segui}-
dos podiam mais facilmente aterrar, levar mais
peso e prestar-se melhor á aprendizagem.

A' proporção que a aviação ia progredindo,
não só na potência c resistência (jo motqi',
como lambem na instrucção d«í pessoal, cul-
dava-se de melhorar as condições de ceuili
brio da ínacliina aérea.

Em um interessante artigo dc Mr.' Rcné
Qui.ilon, presidente da Liga Aérea Najiona]
Franceza, publicado no "Maliii" dc anno;-. an-
tçriores, aelia-se relatado um vÒo feito propo-siladnineiite, epi condições desfavoráveis e éxe-
outado automaticamente, mantendo o piloto os
seus braços levantados, graças a uni estabili-
sador aiijpmpUco, coiisliluido por um gyros-

os paga3ii:moh no riiESOimo

cujo peso nao exee

europeu,
elemento

touiundo
proponde-

copo e ...is scrvo-molorcs,
dia a 20 liilogramnias.

Surge, eyláo. a guerra
parte o aeroplano como
rante.

i;i;| .moios de seis mezes de lula, o biplnno
vencia, om todos os terrenos, o seu Wval.

A Eraiiça, (pie entrou na conflagração eom
15 typos de nnparelhos, ílcna-SO reduzida
íiclualmenle a cinco, sendo quatro biplauos c
uni inonoplano; a Inglaterra a sete, sendo lo-
dos biplauos, e a Allenijii.ba a oito, sendo seis
biplnnos e dous nioiioplalíos.

Rceapitiilanií«J por outro lado os 10 caraclc
rislicos dç uni avião de guerra, observamos
oito conimtins a Iodos os appareihos dc avia

(i)
par*

COMO EVITAR OS ASSALTOS
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á Fazenda Nacional
Idéas praticas de um funecionario

Taiiliis c lán repelidas lèm sido us altera-
côfs introdiizlilas nos trabalhos da 1" paga-
doria do Tliesouro, por onde passam, anniuil-
incute, cerca de Kl mil pessoas, entro pessoal
activo c Inactlvo, prluciiialiiiciilc depois ipir
foi afastado da Directoria dn Detpesh o Sr.
Alfredo Urgido Valdcfarò, «pie a uossn at-
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. e noiis monopiaims.
ituluildtj por ouIro lado os

dç um avião de guorru,
nijin.is a Iodos os apparèll

Sr. João Teixeira dc Carvalho, autor
do pratico projecto de fiscalisação

teiiçáo foi solicitada para esse deperlamcnto
do Tliesouro, encarregando esla redneção um
dc seus companheiros da missão dc dar ao
publico uma idéa approximada dos effcitos
que as novas exigências vão produzindo e si,
aDeaso, tem presidido á pratica «Ias novas
medidas adoptadas o critério que fora de dc-
sejar. Pesa-nos dizer que não podemos ali-
nar com o objectivo de muitas das alterações
com ipiç tém sido atropelados os pensionis-
tas do Tliesouro.

Entre as mais recentes exigências da actual
direcção, toma vulto, pela importância que
lhe deram e pela iTfieaeia que suppuiihain
nclla descansar, a que sc refere á cxhiblção
dôs respectivos títulos por parle do pessoal
inacllyt} (aposentados c pensionistas). Dc-
prchcilttc-sc que o desejo c o objectivp dessa,
em parle, louvável medida, era o dc offç-
recer meio pratico de se concluir uma revi-
são nas iíiscrlpçôcs dos pensionistas do The-
souro; mas, na pratica, parece-nos que a
apresentação de taes títulos só tem favoreci-
do á fiscalisação projectada com respeito aos
menores, beneficiados com pensões graciosas
ou instituídas por seus ascendentes. Porque,
o que lodo o mundo presume, dentro ou fo-
rn do Tliesouro, é que haja quem lenha a ba-
bllidosa audácia de se approximar dos bal-
côes da 1* pagadoria do Tliesouro, para rè-
ceber, como os mais legítimos credores dos
cofres públicos, ou sob o falso caracter dc
viuva ou filha de falle'cidos servidores do Es-
tado, ou como servidores aposentados ou (o
que não será dc reduzido numero} amparados
por fantásticas procurações e graciosos Ht-
testados dc vida c estado, com todas as ap-
pareneias dc um legitimo mandatário dc um
mandante que ba muito se encontra "comen-
do enpim pela raiz1'... E a exigência não co-
Ilibe a continuação dessa supposta fraude,
porquanto, aquelles que não tiveram títulos
para apresentar, sem mais exame, nem inda-
gações c syndicancias, facultou-se a requis!-
ção dc uma certidão, que passará a produzir
os mesmos effcitos inherentes aos títulos 1
Offcreceu-se, assim, aos fraudadores do The-

souro, o recurso dc "legalisarem", daqui por
deanle, os recebimentos duvidosos que até
então levaram a effeito. Aquelles "pensionis-
tas" que não tinham direito a cousa alguma.
(1'oravantc terão, o que decorre da posse da
certidão do titulo passado cm favor dos legi-
timos pensionistas, cujos nomes usurpam e
os "procuradores", (pie nem sequer arranja-
vam uma "personagem" que pudesse passar
por sua constituinte, continuam a não possuir
um mandante com o característico essencial
de existência, mas, hoje, mais trauquillos dá
íim periciitaiitc situação, desde que lhes foi
faculladç requererem as certidões dos títulos
dos seus defuntos ou retirarem mesmo dos
processos os tilulos em original, podem fa-
zer a sua figuração na 1" pagadoria, mais do
que nunca seguros dc (pie, completando, como
completam, a caríssima fita eom a apresenta-
ção de '"altcstado dc vida", nem o l.aiser se-
ria capaz dc reeusar-lhcs a "mesada". De.
onde sc concilie que os velhos defeitos, a
porta aberta á fraude, a falta (juasi absoluta
dc garantia para a Fazenda Publica, ilesor-
gunisação nos trabalhos, o critério pessoal e
múlUformc reinante entre os empregados
dessa secção «Io Tliesouro, lá continuam dc
pé, firmes, desafiando as gerações e as idéas
novas, mesmo porque o combate a esses vi-
cios não cslá somente na alçada do director
da Despesa. Os casos Ache e Macahyba, das
viuvas fantásticas, das viuvas que recebem
como mães de menores que não existem, etc,
a cilada preparada aos que entregam dinhcl-
ro a íhaiiçhejas ;ms innumeros clientes do
Tliesouro, persistem em não serem lidos co-
mo paradygnia para novos casos, para novas
fraudes.

Estas considerações nos foram suggçridas
pelo que vimos e pelo que ouvimos, numa
rápida permanência no recinto da referida
pagadoria, premidos por unia multidão que
ali se acolpvellava, e du palestra ijuè munir
vemos com graduado funecionario do The-
souro.

I.cnibriiii.o-nos cnlão de ter A NOITE, pon-
do rebentou o caso Ache, noticiado u apre-
Sfiilaçáo «lc uni projecto da lavra do Sr. .loão
Teixeira do Carvalho, fiel do pagador, pelo
«piai OSSO funecionario se propunha a Impedir
une essa, como qualquer outra fraude, fosse
mnis cojnincllldn nn pagadoria, onde o refe-
rido caso se linha verificado,

Km palestra com o Sr, Carvalho, disse-nos
ello (jue, dc facio, a principio, logo após a cs-
cândidos;. divulgação dos processos pelos
quacs aquclle escrfpliírnrlo conseguiu fran-
dar n Fazenda Public, em cerca de ÔO contos;
apresentou em suas linhas geraes ao então
(lirector da Despesa, ns medidas que suppu-
nha porem um paradeiro áqucllc como a ou-
Iro processo com vistas a lesar os cofres pu-
bllcos o, mais lorde, em seguida ao caso Ma-
tnhylia. endereçou á commissão, nomeada pe-
Io ministro da Fazenda e encarregada de pro-
mover a reforma do systema dc pagamentos
a cargo da I" pagadoria, as mesmas medidas
já anteriormente propostas, mas, desla vez,
precedidas dc largas considerações justifica-
tlvns das idéas nellns contidas,

—Da primeira vez, disse-nos o Sr. Carva-
lho, o meu projeclo leve parecer contrario
do então si.d-dircctor dn Despesa, que. 110
tola..to, aconselhava a adopção dc algumas
medidas por mim nlvitradiis c, da segunda,
nada posso dizer, porque nada consta dos rc-
sultndos dos trabalhos da commissão espe-
ciai, que não sei si já foi dissolvida. Por rsse
motivo, bem vè «pie não posso satisfazer ao
seu desejo dc lhe .lar nn integra o meu tra-
bnlho, de (pie lenho coillllllgo uma copia,
puis Imln-sc dc um trabalho que li/, entre-
ga offiçitilnicutc .i uma commissão represei-
tutivu do pensamento do minislro, apezar de
não ter merecido despacho até hoje... En-
tretnnto, para uno deixar de satisfazer, em
parte, a sua curiosidade, posso dizer-lhe o
que o meu projecto se propunha a corrigir:

1") a falta de revisão, unia seria revisão,
nas folhas de in.icllvos;

2") a falta de conferência diária do nume-
ro de cheques cxtrnhldos que hoje, após o pa-
gamento e atiles de encerrado o expediente,
não sc sabe si corresponde cxactaincntc ao
numero tle cheques pagos, islo é, resgatados;

3o) a ausência de nina fiscalisação segura
quanto a poder se affirmar si os cheques, lc-
gitimamente extrahidos pelos escrlpturarios,
vão ser imnicdiatainente ou no mesmo dia,
resgatados no "guicbet" do pagador;

•1°) o grave defeito dc sc entregar na mão
da parte, "com todos os sacramentos", um
documento ao portudor e á vista, que, na
piaior parte das vezes, pode ser alterado ou
falsificado conforme o interesse, ao contrario
do que se faz eiu outro departamento do The-
souro, a Rçccbedoria, onde o interessado não
sc faz portador do documento, á vista do
qual vae pagfir impostos, pela presumpção
de que elle poderia querer pagar de menos;

6") a immlncilte cilada À que, por essa for-
ma, se c^põe o piigi.ílor de desembolsar a
ímportaiféia de cheques falsos oíi adultera-
dos, a cujo pagamento não pode fugir, sen-
dó-lhe os cheques apresentados, como np-
dem sçr, eóm os mais vehenientcs indícios
dç legiliinòs. ou intactos, mas por anonymos
oú pscudonymoS, dos quacs não pode nada
reclamar, quando veriticadii a fraude pela
commissão encarregada do confronto dos che-
«Mes com as respectivas foljias dc pagamento
tiçl4 yjeção de çseripturaçao e balanço por
partidas dobradas, t;ommissãoP aliás, que está
fuiicclonando a contento c dc accordo com >:,::
idéus contid.iti no meil projecto;

0o) a inefficacia dos officiosos e iiinoeuos
altcstados de vida c de estado, fornecidos
pela policia, sem elementos para o exercício
desSa. missão, que passaria a ser comiheltida
ao priiprio Tliesouro, que promoveria uma
séria identificação dos seus numerosos clicn-
tes, exigindo o coniparccimento destes au-
nuahncntc á sua sede no Rio dc Janeiro ou
a qualquer das suas suecursaes dentro dó
pau;;

7") o peso da responsabilidade com que ora
arcam os escriptijrarios, obrigados a respon-
der pelo extravio de cheques em branco
«pie ficliln sob a sim guarda, quando talões,
como os que proponho, em séries dc 1!Í, po-
deriam ficar com a própria parte, «jue, neste
caso, estaria segura da inviolabilidade da sua
folha e auxiliaria a fiscalisação dos setis ha-
veres; finalmente; duna outro destino ás fo-
lhas que, até bem pouco, andavam á liiatroca;
seleccionaria o ingresso ;\ pagadoria; eolloca-
ria a Sub-dircctoyia da Despesa mais cm con-
taeto com o clicfc da pagadoria ç este com
os seus auxiliares e, estou certo, promoverja,
com a revisão, cò*m a fiscalisação e con) a or-
dem, uma economia qi.ie não seria de despre-
zar nos bióiidos tempos cm tiiíc sé fala em
cortes c impostos.

E accresccntou b Sr. Carvalho:
—Antes de despéflir-mc, dei{\e-me dizer-

lhe que, segundo estou seguramente informa-
do, é bem possível que, cm brçvo. a secção
de escriptiiração Ror partidas dobradas, porse\i director apresente ao Sr. hjjnistrb
jcelo de reforma dos pagamentos affcetds
1" pagadoria c sei mais «ine iiiiíitas das mi-nhas idéas vão ser nelle aconselhadas, f;i
zendo-se entretanto silencio sobre o meu Irá-
balho...

NSo se di;vc estranhar, porém, essa coin-
cidciicia de idéas, «mando lhe disser que, co
mo antigo empregiulo uo coinmeróio, tendo
exercido, antes de. entrar para o Tliesouro, as
funeções dè membro i{o conselho administra-
livo de nina das agencias do Banco do Brasil,
cm virtude do cargo de thespureiro que nes.
sa agenejã. pccuptvya, não podia ter a preten-
ção flá inventar processos e syslemas para
sujeitar o Tliesouro ao vicio das expçrien-
cias que taiiíó ixjal lhe tçin feilp çm niateriã
de pagamentos. O que procurei fazer, c o que
é licito esperar que ò façam quantos se pro-
ponham a modificar o systema dc pagamento
da Ia pagadoria, foj adaptar, ao que du boiii
exisle nesse departamento do Tljesouroj, as
medidas e praxes qúe fora delle lèm
çado suecesso e, portanto, tem sido

pror" 
á

gradas pelo uso...

alcan-
cons.il>

ção c os dons i.ltiniost que são o ¦!" C o 10",
pertencem exclusivamente aos biplauos.

Concluímos finalmente, tlennlc desta, con-
sideraçoes, que o biplano é o avião ijiiliiar por
exccllehcia.

VIElItA DE MKJ.I.O
(2o teuoiite de arlilliavia.)
ERRATA

Onde se lc 11
— riclice tracliva e

el.icc propulsiva — leia-
vice-versa.

SOFFRH1S PO ESTÔMAGO
IXTlISThXOS? ttsac a

Guaranesia
ou

0 enterro do acadêmico
Carapeío

>.ie, 13 horas, no cemile-
i indilnso acadêmico

Foi scpullad
rio (h) S. João Bapt
de medicina, José Mariha (^aranelo, com 23
annos dc edade c natural d.) Rio Grande do
Sul, que íjilloccu subitamente bontem, ás 6
hohjs. Ó cortejo fúnebre saiu da Facuidaile
de aledici.vji, sendo conduzido em carreta alé
a ultima ihoruda,

A Escola o acompanhou cm peso. Ao bal-
sar á sepultura o corpo d<) mallogrado moço,
falaram vtirlqs oradores pelas diversas series
da Faculdade. Peja ioloni.a rlo-grímdq.jse e
pelo Estado do Rio (jráiufe do Sul falou o
acadêmico Tristão BarÍKMU Escobar.

Ao passai ó p: estilo idncbre pela Faculda-
de Direito, ;i riK (jo Cattete, falaram vá-is rapazes, foròinetteiuto prestar ríiais l ho-fios

*,gM*"""*M"<|"w

Cabaret Restaurant ]
¦ -v-m-n-B-ar I-ksi mmmmmmmmmm

I Club Tenentes do Bíâbo
179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE das 0 ásJ horas, oxito completo pêlos artistas
spjji_a.direcção do eabarolier JU.SÍLNO MI.VERvlNi
MlItliO
110SITA

as-
.. ;ão _.
Ii.iítiulor de

UtíDIUGUEZ.
cantoras á iraiisforinaçfio
Coupletista mexicana
Uans.as de caracter.
Cantora inteniacioii.il.
Cantor it;aIo-l'rancez.
Coupletista licspannola
Õueito italiano
Couplclistaliespaiiliol.»
Cantora italiana.
Bailados russos

ÇABY"- ;¦
CAÇlLhA siLV.v . . . Cançoiielista portugueza

HüÉl? W\)0 'Jü tyfà 
*1J|) a ''"'"-''''.'io Jo proles-sor CYfip. SüdccssT» |ie|a 1'Ilfe-DlABÓLIjí'S TZliJAM;

BllEVEjíiiTE ÇSTuhAÇ contratadas directamente
pgjos iiosíoj .'epi-cscniaiHcs ciii S. Paulo, BuenosAires e Amerlcn dú Nofíb.iicm-Uil-iii kmpmmwmmaB

MAtlÔAniTEGAUTIÉlt
lltMA-MOlt.V . . .
GliÚ-LYDliOn. . .
LOLA, DR IIÉSPAMIA.
LOS M1SEÍIVINI . .
I.0LIÍADÊL CAMPO.
0U..A JIIIAMIINI . ,
TIII0 kANlEWSKY. .

)| ffllAlNVILLB
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Uma parede de chauffeurs,
èm Buenos Aires

BUENOS AJI.ES, 29ES, 21} , A A.)
e áutojhôveft
Se t'ni parido, 11Q

do PfôNiipri ulej (.«j sjtê

A classe do

noh'í/Í í*.0t1"''1!^l.^'l"^%Mí>'?,: «Uiorat
de Mft

oiarqçrSe om parido, pQ]

mt.

como

0 novo chanceller da
legação belga esteve

na batalha do Mame
0 Sr, l.roii llnnlol, o novo vlinneollor dn

IcKiiçâo liultfll, 110 Illu, 0 (liic ll" l»O.U'0 aini1
chegou, icsuinliido nquclliiB fuiiceoea, serviu
.1 sua nnliia nn tfiierni iiclunl. piinnuo seu
tributo df mntfuo. O Sr. I.eon llnnlot, nn con-
vcrs.icAo riiiu enlrclovo comiiosco om um des-
sos iiltlnio. dias, deu-nos iiiiuelln nollcln com
11 maior siillhfii«jiio, A propósito, o « nosso po-
dido, o Sr, llnnlol escreveu, para publicar-
mos, o seguinte: ,"Asslsll á primeiro parle «In (,'iierrn, aquel-
lu cm «pif as tropas du eoberlnrn io uoixnvnni
heroicamente inalar, pcrnilttindo assim «pie
os exércitos da retnfiunrdn sc orgnnlsassom,

dc modo a rtelí

í,tÍWP%,_B
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O ir. I.eon llanlot

o
nvnnço ledesco. Du-
pois «I o s «lorlosos
co.nhi.lfs dc í.lc|{e, df
Namiir, de lloelen, as
íropiis belgas firma-
rnm-so 110 reduclo nn-
cloniil, a posição for-
llflcndn do Anlueruln,
dc onde saiam, rejiell-
dns vezes, ninviicunilo
assiiii ,.•- linhas «Ju
commuiilcnçào do lui-
iníftos llcrliui-(iol.>í,.ic
- Llégo - II r u.xo.l Ias.
(,1.1a 11.I0 foi da famosa
lia 1,1 lha do Mnruc. que
marca o lim da uva-
lanche "boche", rece-
henu.s ordem (Io ..1 •
It-iil.ii'. parn um ata-
(|l.e hábil das lil.l.a:.
dc c o m m u n i e nvão
Bruscllns - l.ifjíc. os
coi pos dc c.\( rcito «jue
eram dirigidos, fl Ioda
pressa, c o 111 r 11 o

viam reforçar o exercito
Kluclt. Foi ne&sn glorio-
nos bailamos ...11 conlra

III de selcinl.ro de

"front" franecz c d
cm retirada de VOU
sn jornada, cm que
cinco, que fui ferido.
|014, com uni estilhaço de shropnel no joe-
lho esquerdo,

Circunislniicias cm que fui ferido:
Combate encarniçadoj as duns artilharias

de campanha, a Siiu metros uma da outra;
entre os dous grupos dc baterias, as duas li-
nhas de atiradores (cada soldado achando- c
;. dous nielros de seu visinlio e avançando re-
gulnrmcnle, de Ifi cm 10 metros, aos pulo;, e
depois do salto deitando-se, para se pôr no
abrigo e atirar até o momento em que chega-
do próximo ao Inimigo, rn.deja sem se cr-
guer). Meu batalhão, numa grande linha de
atiradores; um grande fosso para çer Irons-
posto de um salto, Impedindo meus câmara-
das de alcançar os "boches" e dc os repellir
a bnloncta. Minha companhia, prestes a i-«-
forçar a linha, uchuvii-.-e a unia centena de
nielros dn retaguarda, .10 pateo de uma gran-
ja. Eu estava assentado na bolça de unia
"charrette". Tinha entre as pernas dous fia-
tinhos, lliiaildo apavorados, e, sabendo
(pie elles não teriam niuilo temiio dc vida,
não queria ahandonal-os. Nesse momento,
um grande estilhaço dc sbrnpnel caiu-me so-
bre its peruas, ferindo" uma dcllas e pulveri-
sando os dous gaios"..

¦ » -MS-. 

Olhos, ouvidos
,nariz, o gargan-

ta. S. José, .'il
a is5miimm

Maonifico è confortável prédio
situado á rua Soares n. 37, estação do lün-
genho Novo, edificado 110 centro de bellis-
simo e grande terreno, lindamente njardi-
nado c com arvores frutíferas. Será vendido
eni leilão no referido local, quarta-feira, :I0
do corrente, ás 16 1|2 horas, pelo leiloeiro
A, de Pinho.

Notas de Musica
Antonletta Rudge-JVMIer

De todas as pianistas brasileiras que lenho
ouvido, nenhuma me parece reunir lautas «iim-
[idadtís como a Sra. Ahtonietta llydgc Miller,
nenhuma me parece lão completa. Estamos in-
contcslavclmentc eni presença de uma artista
em Ioda a aecepção da palavra. Porque cila
não tem apenas a nitidez e o brilho da exc-
cuçâo, a ávelludttdo o ao mesmo lempo .1 for-
ça do som, o toque maravilhoso, o emprego
justo dos pctlacs, a eslricla observação das
imanças; ella toni cgnalmente a coniprebensáo
nilida do pensamento dos mestres (pie interpre-
ta;c si ha por certo individualidade na sua inter-
/protação(c sem isso ella não seria a bella arlis-
ta que í) essa individualidade não vae .'oin-
tudo ao ponto de desvirtuar a composição, o
que seria condeninavel.

Ainda hontem, 110 seu concerto .10 theatro
Municipal, após o seu recente regresso de Buo-
nos Aires, onde 11 levou um contrato quç-ô in-
«liialifiçavel e estúpido procedimento do "Sr.
Faustino da Rosa a obrigou a rescindir, a Sra.
•\nlqnieltii Rudgc Miller demonstrou essa eom-
jirehelisãõ a quç acabo de me referir. E' evi-
dente (jue ljcclhpvcn, Scbumaiiii c Clippin são
cóniposilor^s ('[üè nfiq tém íiciihuni ponto de
(jçnjacto. Senlil-os egiuilmente, demanda nina""'jrçza arUslica de solida educação musiçaj...:.,.. jjillsi1.e (],,u ;l (,.,(!„ um rlcsscs

i.itçrprelaçuo ploqúenlc, c
relevo. Naturalmente sen-
com o seü temperamento,
de sentir está, a meu ver,

idéas musicaes das obrasas

"eba.iffeurs" d
•olveji doolarnr-
io 'Va r «Jó p>
lapit\s(ft0fiii dó M dçkoàleiiíi.irjenií vie"la

Ora, a pianis
compositores uma
«lc extraorijjnario
jiil-òs de acCordo
mas essa maneira
em harmonia com
interpretadas.

A sonata denominada appasionala de Ijee-
thoveii é unia obra cheia de contrastes (|i(Ê a
Sra. Antonietta Miller traduziu com a preci-são que ella requer, emquanto (pie poz nâ io-
terpretaçao do admirável andunle uma poçli-
ca melancolia de doçura infinita. As "Eorbo-
lotas" de Schiimann conlèni egualmente, mui-
tos contrastes. Ha ahi imia infinidade dc
imanças que a pianista observou o salientou
com 11111 escrúpulo artístico diiíno dos maiores
elogios. Quanto a Gbopin, é sabido que o gc-nial compositor polaco costuma a ser a pçtjrodc toque dc pianistas. São legião os que. lo-
cam; coii|am-sc aquelles que o tocam be.1'1. A
Sra. Aiitoiiietta Miller parecc-mc pertencer 11
este ultimo numero. Pelo menos, as Ires obras
que figuraram 110 programma foram interpre-
tildas coni niuilo encanto, sem o nmojvijrado
que a maior parte dos pianistas não sabe evi-
tar._

Não devo deixar de salientar o espirito tia
sua interpretação de uma deliciosa gavotn dcHaeiulel. A pianista dedilhou-a eom uma fi-
mira encantadora;

Por certo, a predilecção da Sra. Antonielln
MlUcr por í.iszt, c sobretudo pelos ar-niijos
deste, compositor, se me afigura evidente
Ainda hontem, não contente tle incluir 11,, pro-grammji Ires composições do autor das Ilha-
psotlias, ela deu como extra mais Ires 0.1 qua-tro, que todjis eram arranjos. Compreliendo
perlçitamentéa fascinação que possam exercersobre os pianislas em geral, sobretudo quandoelles tem corno a pianista brasileira o brilhoe a torça que cilas requerem, as composiçõesde Eiszt, íuc, devo confessar, ainda não con-segui apreciar, Çoinluilo, lamento sincerainen-

o„'!UiC| 
'"Ir,;"'11^:1 <^a envergadura da Sra. An-to uelta Miller de 110 seu repertório logar tãosaliente aos arranjos dç Liszt, boje condcnina-dos. Julgo ver ahi coíno què a persistência dainfluencia exercida pelo seu professor, cuiasalias qualidades didactiens sou o primeiro nrccol.lieccr, mas com cuja orientação ártisti-ca nem sijinpre me é possível concordar.hxeuso dizer que, durante todo 0 eoiicertoloram constjintes os applausos, aos quaes commuito prazer junto aqui os meus. — L. DE (':.
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Genebra lypo Hollandèz
da Usina Sãò Gonçalo

é â melhor'^
Russ sia &sse[nfc!éa, g

'•mmmm
Pi^tivleo unoOlIVIEB pleâ^atíe

ídOSO?. Violb OlOW. M
enafini n

H*s
garante
produz

perfumaria-
ygione com-

I
ua Uru

"" jpaUollpn fortes

ÍÍHC4D0 DÊ CiHHfi M
No imitiiilíiiifii d» Hanla Cruil

Alintldns hojei 570 rc/ei, .'.I porco\ '»"»• ,.,,r,
iieiros c Ifi vilellos.

MkivIiiiiiIim ('iiiidlibi IJ, dc Mello, .Vi . j
n,| DiiiImIi «"i '•¦. II "' ! A. Meiidcs d 1 . ,;|
r.l I.lmu * MIIkii. •>'> r,, ti p. e II \.\ I .„„,
fisCO V. filll.liirl. IW I',. lil |l. V Vi V.i l.,i(g
1'lmeiilii de Abreu. 'Ifi v.| Oliveira liu,,i,,H
ü 0„ III i'.i Kl 1». »' Jl v.j HnMlio Tbvmiv |j
r„ :i p. c 11 v.i íiisiro »*i <:.. ai r.i «;. t\in
llclallilsli.s. 0 r. u li |)| 1'orllii'"» .t (.,. I.i r,,
liilgur de Aüiuilo, X\ r.j Norbvito llvilz, $
r.: r. I'. Oliveira & •'.. Ei r.l IVii.iuiK»
S Marcondes, 7 p., e .\u«!iisl«i M. dj Motia, ao
I,, 'i.'i c. e .'. v.

Foram rejeitados 1 lfl -'fl r., 2 p, e <\ v.
('oram vendidas; llll r."Slocli": Cindido Ií. do Mello, iíliJ r.j li,,,

rlseb .'i ('... 213; A. Mt.idis, 301; l.tuin .v li,
llios, II); IVn.ieivfo V, (ioiilnrl. !.'.': ' doi
lli lalbisli.s, I; .loflo Piiiifiilii «Io Ali.eu, 'j.ij
Oliveira Irmãos & C, l!i!l; Raslllo Tnviirel
2li Caslro «V C, 03} IVlInho & (... lil.; K«|i
gar de Azevedo, D.'l: Norberto ílerlz, itli. .\.i.
inislo M. du Molln, 280, e I*. I'. Oliveira. ij'j,
Tolal, '.'.•.'.:».

No cntrcpoHto de 3. Dluiro

O trem chegou com III) minutos «lc i.ln.so,
Vendidos: .M.l .'II r., ,V_ p., 2- e. e :I0 v.
()•. preços foram o* sogulntcsi rezes

ÇfilO n 8700; porcos, de í>i n l^inii; cnii.'J.os,
de 1-liUÜ a li?800, c vilellos, dc ÇOOü a >jKi'ili.

No matadouro «Ia 1'tiilin
1 ' " ¦'-'¦ul —«— ii ¦ 11 1 -»

Abatidas bojei 22 rezes.
Carnes congeladas

1'or Caldeira a1! Filhos foram nbi.tldil . bop-
lem, l.'l(i rezes, das quacs unia ú pnrn o ioi|-
sumo c duas foram rejeitadas cm Sanla Cruz,

Drs. Leal .1 uni ore Leal Neto
líapeclalistns -m doença' dos oIIioh. ouvidpt
nariz o gargatit-. Consultas de I ns D
sfinblfa n. HO.

Vernòritb íym T&ám
O melhor íi o da Usina São

Gonçalo
Rua da Assembléa n. 21.

CÂIEIÕ PD1B1E
MISSAS

Hcsam-sc amanhã:
Desembargador Cesario .losé Chnvnnlcs, ..<

0, na matriz de N. S. de l.a Snllete, em Ca-
luinhy; capitão Pedro Joaquim dc Lima II.ii-
rão, ás !), na egreju da Capa; Armando Pc-
reira de Figueiredo, ás !) í{2, nu egreja do
Carmo; Victor Alacid, ús 9, na egreja dc S.
Francisco de Paula: Ernesto Pedrosa, ás M,
na mesma; .lulio Corria Uento, ás 9, nn mes.
ma; Dr. Francisco hujz Soares de Souza j
Mello, ás fl 12, na mesma; D. Sabino Rosa de
.lesus Machado, ás «8 112, na egreja do Diviijo
E. Siinlo do Maracanã: Braz Maria Gnzzauco,
ás !>, na matriz de S. José,

ENTíinnos
Foram sepultados hoje;
No cemitério de S. Francisco Xavier: Mail

noel Branco dc Castro, rua Visconde dn (la-
vea n. 04; .losó Curnpcto, Faculdade da' Medi-
cipa; Álvaro, filho de Manoel Dias, rua Bar»
cellos u. 41; Belmira do Espirito Santo, lios-
pilai S. Sebastião; Carlos Ferreira Nunes, rua
do Bispo n. 71; Rita, filha de Manoel l'int.|
<-•-..„„¦•..., ptlníz. nm General Bruce n. 117: 7.'ü-
da, filha do Avelino Emilio Rodrigues, ri(a
o.OtíO.to Neves ii. 17; (iriiciauo Armeláo, rua
dos Coqueiros n. 10; Durval, filho de André
Alves da Silva, riut SitiiCAoni. n. 111; tjeatrjj
Amélia dn (;ò.sta, rua Barão de S. Felix iilj-
mero 117; Leoncio, filho dc Eduardo de Sou-
zn, rua Senador Et.scblo ll, 25.; Antoni. Fer-
reira Simões, Hospital S. Sebastião.

No cemitério dc S. João Baptista; nenilfl
Mnnrcll, Hospital Nacional «lc Alienados; Xel-
son, filho dc Manoel José de Freitas, íoi.
D. Luiza n. DO; Aveliiia, filha de Manoel Uy-
mingos Pontes, rua da Saudc n. 22;í: j.lnis-.
tiâo, filho do Lulzá .Mendes, rua Pedro Anie-
rico n. 70) Augusto da Silva Tavares lucro-
terio municipal,

—Foi hoje cffecluado o funeral da inuoeeu-
te Maria dc Lourdes, filha do Dr. Eurico dc Sá
Pereira.

O pequenino esquife, que era de l5 classe,
saiu da rua D. Anna Ncry n. 71, lendo sido
feilo o sepultalniéiilá em carneiro, ua ncero-
polc dc S. João Baptista.
—Será inhujuad.it amanhã, no cemitério dj

S. Francisco Xavier, a menor Alberlina, lill)j)
de Manoel Alves Vieira, saindo o enterro ál
10 horas, da rua Baião dn Gamboa n. 3.

blmpador e pol.dor universal
EM TODâ à PARTE

"H**"
1~
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A Light precisa tomar
providencias!

A bruialidatíe dos recebedores ri&à
«bonifes))

Já ho.ilcjii iHiJiliçánios unia reclamação um
nos trouxeram, .Cônfra o procedimento briili)!,
inqualificável, dos recebedores dos bondes ua
Light, que Ijuliam agorij ordens de Impugniu"
os passes escolares iipregciitados por -c-
nhpritas.

Tenjos hoje «jije çegislar casos vergonhosos
dc iljrji dos (jiiiics foiiios testemunhas.Ninguém ignoía que, éiii fegra geral, «S,
rcct-beíJot;cs dn l.ighi, recrutados nas capiada,?
interiores, sfiõ ij.is briitiimonlcs, maicrèadoV
c grosseiros e que, parece, lèm a mesma anlo»
ri dade que o §r, Ili\iTtress.

E que, na verdade, não haveria dc sueredef
com semelhante gente a cumprir ordens? .Ul
boca jiffluciu logo o ipsullo, o Iratunieiitfjh
grqseiro, tanto mais injustificável quanto sãtjj
dirigidOjS a moççs, nã maior parte üu< vezesj
desijcoiiipai.iliiuliis dc (piem possa ensinar aóSi
brutos o dçyer dc cortezla, dc educava".

Aó Sr. Bílrtpn reçopimcndamos o reccbcdiuv.
chapa 1.^81), dó bonde' linha Piedade, ipic ás,!
!) horas i ',]() íniiuitos, mais on menos, pas.-íi
cm S. Francisco Xavier, ein demanda da ii"
dade, homem notável c reincidente nos dc-.i-,
foros, ;ii(ida hoje por nós presenciados. ,i

Os protestos legfiçs são estes que abi i''.
cam. Não vindo a providencia necessária «
continuando esse estado de cousas. tini "7
offondidos o direito d,\ rcacção pessoal. jiislk';l.
Iicavel, e cuja defesa consiste nestes ii.csnios
protestos, nestas mesmas reclamações <{¦>«{.
nos lem vindo trazer os prejudicados, Cante-
lusamente, esses prejudicados, dupluincnlc,'
porque os passes nao são grátis, mas paióis'
embora com abatimento, nao lem reagido i
altura da aggriijsao. lístá, pois, a policia .^h,
sadíi de que, não sendo a Light obrigada •}
tomar umn providencia, muitas cousas tristí»
terão que ser resolvidas nas delegacias.. ¦ , .

Dl*! GOl.OY Paisultorin 
¦na

2 as 4. Resid,: riia Machado dc Assis n. 3Í
Cattete>
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NOTICIAS
fm» r-lrell» no "film" nadou*

Aurora r'ul|ililii, n elegante o formosíssima
[WlUtii iiiic da duns unim pu . .nu pclu rllinl.
tu do Dio, como um nutro fulgurante dc lui-
Jhu, espargindo lu/. o «nicu. i>hÍu do novo on>
Jd< uò<- A riiicinaliMii.pl.iii moilernii, vertia-
delra chimii de gcMu, <lc expressões o de flgu.
ruiu'- hnpccciiveis, reclnnuivn o seu concurso,

«mu desafio com ns Ho-
reli. ns llerlinl, us Ho-
liiiil. as Kiiitci.k. |{
como essu Imluslrln
começou agora u nau-
rcr im iirnsll, eom "A
Mui enillll.i", (||||j foi
uniu prova du locliiilcii
o de phnlogruphln sem
prcIcUÇÓCN 111'llsllcUH,
illic não se ncriilliuio
11<IN .1111 lllluil llcllllll llli
Icxlii ilo romance, mas
mie l.iiicu o "roeord
ile bilheteria iiiiuiu lo-
Li dn avenliln Itio
lirnueo o conlliuin,
iiiui o mesmo suecos-
-ii, a correr pelos cine-
mus du interior, inun
est rei In do typo ue Au-
rnrn Fulgidii cru ne-
cessaria para quc a
nossa producçáo com-
plctnssc n sua primei-
ra prova, agora com
n i vinculo nrllstico,

(im rnrlfui de visita. Fui-
u:i graça, .sun ele-

»'*

Aiunrti Fulgídu

por

"A Morenliilin" foi
gida, con. n sua belleza, a
gimciii e o seu ii.niu-i.su giiiirdii-roujni niodcr-
im dn "cnsliimlcr" Gori, dc llonin, interpreta
com a iiiipreu Lcnl-Filin un. typo de roíiian-
co lir.i-ileicu dc un. dou nossos ...ais populn-res escrlplniva c quc esta pcrfellnmenlc den-
Irei dn seu Icmpcramento nervoso c Inconslnn-
te: l.iiciulíi, un. dos, iiinis apreciados perfis dcAlencar,

Foi uniu ncquislçuo feliz essa (|iu> fez ;. di-íiiçnu da empresa quc produziu "A Morcnl-
Ilha . Au Indo dc Auroro Fulgidu tmlinilin(umn ({ulu uiiiru elemento dc valor, Franco
Mugliuni, artista digno dn mui conipnnliei-
rn.de nrle, do qual nos occiipiircmos em sc-
guiila.
I'ma primeira hoje no Curiós Gomes

A eoinpniiliin portugueza quc «ra trabalha
im Carlos Gomes representara hoje, pela pri-ineirn vez nu Itio, a rovlsta dos Srs. Pereira
i iiellio e Alhcrlo Barbosa, "Dominó", 

quetem musica dos maestros Tliomnz dei Negro,
(..liderou c llcrnardo Ferreira. 12' essa peçadc grande upparato, dividida cm dous netos e
bjlo quadros. Os adores Carlos I.cnl c João
Silva furão os compadres. Os oulros impei-eslão distribuídos por Iodos us demais nrtis-
ias da "Iroupe" do Edcn Thenlro dc Lisboa,
Os autores dn "Dominó" são os mesmos dn
revista que aqui fez. recente suecesso, "O 01".
Companhia l.ucilia Percs-Leopoldo Fróes

Dc 'J u fi dn mez vindouro estreará no Apol-
lu. iii companhia dc comédias c "vnudcvillcs"
l.ucilia Percs-Leopoldo Fróes, que hoje já co-nicçou n ensaiar. A festejada "Iroupe" nncio-uni, que o nosso publico conhece do Pntbé,
onde uo uiino passado fez brilliante Icipimrn-
du, reapparcecni com a peça policial "A rui-nha dns apaches". A companhia que Leopoi-do Fróes dirige tem, ngora, seu elenco consi-,
(lernvcliiicnlc aiigmcntado e í- secretariada
pelo conlieeido aclor César dc Lima, Seus es-
peclttculos continuarão a ser. no Apollo
sessões.
Os benefícios do Apollo

San ns ulliii.os os benefícios que se reali-
SJllh ale I dn mez vindouro, nn Apollo, de ar-listas du Polylhenmn de Lisboa, (pie está de
piirlidii paro Portugal. O dc amanha" c dc Jo-mii.v.Mulilli. Olhclo dc Carvalho c João llen-ii(|iies. O piognimma é allrahcnle: 1" purlc— Conferência humorística de Hcgo barros,
lida pelo' dcíov Olhclo ile Carvalho; 2" parte—- IVer Qyn.lh, por Julia de Assuínpçãò e João
llcnriques; .'i" parte — Representação do vau-
deville, "O alferes da flauto". Depois de ama-
nliü é o festival dc Gil Ferreira, Clemente Pin-
to c .luiiquiin de Oliveira, com um progrnin-iiiii iiiudn cm organi sação. Sexta-feira é a'serala iPonbrc'" de Corte Renl. Serão repre-
sentados :i peça "O cão do commissario" e
tini grande aelo variado. Finalmente, a 4 do
rnez vindouro, a festa da dislincta actriz 1'ul-
luyra Turres com a "Murcha Nupcial".
Co.npanliia Polytlicama dc Lisboa

Regressa o 8 do mez vindouro a Portugal,
pelo "Demorara", ;. comjianhia dc comédias
c "vaudevillcs" que ora está trabalhando no
Apollo. IJ.ssa homogênea "Iroupe" 

portugue-?..i vae daqui dircclnnicntc ao Porto, onde cs-
Irear;'. nu lheiitro Águia de Ouro, com u peca"A volta do mundo eni 80 dias'', completa.
|)es:;a cidade sc passará para Lisboa, onde vae
occnpar o lheatro du Trindade. A companhia
do empresário Arnaldo Figueiròa levará ;i
Portugal vários novidades. Como estreitas vão
ás aetrizes Abiguil Maia e Zulmirn Ramos.No
repertório, ligeiramente modificado, vão as
revistas nacionaes dc Rego Uarros: "Mc dei-
xa bahiana" e a desse, escriptor de collabora-
cão eom Ha dos Tigre c Carlos Bittencourt,"Slii salva a pátria". A companhia do Poly-
tlicaina leva lambera o maestro brasileiro Luiz
Moreira. ,

Síovos artistas para a nova peça do Theatro
Pequeno

.' \ peça "Os B.arbadiiihos", Iradueção dc
Murlins lleys, (pie sexta-feira próxima subi-
i'á á scena cui "premiére", no Phenix, inter-
prelada pela companhia do Theatro Pequeno,
se prestara á apresentação de mais quatro ar-listas, entre ns quaes figura n applaudida ca-
ricaturisla Anlouictta Olga, quc se incumbiu
nlfi defesa dc um papel de accordo com o seu
gênero Ihealral, A "Os Darbadinhos" eslá
Jicndo esperada eom niuilu ancieda.de, porquen empresa a aunimcia como "uma verdadeira
fabrica de gargalhadas", Hoje, nas duas ses-
soes da noite, ainda será representada a finacomedia "Telhados de vidro". Terminou hontem seus espectaculos noSno .losé a ci.mpiinliia.vde mímica u baile Mo-lasso.

1 —— lispcçlaeulos para hoje: Phenix, "Tc-
Jhados dc vidro"; Carlos Gomes, "Doiniuí
Recreio, "A Tiçãosinho"; Municipal,
üuncun.
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SPORTS
Football

A A-isoiI.ii.io _C S. 1'aulo c a Metropolitana dn
Itio

•IA é do domínio publico o neto recente iln
AfwoelnçAo Paulista dc Football pi-iiloaudn o
Sr. Uni ci. Salles da penn quc lhe fora Im-
i.osiii pu 1'imvi'i' ngiireilliln, cm pleno cninpo
luta, o liiHiulur carioca \'ldnl,

Tnlvoü jmrcceshü melhor, cm bonoflclo do
npoi'1 brasileiro, cnlnr nobre n caso, Como,
cnlrolnnln, o fnclo nflo tenha sido o primeiro
no terreno de ilesennslilcniçncs u Jogadores
nossos o como •'• dc boni uviso Impedir que
Incs seeinis se reproduzi.tn, achamos iiiuls con-
vcnlcnlc bordai' ligeiros commcnlarioB a res-
peito,

Desde logo resulta o seguintel a Associação,
punindo lUthens Salles e indicando à Metro-
polllana n puniçáii de Vidal c Netto, "Ipso la-
elo" rceoiiliçccu u delicio dc Ituliens c a com-
pctcnelii du Mc(i'0])olltnna pura punir os ou-
tros dnus.

AinUii.do-se quo :. Mclrnpiililiinu tivesse
tido iicciisiáo du conhecei' do ci.so — e não a
Itivt1 pclu enrenein de tempo — vorlflcor-sc-á
quc tllu, apenas, uno lançou nulo de uniu pre-
rugi.livi.suii. Si tivesse lido o tempo preciso
paru deliberar a respeito, poderia, aluda, nflo
ler oiiconlrnda inotlvns parn cnsligar ns seus
jogadores. Neste particular cila c soberana:
a cila c sú u ell;i compele conhecer das faltas
dns seus represe.iliiuics.

Com a nova resolução da Associação dc São
1'aulo cvidcncla-se, rntrelnulo: ni quc per-
doou um delinqüente por ella mesmo reconhe-
chio e punido; In que desatilnroti u Melropo-
llti.un, querendo iinpnr-lhc deter.ninada con-
ducln de acção,

I'.' realnicnte edificante!
Já lia jogadores cariocas com o firme pro-

posilo dc nunca mais Jogarem em S. Paulo,
pelas ilesiillcuçõcs com que lá tem sido Ira-
Iodos; agora esse grupo niigmeulurá, do
certo.

Os famigerados matclics dn Siiinle eslão cm
lias dc relittbllilaçáo,,,
Fluminense Infantil versos America Infantil

No ground do Fluminense, rcnlisn-se depois
dc amanhã, á tarde, um malcii Iraliilng enlrc
us equipes dos clubs acima iprimeiro c segun-
do leiiins).

A's 15 horas, terá Início O jogo dns segundos
tenms c ás 10 o dos primeiros tcatns. Os
Ic.ims do Fluminense, eslão assim organlsndoss

Primeiro lei.ni:
A> R:.mo

.1. Roxo — F. Dolnbelli.
J. Travcscdo - .1. Ilociia — S. Rosadas

J. Nogueira — (".. Flores — F. P. de Fignci-
redo — li. Mtirlinlio -- I*. Coelho Netto

Segundo tciim:
M. M:. ria

E. Soutello - L. Liberal
Moaeyr -- C. Leilão - Villela I

R. Britlo — Rimas -— ,T. Coelho Netto — C.
Augusto ('.. Marcai

Reservas — Snvio - Villela II - - I. de \|.incida •— P. Gouvèll.
lTm anniversario nn \'. Isabel F. C.

B' um dia grande o dc hoje pnra ns valeu-
les rapazes do club alvi-negro, pois que vêm
passar n iillllivcrsario dc um dos seus melho-res elementos, um dos mais esforçados
pleyers.

l-.slc elemento ê o já conlieeido pelas suas
brnvuras, Domingos Villota, e que oecupa
nclualmcnlc a espinhosa posição de conter-lialf.
. Aos inniimeros parabéns quc receberá Villnln
juntanios os nossos-.
Terceiro toam do S. ('. Realengo versus Quin-to do Villa Isabel F. C.

Com unia assistência regular, renlisnu-se
domingo ultimo esse match, quc leve por Io-cal o aprazível ground do Realengo,

A lula foi boii devido á cgualdude das for-
ças, o quc se vc pclu resultado, pois quc o teiu.idos raios negros venceu o club d
por um gnal :. zero, apenas.

O Ici.m do V. Isabel !•'. CA foi o bcguinle:
Anlonico '• ' '

Sylvio -st Luciano
Miinecn ¦— Augusto — Brasil

O. Falcão — Antenor — Misotc — Zico'-'—
Waldemar

A NQITB — ferça^féfff, M cTò Agostd de 1916

Realengo

CIINE PALAIS
ÜUINTM FEIRA 31 do agosto do 1916 QUINTA FEIRA

JURAMENTO DE UM SOLDADO
m«« ¦¦

bello photo-drama cia actualulade cin sois coiiiniovcntes c bem (les»
onipenliados actos
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raiulioso film tem por principal protagonista IVllliitm Puriiun, coadju-
,'ado por DorotllV Bernard c a intéüigènçe e galante nicnina dc cinco annos
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«Míse-en-scènè» caprichosa—Edição da «Fox-Filmi>

Morreu na Santa Casa
Apresentando esmngnmento da mão cs-

querda o fraclurn da base dn craneo, foi re-
colhido liontem á Santa Casa o nacional,
de côr preta, Accacio Rangel, de 333 nnno>,
soli ei ro, residente á rua .loão Vicente nu-
mero 355. Rangel veiu a fallecer pclu ma-
drugndn, sendo o seu cadáver removido para
o necrotério policial.—¦ an» i

Prnfpçcnr MAR|° Rezende, dariuicsaur Escola Norma] eda Es_
cola de Apeifeiçoanicnto, prepara para
exames parcellados no Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro II, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc— «As-
seinliiéa n. 123.»—De l_ás4. Telepiione
2.o33, Central.

¦ -!»»¦ ii .. ¦ - ——

Consultório Medico

.TOSE' JUSTO.
—»- «t»». ¦¦

Hoje e amanhã
UbTi/MOS DIASAVATAR

(TÍtOCA DE ALMAS,
Ha noveila ile th. fiautl.icr. Interpretes: Soava I

Cujlouç, a colelirc arlisla russa; A ml ré Naln.v, o In-lei prcte ilc/iFaleiiae. A. Kovclli, Mastripiclri e aliella .Nulira ei.i seus exóticos bailados.

Ko Cdeon
OJgireferido da éISíe carioca

¦ **W ——_____„

Correspondência da
A NOITE

críeilamente cor-Sad.v
recla.

Ribeiro Carvalho-

-oO**»-

Genebra typo Iiollandez
da Usina São Gonçalo:é a melhor

Raia da AssenabSéa, 21

Ó compositor Leroux em-
barca hoje para o Rio

MONÊVIOE'0, 20 (A. A.) — O compôs!-
tor franecz Xavier Leroux embarca hoje com
destino ao Rio de .Janeiro. Iloiilein. á noite,

 fo.i-lhc offerccido um banquete, falando o
sadbra ministro de França, tjue saudou o illuslrc

compositòF',

(Só se responde a cartas assigliadas com
iiiiciaes.)

P. II. I. — Por um pequeno qccidente na
iib.erluru da sua caria ficou ella incouiprchen-
sivel. cm uip ponto: queira escrever-nos i dc
novo, fjitjj ¦, , . 

' . .
A. (1. lí- -- O mundo precisa dc «ehlle c" o

Brasil irais-do quc qualquer outro pu-iz do
mundo. A sua intenção é, portanto, dcsliuma-
nn c impatrlollca.

li. O. L, — K' preciso ver si ..Ho hajilgnjna
suppuração interna, ãlgiimíi coJlceeãíy pur.u-
lenta no íigado ou qualquer oulro órgão.' No
seu caso o exume do saiiRuc é. preciso sob o
triplo aspecto da supurnçítòj íio impáfiidisníd
c da sypbilis: pcl;. curva Icucocylaria, pela
pesqiiíza cio liemalozoario Lavcraiü e pela rc-
acção dc Wassermann. Nolando-se que esta
ultima, sendo negativa, nada significa quanto
á existência da moléstia.

II. M. S, P. — Fa uso di quaielie medicina-
lc?, Deve siispeiidcrlo, perclié c indicio di
nvveleníiniento.

Se non prendo nessim medica monto, si dc-
ve solloineltere ad un esnnic medico. Si prc-
servano i denli lavandoli matlina, e será; e
prima e dopo i pasti, con acijua ossigenala
(duc cucciiini in mezzo biccliier d'açqua) a.l
clorato di potassa.

O. A. (',. B, — Tliyroidina: o uso desse me-,
dicamento deve ser fiscalisado pelo medico,
pois lem influencia sobre o coração.

T, II. E, H, E, S. A. — Sluilissimo obri-
iJado.

A. M. R. — Levc-as ao consullorio, da rua
Miguel de Frias (pcrlei.ee á Santa Casa),

lí, F, Y. —. Mande examinar o sangue,
F. F. F. (.Miin.nííii) — Usar a vuccinn de

Wright, além do Iraliimeiilo local. E talvez
seja-necessária a "raspagem"-; deve confiar
no critério do medico,

C. O. II. A,: — Agradecido. ..
íV. A. T. — O senhor acha que sc possa

receitar pelo jornal para uma cousa quc o
niçiüco, niesino esamiiiando, muitas vezes sc
engana?

í). 1. N. A. — Duclins escossezas e Moli-
terno.

V. R. — Gottas iodadas de Metterling,
RI. N. I, — Xarope de Ninichc: tome duas

colheres por dia,
T. II, — \'iulio monobromado d'Iti, '
S, (!. — È' preciso exame medico.
D. O, l\. — Obrigadissinio.

Dr. Nicolúò Ciancio.
¦—— ¦ !«<?>¦ •

MODISTA
Conleccionnm-se vestidos sobre os ullimos luodelos,

de Paris. Hua Pedro Américo n, 0, casa ií.

Alumnos da E. de Belias Artes
assaltam uma menor em

plena Avenida
Km caria quc nos dirigiu, D. Xair da

Gama conta-nos que no sábbado passado
nina sua iilhlul.a de 10 annos, ao passar
pplfl Escola Nacional de Rellas Aries, foi
agarrada por Ires alumnos daqucllc eslabe-
Icciinenlo e conduzida liara o porão, onde a
despojaram d:, quantia de sete mil réjs quelevava pnra compras. Accrescenta a mesma
senhora que um oulro almiino, appa recendo
ua oceasião, evilou quc a creança fosse,
além de roubada, victima da torpeza dos
tro» assaltantes.

Esse o caso grave que nos relata a mãe
di.; menor. Da sua veracidade cumpre á di-
recloria da Escola de Rellas Aries averiguar
e gLoinar as necessárias providencias.—-. 1 ¦ HW¦ '. ¦ 
Exames de sangue, analyses

de urinas, etc.
: Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicino — Lnhorato.io do Ana-
lyses e Pçsquizas : HOSARIO 168, esq. praça
^qncalyes Dias. Tel. do l.ab N 1834.

¦ i; ¦ l ;«JgWÍ» ¦

•"; Brincadeira fatal
yiyert.a-5C a saltar-iios bòpdés quc Iransi-

Silvam pela rua A|areehal Floriano 1'eixolo,
o lue.lor Wiildeiiüir ,Cainí)ns de Oliveira, de
1,1.; .'.unos, residente á ladeira do Faria. Esl'l

,ti;aí|iiiuadii foi-lhe falai, Quando pulava em
.»u\ hoi.de linha do Malloso balei, em um
Jiosle de. iiluininaçàu publica, caindo ao solo,
gríivemenle ferido. Sqccorrido pela Assiste.i-
cia, foi depois internado na Santa (lusa.

- ,A policia do {Io dislrieto soube ila oceor-
reucia.

i 11» i
Tsbelllão NOEMIO OA SILVEIRA

RUA DA ALFÂNDEGA 32.-Telephone 611-
-¦- 1—¦ mw* 

A saccessfto ainü-O-

Chega a Manáos o general
Thaumaturgo

í DcManúos recebemos, eom dala de ante-
iiõulem, o rad.ioleiegrii.nimn abaixo:

.'"Após, os aetps preparatórios contra a re-
cepçào dó general Tliaumiiturgo, pretendeu-cjo-,se ate impedir no seu desembarque o
.çómparccimehto das classes conservadoras,
unia massa popular, superior a dez mil pes-soas, aeelainou o.único governador legal paru
o futuro qualrieniiio. Diversas senhoritas e
cavalheiros falaram no desembarque, na
praça em frente ao palácio do governo, cer-
cado por uma força armada, afim de pro-vocar tumulto. O general Thaumaturgo re-
spóiideu, tres vezes, agradecendo e salicn-
laudo que a majestosa manifestação correra
çm toda ordem c confiando seu direito á
hoi.ioraiiilidi.de do presidente da Republica.
0 general Tliauiuaturgp tem recebido conli-
iiu.as visitas, até de seus adversários. Guer-
reiro _ Anloiiy, vice-governador. — Manoel
/¦'rancisco Machado, vice-presidente dn Sena-
do. —- Benjamin Válle, presidente da Ca-
mara."

MAX.VOS, 28 (A. A.) (Relardado) —
('.liegou liontem a esta capital o general
Thauinalurgo dc Azevedo, sendo eumprimen-
lado a bordo pelo official de gabinete do
governador do Eslado, que, em nome desle,
Mie deu as boas vindas.

Um feto enterrado nos
fundos de um quintal

¦ ¦ ¦
Realisou-sehoje a exeavação

Foi umn barbaridade, O anuislu, np<W uma
discussão pm< niiulqiior molho inili, ospnn-
colHi, üg(|IIOCCIIllo-KO, lllOm de ludo, du que
cila ostnva num eslado que iiggravnva iiiiiIh
aluda o seu crime. O caso passou-se lu. dias,
como nolichinios, ú ruii Vlsconilò dc Simlu
I-abei n, Hl, sendo prolagOIllhlll dc lud , Mi-
guel Rodrigues o sun vicliinu, a prela dc 18
uniins dt* Olinda Vil.ili.i.i du Conceição, que,
i>puiic:ida por clle, ubortini e enterrou' o leio
uo quintal du casa.

ImillOlllutlimeiltc foi aberlo inqucrllo, sendo
preso Mlgu"l Rndriguc-i c upiiiiulo o seu rrl-
me ipinuto no '.'spiiuciiuieulo, Uni prccl.m, po-rcui. ficar provado o iiliorln, o enterrÀmoulo
indevido no ipiiiil.il d,, ins.. e o delegado re-
(lliisilou do (ialiinele .Medieo-I.cgiil um cxn-
1110 do local cm que se di/la ler sido cn.lcrril-
do o feio,

1'elu inuiihã de boje, na casa d,, rua \ iscou-
de dc Santa Isabel, realisoii-se o exame, pro-ccdcndo-sc á oxcnvníúo do logor apouladii de-
pois das formalidades dc praxe, com n iircsen-
çn dos médicos legislas |)i'i. Diogenes Saiu-
paio e Elysio do Couto.

Depois de uma ligeira exeavação, foram en-
conlrados de fnclo vestígios de um nliqrlo,como paiiuos iiiinel.i.diis e certa porção de
umn uiussii apodreciiL. e informe, que os me-
dlcos não piiderain precisar scr um feio ainda
eni eii.br.vãii. Tudo isso foi arrecadado puraum exame mais minucioso,

A policia, desde logo pôde affirmar, porém.
que não houve inliinlieidin. Si aborto Louve
o feio expellido não poderia ler sinão tres me-zes de fflscoçào,

Assistiu aos trabalhos, findos os qunes foi
lavrado um auto (i(. tudo quc se fez. confor-
1110 as formalidades de praxe, o Dr. Usoriode Almeida, _« delegado auxiliar.
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VermouNi fypo Torino
O melhor é o da Usina SãoGonçalo
RUA DA ASSí:mhí,Iva N. 21.
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Dormindo, matou o iilho
—*—.

Em S. Christovão
Um faelo tríslc oceorreu esla madrugada

cm um niodeslo conimodo da casa ... :ili!) du
rua Beila de S. João. Cerca das I horas, Fu-
geilin Franco Dias, residente no alludido com-
modo, procurando acalentar uni filho nnsci-
do ha quatro dias, deu-lhe o seio, para o
amamentar. Descuidada, Eugenia tornou a
adormecer, siiffocnndo sob o peito a crean-
cinlia, que veiu a morrer asphyxiada. Levado
o fado ao conhecimento da policia do li)'
dislrieto, esla fez remover o cadáver para o
necrotério, afim de que sejam preenchidas as
formalidades legacs,

Doenças do apparelho cliges-
íivo e do sysloma nervoso. —
Kalos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

1 ^" 1

Cousas da policia
Giistão Alves dos Sanlos, de quem nos te-

mos occupndo, sobre acontecimentos cm que
tem sido elle envolvido, com o commissario
Arides, do 8o districto, esteve na nossa reda-
cção para nos explicar a sua nenhuma culpa
em laes acontecimentos,, pois só vem pro-curando evitar attritos com a mesma auto-
ridade, o que não lhe tem sido fácil con-
seguir.

As suas declarações, cm abono da sua con-
dueta, foram confirmadas por seu advogado.
Dr. João Anlonio Teixeira liaslos, de quemrecebemos caria, com detalhada exposição;

...——,—¦ —loiBa. »— ..,

Dr. Dantas de Queiroz curada tüukiiçülo-
ob pelo 1'iieuiiie-

ll.orax e outros nictliodos moilprnos dé traiamcnlo. Con-
sullusilas 8 ás II ila inanliã. Hua Urugiiayaiia, 11. A'i.

"ANoite Mundana
[NNIVIdtSMIltl.S

I'a/ein annos (imniiliAi
Os .Srs, Dr. Virgílio d,. M,,||„ Prnneo, Dr.Ileiial.i (.aiupos, )h-, l|,1S|„s N(,Mo |j„, 

'
ncMi. capilal i Dr, Joflo Ncr.v. clinico noilftP«|ll«!j .Mie, Flisa Slinas, Iliba .1.. focam-inciiilaiUr Manoel Ferreira Slmas: n,,. nc...niiuio llilleucoiirl .l.iuior.

•— Fa/ein annos hoje:
Os .Srs, marerluil Dr. Claiiillun A. dc 011-

iw.Vo l»,nv,M| •l1Vl'1'».vinn OoncnlvcR 1'nlni. lc-lOIile Curiós Devellurd, Dr. PranelKO -Kl-',":, 
¦ l,,U'V. m",,il 

Ç«PH«l! rupllão de fiugul»-\ Islides Masearcubas 0 Domingos Villola.
/• l:S IA S

FiiikIou-.sc nesta capilal, na residência d*«¦ano.,, patrícia íl.,,,! .I.llietu (:,,,,'" 
'',,í

su edade le.niuln,, de ei •„ nrllsllco-mu.-sieol, sob a donontlimcia dc "Pomlim".
<>s rnlinIbns iniclnes di, ,,„vcl associaçãolemiiiisli, loram dirigido! pelo Dr. Carlos<>• Miigiillu.es, que, depois dc proferir ninanllocticfio iiljuslva ao neio. deu pouso /, ,|j.raciona, qlella por ncclaninçfln o composta(los seguinles nomes: .luliela Correu, Dclio-111I1 .Miiivoiules ArilVIlldo, llra.iei. Itül.ar.Rime, li.iMnaiin, Luiza tionelln, Mme Lu-vale, l.eo.iidia Sérgio, Fili.iéa Hngnw.liliglia l.iivalle.

RECEPÇÕES

r ("or-

Mine. Adalgi/n d.i Cunha, espnsn do pro«i-or municipal Sr. Oscar du Cuiilui. feste-
anniversario nalnlielo, recebo

rua Sn-

seu

dá hiijc,
pessoas

aiu.iver-

N.i

.1 do o seu
lij lc, ú noile. em sua rcslden : 1, ..
phiu, as pessoas de suas relações.— í) Sr. nlniiranle Sllvino llocl.aein sua residência uma recepção iVlie sua amlsnde, por motivo dsarlo natalicio,
CONFERÊNCIAS

Nn Hlbliolheea
(Vamiiiiliâ, ,'.s li!
rencin' do Sr. Dr  .,„,-,.„. ,,.,,. „, .
seriara sobre o lliemn: "Considerações sobre
o ensino da geographia c da historia daiartes eslheticas c praticas na eseol

A cultura physicn'
tilào do "Jornal" realisa-se hoje,
horas, a conferência do Sr. José

que disscrlnrá sobre o lhe-ma: 'Arle de ser portuguez".
CONCERTOS ¦*

riu —
-r Xo

Ús 20 1|2
SiniTies Coelho,

Cionnl rei. lisa-se depois"-' horas, a quarta ronfe-
Mendes Villlllin, que di.i

a prima-

No salão do "Jornal" renllsn-sc hoje, ÍW
21 horas, e não amanhã, como foi noticia-
(Io, o concerto do pinnisln patrício llubeiis
Figueiredo, primeiro prêmio do nosso In-
stltulo de Musica.
VIAJANTES

Acompanhado de sua Exma. esposa, é cs-
penido amanhã nesía capilal. vindo de Per-nambuco, a bordo do "S. Paulo", o D.-.Oliveira Lima, que ficará hospedado no lui-tel dos lístrnngelros.

— De Ouro Prelo é esperado hoic nccapilal o Sr. Aleindn Guanabara Filho
LUTO

Ia

Scptillou-se liontem, nn cemitério de
João Baptista, a Exma. Sra. D. Amnzih
pes, esposa do Dr. Henrique l.ope
nesta capital.

São
l.o-

clinico

Temporada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR parlicir-.a sua Lsiiia. fregtiozia quo » seu Inxiinsn oslalioleci-

menlo funeciona iliarianiculo nté 1 lima da mnnliiicum un. csmorailò serviço de CHA', CIIOCOLATI! SOU-VlifKS e granilo vnrieilado em l'.\TISSl-:it||-: finn!Concerto todas as nuilei alú ii,3Q.
. nS/AYEXIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATÍIE')

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

Propostas á rua do Carmo 11. lõ, coiu o Sr.
Braz Vianna.
~""' * 1TP"" *

Uma quadrilha de pivettesnas malhas da policia
Eram constantes as queixas recebidas pela

policia do lã" dislrieto, contra uma malta
de "pivett.es" 

que operava uns ruas Fonseca
Lima, S, Francisco Xavier e ijlimcdi.uções.
Wc quando cm vez um policia,! conseguia
lançar mão eni algum. O numero, porém,delles era grande e os pequenos furtos avul-
tavíim de dia para dia.

O Dr. Olegario Ucrunrdcs, delegado do
districlo, concertou com o investigador um
plano para conseguir a prisão de vários dos"pivettes", que habitualmente dormiam cm
mu prédio vasio da rua Fonseca Lima. de
que já haviam carregado eom os apparelhos
de installnção electrica, encanamento'! ile
água, ele.

Está madrugada foi dado uni cerco Aqíiel-
Ia casa, sendo presos doze garotos, cujas
etlodes variam cnlre oilo e 15 annos.

Todos foram conduzidos para a delegacia
e vão ler conveniente desliuo.

Um ladrão, depois de
preso, bebe iodo

xacfpez do 7*
Scientc

«Sisíricto

eo chamou
annos. quc fora levar
e pediu-lhe qite com-

pequeno atteu-

-<3»B»-

pelo Pneuinollioiax — Hw.i S. .José 10G ás 2 lioras.—, .. - . —»»__». 
I

Poderoso fortificnnle do sangue e regnladoi
de todas as funeções orgânicas: Coração, Fi-
gado, Hins, Estômago, Intestinos e enfrsquc-
cimento dos Órgãos üenitaes. Pão, il$5ÜO. De-
posilarios 110 Ilio — CHARUTAIUA PAHA' -
Ouvidor. 120.

a policia do 7" districto de 11111lurto oceorrido á rua Voluntário;; da Pátria11. liiO, nas syndicaiicias, prendeu o coube-
pido larapio João Brito Fernandes, vulgo'João Maluco", quc foi recolhido no xadrez

Hoje pela manhã "João Mal.,
tim pequeno de nove
pão a oulros presos,
prusse 200 réis dc iodo. (1
deu-o. João, calculando que bebendo a pe-quei.n porção de iodo não morreria mas se-
na posto em liberdade para tratar-se, inge-
rin o medicnmeiilo e poz-se a grilar."A Assistência, chamada, deu-llio fortes vo-
nntivos, deixando-o 110 próprio xadrez, poisque é de nenhum perigo o seu estado.

¦ «t»p» _

Chamados médicos á ncite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.953 Central

fSUA DA CONSTITUIÇÃO fi. 6

« lllustração Poríu^ueza»
Como os anteriores, o ultimo numero

dessa interessante revista está repleto ile
Ulll noticiário variado c interessante, sobr;'-
saindo as gravuras da guerra, numa feitura
material boa. Juntamente recebemos dos
Srs. José Martins e Irmão, agentes da "II-
lus tração" no Hio, os últimos números Iam-
bem do "Século Cômico" e da "Mudas
Bordados"'.

is a

(26) " 
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FOLHETIM*——

INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux © 1? PARTE

>S@6-

l+l
- Jlpuique, cnlão, correu á porta do patamar
da escada. Elle queria fugir do castello, mel-
ter-se pelo parque, perder-se no escuro, oc-
cultor o medo de que sc sentia presa nas
Lrevas! Abriu com precaução a porta do pa-

A ' 'A escada eslava illuminada.
Jilla desceu alguns degraus.
0 ruihor cessou subitamente.
Cousa curiosa; o silencio quc reinava ngo-

ra em lodo o castello assustou-a muito mais
que o rumor iiicomprehensivel quc a fazera
sair do quarto.

Chamou por Frnnçoisl O som da sua voz
gelou-a, quando verificou que nenhuma outra
voz lhe respondia. Nem François nem sua
irmã Marli nc apporeciam. Onde estariam
elles? Por ([ue a haviam abandonado? Moni-
que acliou preferível voltar ao quarto, paranelle se encerrar c chamar pelos criados.

Onde cslaria.m lodos o.s oulros criados?
flouio cila, haviam certamente sido desperta-
dos por semclhaute rumor. Por qne não ae-
cudiam?

Ella voltou-se c soltou um grilo horrível;
um bo.nTiu mascarado eslava atrás delia, dc
pé no patamar, immovel como uma estatua
uo seu pedestal...

, Deitou a correr,

Escorregou pelos degraus da escada a haixo.
Abiru a primeira porta qúc eucíntrou ao

fugir ç depois de passar fchou-ii com uma
energia selvagem.

Estava no escuro c no silencio, Entrara
no escriptorio de Hanczeau, onde vira o
inicio onde, talvez, fosse assistir ao final,
do draiíia.

Fizera correr ps ferrolhos.
Ella ouvia agora distinclamenlc os passos

do liomein na escada. Elle descia, Chegou ao
vestibulo. Estava atrás da poria. E disse:"Abra!"

Ella tremia como varas verdes.
Não dispunha da minima arma.
Correu pela sala, com o intuito de passar

para a outra, c lá fugir. Mas tropeçou no
escuro, caiu, ergueu-se c recuou de súbito até
á parede, clamando de novo por soecorro, num
aucesso dc desespero. "A luz, repentina-
mente, fizera-se no escriptorio!"

E a porta se, abrira, para dar passagem op
mascarado. E'cinco outros mascarados ahi
estavam, dos quaes um ainda empunhava a
alavanca quo lhe servira para furar a pa-
rede. Nas mesas, no assoalho, reinava a maior
desordem.

Por toda a parle havia papeis espalhados

a um recanto c aceumi.lnda nas poltronas, A
burra estava aberta. Os, papeis idas pare-
des, as tapeçarias haviam sido arrancados.

üous desses misteriosos indivíduos, de joc-
lhos no meio dessa confusão, parcciuí.i oc-
copados numa busca das mais miiiucusas c
atiravam, tle tempos a tempos, um documento
numa pasta preta que haviam aberto sobre
o grande sofá de couro.

O homem que descera a escada atrás ik- Mo-
llique fechou a porta, quc um (los seus ,ctim-
plices acabava dc abrir. Encaminhou-se para
a escrovaninba de Hanczeau, .sentou-se lia fa-
mosa cathedra, tirou o seu chapéu de feltro
mollc e a mascara negra que lhe cobria o
rosto. Mostrou uma cabeeinha dc fuinha,
Ioda cortada dc um sem numero de rugas e,
dessas cabeças de velhos que conservam a
sua frescura, apezar de tudo. Sem barba,
sem bigodes c, no logar dos cabellos, . uma.
bolla de marfim. Dous olhinhos cinzentos, ex-
tremnincnte vivos c penetrantes, davam uma
vida extraordinária a essa physionomia sem
expressão.

Minha senhora, pronunciou clle c o cx-
celelntc francez c sem a minima accentua-
ção; tranquillíse-se não lhe queremos o mi-
nimo mal. Aqui só tem amigos. Senle-se c
conversemos razoável menle.Em primeiro logar, perniilla-mc que me
apresente. Sou o Sr. Sliebcr, director do scr-
viço de espionagem de campanha dc sua ma-
jestade o imperador da allemanha. Aqui
estamos para salval-a, a si, a seu filho e á
memória dc seu marido. Não temos o mi-
niino interesse, o mínimo) a que sejam di-
vulgadas a verdadeira situação da casa lia-
nczeau e a importância excepcional dos ser-
viços que nos pode prestar. Somente, minha
senhora, só poderemos chegar a um tão in-
vejavel resultado, si a senhora quizer auxi-
liar-nos!

Mas, senhor!... Não sei o que quer, di-
zer! exclamou Monique. Vejo que os senho-
res agem como nrronibadorcs, mais nada!...

Ohl minha senhora! Nada dc palavras
offcnsivas... disse a voz plácida dc herr
Stieber... Enfrentamos uni drama, cujo mys-
terio a senhora nos auxiliará certamente a
desvendar. È' preciso que saibamos a ver

Lma jiüüicnsa papelada havia fiBo jogada I dade, minha senhora, toda a verdade. Pro-

curamol-a nos papeis do seu marido. Não
a oíicoulrámos, mas contamos absolulameii-
te com o seu auxilio... Fale, minha senho-
ra, que houve?..,

Monique ouvia-p falar, falar... Nesse lomlao Simples, tão pausado, lão tranquillo! Unimagistrado, presidindo no tribunal uma au-i.ieneia, e tomando um depoimento cercado
tio- apparalo normal do poder judiciário,
ginlrdado c amparado pelos policiacs, nãoestaria mais á vontade.

Monique pensou que, desde que as cousas
assim sc passavam, esse bando de miseráveis
devia se ter cercado de Iodas as precauçõesnecessárias para a sua completa segurança
e que ella não poderia contar com soecor-
ro algum. Ella era uma prisioneira do ser-
viço de espionagem allema.

.^formidável aventura proseguia,.
Sim, mas essa gente não imaginava queMon.quc já havia ganho a partida. Tudo

ignoravam ainda! Ella tudo sabia! Chega-
vam tarde de mais! Poderiam fazer o que
quizessem, pouco lhe importava isso agora,
Ella não falaria!.., Mesmo si a torturas-
sem!... A tortura não lhe inspirava receio!
Soffrerl... soffrer para o seu
seu marido quizera vender, era
desejo!

—_ Senhor, disse cila, com uma voz lão
plácida quanto a do homem que a interro-
gava, deixo-o falar c ouço-o, mas repilo-lhe.
que não comprehendo absolutamente nada
do que me está dizendo. O meu marido foi
sempre um homem honrado e não vejo qucrelação pos^-a exisiir da sua memória com
o serviço de espionagem de que o senhor se
diz o chefeI... E' verdade, parece-me quc a
sua physionomia não me é totalmente des-
conhecida... Sim, quanto mais o examino,
os seus olhos, por exemplo.,, já os vi em
qualquer logar...

A senhora não se engana... "Ern cn
q;ic guiava o trenó em que a senhora ia
com sua majestade, no famoso dia em quo,.,Perfeitamente, já sei.,. O senhor cx-
cree então todas as profissões, senhor Stic-
ber?

—• Todas as profissões que são úteis ao
serviço de sua majestade, sim, minha senho-
ra. Sin!o-me feliz por ver que se recorda

paiz, que o
o seu único

desse pequeno detalhe, prova dc que pódc
ter confiança cm mim. ..

E virou-se para o.s seus acolytos mascara-
dos, dizendo-lhes: "Tenham a bondade de
nos deixar um momento sós!..." Iiumediii-
Ia menle estes desapp'areeerani como som-
brns. Só com Monique, Stieber tornou-se de-
cisivo, mais insiiiuanlc ainda:

Minha senhora, "deve coinprebender quc
é preciso estar comnosco!" Qualquer impru-
dencia sua e eslá perdida. A policia franceza
não a pode.ji salvar: sómentej ella é sua
inimiga. Como eu lhe dizia lia pouco, a se-
nhorn tc.m um interesse prodigioso em não
lhe dar alerta. Ella não será prevenida do
que aqui oeeorre. Todos os seus criados, á
exeepção do guarda e da irmã que puzemos
na impossibilidade de nos prejudicar, nos per-
Icnccin. Ainda uma vez, o que houve?

Houve, senhor, que o meu marido) c
o seu amigo KaniosLy morreram de um ac-
cidenle dc automóvel!

E a senhora que com elles ia, o que lhe
suecedeu em tudo isso?

Eu não os acompanhava; ficara em Bre-
lilly, no pavilhão do meu guarda.E' a versão official dada por si e eu a
felicito,.. E' plausível e é o quc lhes basta
por hora... Mas, não é esla versão que lhe
ptço,..Não conheço outra...

Continua, então, a desconfiar de nós...
Faz mal. 0 que reeca? Dar-nos armas? Dis-
pomos de todas contra a casa Hanczeau, mas,
não nos utilisnremos dellas, fique traiiquillã,
pois que Ilniiezcau era nosso cúmplice, e des-
vendar a sua obra seria comprometter a nos-
sa. Minha senhora, pódc dizer tudo. Nunca
faremos nada contra a memória de Hanczeau.
Si quer saber ludo, o seu marido prestou-nos
lambem serviços importantes na còlrlc da
Áustria, com a qual, sabe-o, estamos cm ex-
cellenles relações. Na Hofburg, não nos per-
doriam um Iliinezcau espião?Está tranquüla?
Como vi, estamos jogando com cartas nn me-
sa. E' fliifl o tempo urge e o momento é ter-
rirei! Kãò ten_)s o mi nimo receio de que pos-
sa "jogar" contra nós. Depende mais de nós,
liara isso: "E' preciso porém jogar comnos-
co!"* E' uma questão de vida ou dc morte.

pre-
c a prisioneira

espigão Sainl-Jcan,
eni baixo desse espi-

mas,
, mi-

— Para qwm, senhor?

DR. ALCÂNTARA CíüiMES. Tuberculosa
Rodrigo Silva, li. He :i ás 5 - lies. lolon 700 Sul
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Mas, minlia senhora, para si, em primeirologar!...
r— Ah! Muilo bem!...A senhora não ...e coniprchcndeu I repi-

to-llic que não lhe será feito o mínimo mal.Mus, lia situações que podem Acarretar calas-
trophes irreparáveis, por vezes peores que amorte!... A senhora estava uo mito com lia-nczeau e KaniosLy. Partiram daqui todosIres como amigos. Alguns momentos depois,antes do accidente, eis, parece, como as cou-sas se apresentam: Knniosky guia sempre onulo, mas, no carro ha uni morto quc é lia-nezeau e uma prisioneira, fortemente ligada,incapaz dc fazer um movimento, é a senhoraHa nezeau; só pódc ser cila. Como vc, minhasenhora, estamos informados, Knniosky
para-se a precipitar o morto
com o auto do alto do
Quando o auto chega
gáo, ha cffectivãmente duas victimas
uma dellas é KnnioskyI..." Quanto a
nha senhora, viemos cnconirai-a aqui, sem o
mínimo damno, c posso garantir-lhe que estou
pessoalmente encantado com o facto!... Mas,
vae dizer-me o que houve entre Hanczeau eKaniosky?,.,

Monique ergueu os hombros como si se-
melhante teimosia acabasse por enerval-a.Mas, af firmo-lhe, senhor, que nuo sei ab-
soluiamcnle nada !...

Stieber tossiu, bateu com o dedo na borda
da escrevaninha e proseguiu:Kaniosky matou o seu marido, orgoilH
sara o seu dcsapparccimcnto; aquelle mise-i
ravel lhe preparara essa morte horrosa, não
vejo, pois, a razão pela qual a senhora o pou-
paria! Era um dos nossos auxiliares! Teria
clle querido nos alraiçoar? Qual teria sido
o motivo da disputa entre Hanczeau e Kn-
niosky?.,, Foi a senhora testemunha do uma
troca dc papeis entre o seu marido e o ami-
go? Havíamos confiado a esses dous homens
documentos preciosíssimos, (i que foi feito
delles? Náo foram encontrados com os ca-
daveres. Comprehendn bem, minha scnbrora,
que precisamos de duas cousas: "a explica-
ção do drama e os papeis!" Viemos busca»
um e outros cm sua casal

f
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O PERFUME MAIS NOVOB.OSICLER
Dolotroz, Purls—Vidro 7$ooo

= CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & O.

Rua do Hospício n. 11 è Rosário n. 64 - RIO

PO' TALCO
COLGATí5

No atelier de costurg...
TRABALHO A' MÍTÍ

W^\^W

A Imprevidente não toma nada e caede anemia.
A previdente trabalha alegremente

^Asrem fat'Qa graças ao QUINIUM LA-BARRAQUE.
ni pelos excessos; os adultos fali-0 uso ilo Qlllllltim l.iiliairai|tic ua

dpíü tle um calico ele licor, depois de-
cada refeição, (-. i|iinnlu binta pnrarestabelecer, dentro dc pouco Icmpo,
ni forças ilos doentes pnr mais osgo-
bulas i|iiei estejam, e pnra curar sejiiir
riunenlo o sem abalo ns inuloMIns da
Inilgllidcz o do aiii-iiiiu ns iiiai< iinli-
ga* 0 lllilis rebeldes n qualquer em-
lio remédio. As mais tenazes febres
dosappiuoccin rapliluineiilo loiiiiin-
do-so esto heróico ninlicninoiito,

I'iir isto, as pr-ssons fracas, daliili-
tailas pcln* mulcsliar, pelo truliiillio

gados pelo mui raplilo crescimento,
as nioninai quo custam n sc formar
o a so desenvolver, as senhoras pa-lidas, eis velhos enfraquecidos pela
cdado, ns anêmicos devem tuninr
vinho do Quiniuin Lnbarraquo, VI
parliculnrmoiilo rccomincndudo pnra
os convnlcsccnles.

Aclin-eoo Quiniuin Lnbnrrnqnoom
todas as pliariniiciiis o drogarias.

Deposito: Casa 1'rcie, rim Jacob
n. IU, em 1'nris.

Loterias da tapiral federa
Compsnhla di Loterias Naolonaas

fo Irull

Ejtlrncçiies publicas, sob a fjscnll-
snçAn do «encruo federnl, As í \\U o
nos subbndos ás II horas; á 

'mu

Visconde de llnbornby n, 40

AMANHA

ãBBBBBBBBI «Mmatgg. ^^m%3SFJWTrlERliiF$mB!Mm

340- 17-

25.000S000
Por i"t>6oo

-,-. I..,-

Sabbado, 2 dc setembro
A's 3 horas da tarde

300 — 
32*

1 00:0001000

CTrtEnergil poderoso tônico
22 Novo anti-rlieumatico
CTlEnergil depurativo agradável
5ÇJ Rei dos laxativos
IJ^ Grande remédio da mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

mm . 1 , ¦ r

A' venda cm todas as boas pharniacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. c Araújo Freitas & C.

EXTERNATO MAURELL
FUNDADu EM 1906-

àM&L 0 BOM FUMADOR g«o pr mais íiap outro
mm pape

ff-
831

do que o
ds BRAUNSTEIN fréres. - PARIS

Forncceaort! do Estalo rrancez e ms
prlsclpies latrina tuaziieiras

para PAPEL de CIGARROS
em Resmas e Bobinas

Fora de Concurso :
Londres l'J08 — 'furin 1911

toO^y
FUMADORES, Exijam em Iodas nsfabacíirlaso Zrglag

Por 8S00O, cm décimos
Os pedidos de liillicles do inlc-

rlor devem ser acompanhados dc
mnis 0(1(1 réis pura o porte do Cor-
rolo C dirigidos nos agentes geraes
Niiznrctll & C.| rua do Ouvidor
11. 04, cnlsn 11. 817. Tele«. LUS-
VEL e na easa F. Guimarães, Ho-
sario, 71, esquina do beco das Can-
eellns, caixa elo Correio 11. l.U/U.

S>

DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema-

ESPECIALISTA
ronuncia- clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.
Commodidade absoluta

Rua do Carmo 7í-Canto da Rua Ouvidor

teta úo Norte
Aberta até 1 hora da manhã

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.801 CENTRAL

Hoje ao jantar :
Perna de vitella com pirão do batatas.
Frango com arroz A minhota.
Pclit filol nu financler.

Amanliã ao almoço:
Colossal coziilo ,-'i bahiana.
Tripas á moda ilo Porto.
Ilogout ele carneiro com couve-flor,
Churrasco tle carne secca.
Comer liem na acliiidíilade só nn pri-meira casa 110 gênero—u Urutu ilo Norte.
Vinhos snliorosos.

Director e proprietário: — DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nocturuas

CURSOS DE PREPARATORIOSE CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

Stedt Munchen
Cnié c rcslnurnnt

Dnr 1: ii-iiiiiiuiJ .ni ui liw».
11/»!/» Croul-ou-potiI1U|^ Ciiluilo auitdo.

Aninulin pnrn o nlmrío •
Carurú A bahiana.
Coilelo familiar,

Ao jantar:
Sopii do ininiiii,
i'i-i-i ¦• brasileira.

Todos os dias:
H.n-iiili.-ii o Miiiliulinti nus trasis c os-

Iras (roscai.
1'ilo-i soilido-, inludas tltwrsas, inn^ini-

IIIIÍM-, elo.
Bebam ANADIA, o melhor vinho.

Praça Tlradontea ¦. 1
Tolepli, 605 Contrai

Proprietário, A. Motln íiü-in .

Curso de corte
Senhora franceza, <n-

plomiiila pcln Academia do Pàrí/i (ia-
ranlo uniinar cm l. Ilcçflei a corlnr
o conlccetonar qualquer vestido. Cür-
so especial ile Cúllclfl u chapéus,
Cortn i; iiljiiimva qualquer yastiuo on

nlnlllcun por preços módicos
Av. Itiu lii.nico iu,'l. -J" andar—Tel.

3.1183 N.

CORPO DOCENTE
Dr. JOÀO IUBEIHO, lenlc ilo Collegio Pedro II, porliiRuoz. Dr. .\lt'HIL'It TllinF,',

lenjc ilo Collegio Pedro II, matliemallcn, Dr. GAST/\0 ItüCII, lente do Collegio
Pedro II, fran ezo blslorltt universal. Dr.' MENDES DE AüUIAIt, lento elo Collegio
Pedro II, luiini. Dr. JOSIi' JIASTIIANCIOLI, tnaifieo assislcn o ila Paculdiulo ilo
Mi.-iliciim, francez, Dr. M/vNOEL PEMJI1U DA CUNHA., conhecido professor, pbysicao chimica. Professor GUIDO MONFOUTB, do Univcrsidado do Pennsylvfinla, eco-
graphia o Ingloz. OSWALÜÚ DOAVÈNTUHA, medico e dircclor elo Bxtcnmlo,
malheniulica e historia niiluial.

Rua Sete de Setembro, 170

j ggg* JSSmWBiaBBmmXSM 1B—

A Nutre Bame de Paris
com

 V
Em iodas as mercadorias

PHARMACIA [ DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

Mnra '«cafcTniícirtiL'» x^zznnwKtanaBraaMa *n*Bmm^^^^moKmÊ^maam

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

'.MALA»
Brilhantina concreta com pe-*ro'eo, deliciosamente perfuma-

da com penetrante e escolhida
essência, dá brilho e iirma a
côr do cabcllo, ao contrario das
demais brilhanlinas, que tornam
os cabellos russos. Vidro 3"pOoo.
Pelo correio 4">ooo. Na A' Gar-
rafa Grande, rua Uruguayana 66

K^ÈmLjíJrS GMif ¦ ^ flS Cki ¦ CnH A ^ S^^ul

Porfumos sorllclos- bula IS800

SOCIEDAOt RIO GRANDLNSE DL SORTEIOS"CLUB PARISI»]»
FUNDADA ISM 1JM2

Capital rciilisndo Rh. 3oo:000)ooo
(Auliirlhniln a fúncclonnr cm lodn a Rcpiilillra)

Díiinuoiroji íianco noüo.mmkiuiíi dk POitTâ ale-CM! a BANCO PELOTIÍNSR
sede -porto Alegre

Sorteios Mcnsaes - Contribuição 1ÔSOO0
PEÇA (Vi PROSí ECTOS

Rua da Quitanda n. 107- 1? cindíjrl
RIO DE JANEIRO

AGENTES — Açcciiain-sc, desde que apresentem^
boas referencias c fiança.

''tYtàámt \r'itSt^^

A '-Tendínha dos Aluados"
— A.MUjA DE LISBOA

Recentemente rcorganisada
sob a direcçâo do provecio"Belga'' Ignacio Van Gecm.

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

conde de Maranguape n. 17.

ni|i|iiiiiiln nu horcilllarhi cm todns u»
iiiiinilV-l.ii/iiia. Illii.-iiiiiiilisiiin, Kcio-
uni-, Ulconu, Tumores, Doroí museu-
Inros c ofsiian, Duros «lo calioça no-
clurnas, ot:. c tuilns iloonçai rcsul-
InillOS ile impiiroros iln sanem-,
ciiram-sii Infaillvoinicnto com o

Jnlco <|in) com nm sú frasco faz ilcsníipareicur i|titil«|Uor mnnllciüicllo, Uma
ciillie-r após as rolclçflos. Iíni luilns as pliarmacias,

—1—n—

WÊ li!

ven de-st ^^mmi^m^mf^
-L»BO^T0RfôWpMff0P#cjrÍ^tB^

CAPE' SANTA KITA

7

Gnmile sorlimcnlo rto pi-oilticlos cliimiccs o especialidades
plinnnaccuticiis, inipurliiçfio eliiecla elos mclliores fabricantes ela
Europa e America.

Caprichoso serviço dc pliurmacia c laboratório por pessoalliiiljililiiilu, soli a direcçâo du pharmaeeulico Cândido Gabriel,

UJsaltam1 III ™H
PREÇOS MÓDICOS 1

RUA SETE DE SETEMBRO, 99 I
Próximo á Avenida Rio Branco I

M8mmmmwB&ãB®EmBmBÊÊÊm

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
Fabrica :

Prai.â llup. lh
rei. íoao-ísso C.

Armazém :
R. Lavradio 18-20

Tel. U750 C.

Importadores de gêneros italianos
Especialidade em vinhos: Barbera, Nebiolo, Grignolino e

Capri branco. Vinho Chi_nli em caixa, diversas marcas
w o/.v/avv. 

Variado soitimento de massas alimentícias fabricadas porsystemas os mais modernos e aperfeiçoados.
Talharins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados e

domingos, no armazém á rua Lavradio iS e 20. Telephone
3.756 Central.

Massinhas glutinadas com ovos, em caixinhas de diversostamanhos, recommendaveis como optimo alimento das cre-ancas c convalescentes.
A' venda nos principaes armazéns.

PEÇAM €ATASiOGO

RIN02
Tomco .flujflV

ops nervos ^a^iyly
~- MAÕ HÁLITO

eJoNicooo Estômago
OYSPEPSlA
¦eitixAÇÇiÇA

Tônico
00 intestino
ENTERITE
em t/emcuio calmánti

Dl MSUSSA l Ahlli

ESCOLA DE CORTE
Mine. Telles Ribeiro ensina

com perfeiçSo a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indetci-
minado,
Moldes experimentados c ali-

nliavados.
Acccitam-se fazendas para

vestidos, meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar,Odeon á
direita do elevador.

MA1ICA iz RECISTIUDA

GARAGE AVENIDA
Reputada a I • desta capital

Autos de luxo para casamentos c passeios
:="^ escriptorio : ¦=:

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 cenlral
GARAGE E OFFICINÁSi

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

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

44, Lcinjo S. Francisco dc Paula, 41
Tclopliune 3.814-Norto

Frutw», queijos, mantoi(;n, Mos de
Petropolis, conservas o niulliados Unos,

MENU
Amanliã an almoço:

Salada de- camarões
('aliln verde ao Progresso.
Angu á unliinnn.
Familiar, feijoada.

Ao jantar:
Çnbrilo com arroz á vulom-iana.
Pato A brasileira.
Taetliirini sauté an jambon.
Ostras.
Legumes paulistas.
Mimosa garrafeira.

uaSO
Rua S. Francisco Xavier, 468Ferreira Martins Sc 0.
O- novos proprietários > baniam a altcn*

çüo do publico pura os sen- preços d«
reclanic.

Tom cm 'cn estabelecimento grandl
c variado slm-k dc louças, reiTiigcii", tu-
Ias, verni/ci o .irmcntu-i novas.

Queiram visitar o nosso bazar para s4
convencerem.

Odiei
Aluga-se unia bem mobilada, com ou

h-iii peiiiiío, a eiiMil 011 pessoa de Ira-
lamino, 0111 casa do familin cslrangeiru,
rui I gar alio o saudável; tem junlini.

Itun Doua Luiza n. U9. — (Gloria)

RU/l DO ACRE IN. 81
TELEPHONE 1.404. NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

OKANADO « C.«.—1 dt Marco, 14

Hotel Miramar c Babylonia
Telephone, Sul, 972 — Rua Gustavo

Sampaio ns. 01 e llü, Leme.
O piopri.ola.io participa ás Uxmas.

faniilias que ejosije o principio do cor-
rente mez ospjej^ni aposentos 110 mesmo,
que ja. se ;u:ba.m Ires vagos, qiioseião
alugados 'de 

preferencia a (picni mais cc-
do os desoja opcupar, só sc reservando
algum mediania signal, prcviamonlo
ajustado. 10—8—910.

Remédio prempto, m^^ tk?:
MELHORADAS

DE
PERESTRELLO

S-— j ;:

Pílulas Universaes
Para dyspepsia, enjôo, enxaqueca, obstrucção, ataques

bihosos e desarranjós do fígado e do estômago.
O laxante e purgante por exccílençia.

Produzem, o seu effeito benéfico sem debilitar nem causar dores.
Em todas as drogarias e pharmacias e na

A' GARRAFA GRANDE e-^_URUGW™^e

DINHEIRO

...' w0m**mmmmm

Empresta-se sobre jóias, roupas, fa-
zendas, nictaes c tudo que represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TKLEPIIONE 1.972 NORTE

(Ahevlo dos f horas da
manhã ús 7 da noite)

J. UBERAL & C.

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade ele moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem eapital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
gresso.

DELICIOSA BEBIDA

ieíÁ

Moveis e tapeçarias
— RUA S. JOSÉ' -

Teleph. 5.324 C.

AM IMPORTANTE
Pi'ulc V. S. ler este aviso, cnllncnndo-o

nn ilislaueia de II pullcgadus? .Si mio
podo ó porquo sons olhos e->lão fracos o
preeistiin ile lentas. Queira diricir-so í
rim ua Asscmlilóa, .Ml C.\S\ ItOl ll.t, que
examina a vista grátis e vende ocul<--=
lia ratos.

Uni-
e'0

Perolina Esmalte-
preparado que adquire e cciiscrvn a Iml-
ieza da pellc, approvado pelo Institutn do
llclleza, de Paris, premiado na Exposição
elo Miluiio. Preço 3S000. PO" 1)13 AI1I10Z
PHIIOI l.NA, suave e cmliellczador. Preço
•1^000. Exijam '-.-.les picparadus, á venda
em tnilas as perfumarias e no deposito
Icslc e do outros proparados, á rua Se-t<:

dó Setembro n. 2011, sobrado.

Vende-se na Garrafa Grande

Espunianíe, refrigerante, sem
álcool

Compra-se
qualquer quantidade dc jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
e-atitelas do «Monle dc Soecoitoi; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joallieria Valentim
Telephone 9'Jl Central

(jSJIIJ*)

'RARIA 
RÍO BRANCO

CASA DE PRIMEIRA ORDEM

29 - Avenida Mem de Sá -- 31
Attende de prompto aos chamados pelo TELEPHONE
N. i.OÍW—Central — para buscar a roupa — GRÁTIS —
c entregar a domicilio, depois de pago o trabalho. Limpa
a secco e passa, cm um elia o terno por .kSooo ; lava chi-
mieamente por 5|>000 ; tinge com perfeição. Faz concertos.

j| ESPECIALIDADE EM TRABALHOS - EM ROUPAS DE SENHOMS
^-.^^---.--¦-^^ ^r^^rr

O que todos já sabem é que:
A FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL

de roupas brancas para homens, senhoras e Ç.^nças, é a que vende mais barato e a quemaior soitimento tem, as camlsas e ceroulas do seu fabrico
sao as de mais esmerado acabamento e tamanhos avantajados. Única no seu gêneroe systema de negociar. ~~
Os nossos collarinhos de linho ainda se vendem:

DIREITOS OU VIRADOS, 3 POR 2$000. SANTOS DUMONT, 3 POR 2Í$300SO' NA FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL
87, RUA DA CARIOCA, 87 = RIO ==== NÃO TEM FILIAES

ACEITAM-SE ENCOMMENDAS

Cabarct Restauram do

TcsseBronchiieaAsÜima
O Peitoral de Juruá de AllVcdo de

Carvalho, exclusivamente vegetal, 6o
que maior numero reúne dc curas. In-
números attestados módicos e de pes-
soas curadas o afllrmam. A' venda nas
boas piiarniacias c drogarias do Rio
e dos Estados.—Depositei, AllVcdo de
Carvalho A- C,-Una 1- iic Marro, 10

Leitura Portugueza
Apronde-se a ler em 30 Moções (dcmeia hora) pela ai te maravilhosa du

grande poeta lyrico João de Deus.
Vontade o memória; e todos aprendem

cm 30 lici.ücs, homens, senhoras c cre-
ancas. Explicadorcs ; Santos Braga c Vio-
leta Braga. S. 

JOSIi' 52

Pó ile arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

lumado. Lata 2,'pooo.
Perfumaria Criando Rangel

Unhas brilhantes
Com o u?o constante do Unhóliiio, as

unhas adquirem um lindo brilho c ex-
cellcnte cor rosada, que não desapparccc,
ainda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vozes. Um vidro. l$ii()0. Me-
metle-se pelo Correio por ü$000. Na
jA' Garrafa Grande,» rua Urugnayana
n. 00.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone .Norte 355

Óculos on Pince-nez ?
Ide á casa Lacroix, na • praça Tiraden-

les i). :i'j. I.á eneonlrarèis pessoa habi-
lilada, que examinará a vos-a vista gra-tuilanienlce indicará o gráo exacto das
lentes a usardes, quer sejaes mvope ou
preshilo.

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupanelo n melhor si-

tunção da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clectricos.
Freqüência nnmial de 20.000 clien-
io!óoo)iíU'ia 

üomplelix' a partir de

End. Teleg. — AVENIDA
RIO DE JANEIRO

CAMPESTRE
MIA DOS OURIVES 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã ao aSi-sioço s

Colossal feijoada !...
Língua do Rio Grande com

batatas.
Ao janfa-r* :

Leitão á brasileira e muitas;
outras iguarias.

Todos os dias ostras cruas,,
canja c papas.

Boas peixadas etacallioadasv
Preços nio c©s*SaEss*s©

Dentista
A. Lopes Rifmra, cirurgiiío denlli*.

tn pela I'aculdnde de MeilLiiin ilo (lio
dc Janeiro, com lon^i pratica.. TrabáVI
llios ganuilidos. Consiillas diariainciild..
Consultório, reta da Quitandu 11. -IH.

Cofres AI. W, Anieri..
canos

Marca registrada sob o n.. 11.ÍI1V; rS«..
conhecidos comi) melhores e qu'c niaioiv
segurança orierccein contra roubo o fogo;-
grande «stoe-lt-i por pregos do nccasiiloi

Único depositário .Majer 'Vierder,. 
rtl«

Camerino n. 104.

A FIDALGA
Rostunraiil ondean raunam ns mplrlS-

res famílias. Itlguroim. escolha Coita ilia-
riarnoiite, em carnosc caças a li mjinàjit,
Viuho". LnipiirUii;íui du inurcus uxelltelvál)
da iíuíu. 1'Vi:i;b« mudiciiH,

RUA S. .rO.SIV, 81 — TülOp J.tTli) C!

Vendem-se
jóias a preços baralissimos: narua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. U!M — Cenlral

A_ Mula eiiineoia^ lh nu\ dõ Luyradi^
n. 61, k a iiima ipie mnis liarutq vôhilo'^
visto ni gruinla sm-timonto que leiii;- oliiinio.
a altmição dos Senhores riajuiiUSi

Em Laiiibary
Informaçõesi na Casa Yiiivay

Hemys rua Gonçalves ÍDJnsi
n. ,io.

CLUBMOZART
31, 11 UA CIIIUÍ, 31

Cabarclière, a sympathica

JaneMyrísss
Orchestra sob a coinpctcnle direcçâo

do professor brasileiro

ERNESTO NERY
o Troupe » ele I» ordem chegada de ínio

Paulo o lliieuos Aires, havendo sempre
duas eslréas por semana.

A nova administração do Club não
tem poupado esforços para ter sempre
boas diversões com muita alegria, ordem
e moralidade e, portanto, todos ao

MozAnf

Thfealro Carlos Gomes
Companhia do sessões do 1'elen-Tiiea-

tro, do Lisboa
Duas sessões—Duas

HOJE — A's 7 3/-1 c 9 3/4 — HOJE
Primeiras representações do appa-

ralosa revista fantasia, eifi dbus actos
e oito quadros, (dos mesmos autores
do—O :il (Pereira Coelho e Alberto
Barbosa), musica dns maestros De-I-
Negro, Calderon e liernardo Ferreira

que em Lisboa alcançou mnis d_
1100 represenlações seguidas I

Compòros: IJailanas.CAtlLOS LlíAL;
Tunas, JOÀO SILVA. O gelo, Fado
eleclrico piou-niou, HENRIQUE AL-
VES ; Criada h-anceza, Imaii, Fado
fraucez, BlütTHH IlAltll.N ; Lareira,
Anuir Eleclrico, Itegalo, Coração Por-
liigucz, Alsae-ia, .MEDINA 1)1-; SOUZA-
ELISA SANTOS, MAKV SOI.I.ER MAU-
ÜAlilDA VELLOSO, SAitAH MEDE1-
HOS, AMÉLIA PEItltlY, CELESTE m;
OLIVEIRA, ETELVINA SALLATY, U'I2 .
BRAVO, JOSÉ', MORAES, PLÁCIDO I
FERlllilIlA c AUGUSTO COSTA.~~ iSBtSiMM^wemamaiimiKesstA,

Club
CABAUET RESTAUItANT DO

dos Políticos
t '¦¦"«¦'«¦«¦¦mmmmmibbi; ¦ tpamseammmmmaam
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. Absolulamenlo reformado! Tolalinenlo modincadomejoF do Ia ciudad !!! Le meilleur en villc! !! Das1 miglioro da cillá!! 1
The best in toWn ! ! ! El

beste in der Sladt ! ! !

TANNIE0TRF^YXCe.nlTÍqUe 
~ 

ÇI0C9?DA- italo-argentina -
JAiNNlt LhbSY, chanteusc rçahste-FANNY RODIER>Caniarte
!Srn "BUj heS!Wnh0laj C TILD1NV^mme

Orchestra dirigida polo popular professor PltivMANN.

e \iA\A-LYò, bailarina clássica. ¦

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

i Tpurnèç » Cremilda d'Ollvoira

HOJE t- HO.TF
A's 7 :i,;.l -A's !) 3/4-

A comedia (em penúltimas represou-
lações)

A Tiçâozinho

CASINO-PH.EN1X
O uuico theatro por-sessões que fun.-

tclona u.n Avenida

Moveis da Marcenaria Brasileira¦i Mise-en-sène s do Jc.ào Barbosa.

Prolugonistn, CREMILDA I)'OLl-

Quinta-rcira-MARlÜÓS ALEGUES
vaudevillc cin tres aclos (gênero dc-'
O AÇU1A) IraducçSo do Luú Pai-muirim.

Em ensatos-MOClDADE, peca emtres actos, çxitq enorme do Tli. Rc-nussanec. tcsla artistlca dé Cro-
M&la ei Oliveira.

HOJE:
20 du agosln

:hoje
1910

m
Duas sessões—A*s 8 o IU hou

A mimosa comedia do FIl.Oi.Cl5
dc CR01SSE1

IELHAD08 DE VIOHI
Luxuosas toiloltes do Emilia de

Souza o llclmira de Almeida.

«fi

ii
Mobiliário fornecido

REI) STAII.
pela Casa

Preços : Cadeiras, 2S0C0; cama-
roles, l.$000.

Amantúi- TELHADOS DE MURO.
Soxto-foira — OS BAEIIUDISUUS,
grande suecesso do rlw.

__-.t


