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O REGRESSO DIS UM JORNALISTA

Medeiros e Albuquerque
dá-nos interessantes aspectos de Paris

f 
"Chegou 

boje, tio Itio, pelo "LlfiCr", o nosso
llltisirc eollnuorudor Medeiros c Albuquerque.
|0 vapor france/ trnnspoz ti barra quasi ús IU
horas, Indo atracar, depois du visitado, no •¦•-
juazcni 18 do eáes do porto, onde Innuuicros

Medeiros e Albuquerque, ao desembarcar
no cães, rodeado de pessoas du familia e

antigos
Amigos e pessoas da familia esperavam •¦> brl-
Diante jornalista brasileiro, h.« tant. lempo
afastado «le sua pai ria.

Medeiros e Albuquerque pouco :.c demorou
n btndo, depois do navio ulrncndo, vindo abra-
j;ar os parentes e amigos em terra.

Ainda ;i bordo foi que o abraçár.ic i. Encon-
tritinol-o alegre, forte, a palestrar amavclmcn-
te e-.n algumas pessoas.

* # *
Qutindo nnntinciú aos a .Medeiros c Aliut«;ui?-

que a intenção de entrcvistal-o, clle priAcw
lou:

—Qnantlo se vem dn França lciu-sc .uasi a
impressão de que aqui se pensa mais . guer-
j-.t do que lá,

— Não é possível I
—Evidentemente, não. Mas lá, pelo nu nos

tin Paris, si se pensa mais, fala-se menos, li'
verdade qne os jornaes estão cheios m ti-
e' .!!_militares. Mas nn vida quotidiana qnasi
«ine não se encontra (piem fale n lodo_ o mo-
incuti) sobre tal assumpto. lira assin. um
pouco, ao principio. Depois, com a duração dn
liirii, com o ridículo a que se expuzeram os
lo r.i adores de prooheeinSi perdeu-se o habito
de falar nisso. Sabe-se que ha um cavalheiro,
especialmente incumbido de cogitar disso :—

general Joffre — e deixa-se (pie elle faça o
Biie tem a fazer.

—Mas, em todo caso, as batalhas pi (lidas, e
ganhas hão de se refleetir na pby« ioiiomia dc
r.-u-is.

—IC uma illusâo. Um velho morador da ei-
dade, habituado aos seus aspectos, pôde sen-
IIr uma !cve''nunnce"de tristeza ou tle alegria.
Mas não à cousa observável a primeira vista.
li' mesmo interessante notar que, assim que
os inglezes tiveram unia .ligeira vantagem u
investida dc julho, fizeram-se cm Loudrcs
grandes manifestações de regosijo. (' andes
manifestações houve lambem em Floria por
oceasião da queda dc Gorizia. Em Paris nunca
suecedeu isso.

—Mas os jornaes falaram de grandes feitas
no dia 14 de julho.—-li' verdade. Foi o unico dia festivo desde
n começo da guerra. Não se tratava, porém,
ile commeniorar esta ou aquclla vitoria. Dis-
tribuiram-se distineções ás famílias dos mor-
tos na guerra 0, aproveitando a solemnidade,
tropas de todas as nações nlliodns dcsfilt. ..-.-.)
jlelas ruas dc Paris. A festa foi só essa. Mas
.o dia eslava esplendido. As tropas passavam
com tanta belleza e garbo, que, por Ioda parte
iram acclítmadas.

,. —Mas enlão Paris está essencialmc te mo-
, notono...

—Abi não! Paris é uma cidade normal, cm
que se vive normalmente. Sabe-se que lia umn
guerra, sabe-se que ella lem Ca ser vencida

í pelos alliados e não se passa o tempo bipuo-
tisado com essa idéa.

—0 discurso de Huy Barbosa e o voto do
Congresso tiveram lá uni grande successo?

—Um successo incontestável, Ninguém, en-
Irctanlo, acredita que seja ur., f.xto ¦ sporndi-
co. Espera-se que esse aclo .tenha uni segui-
incuto lógico,

:—Ha cm Paris inuilos brasileiros?
—Não creio; mas não sei,
—Deve, entretanto, ser fácil dc ver pelo mo-

(vinionto da nossa legação, do nosos e-.nsu-
lado.

—0 movimento da legação é forçosamente
niinimo. E' assim em lodo o tempo. E' fssim
cm todas as legações de Iodos os pnizos,—Os nossos diplomatas...

—O.s nossos diplomatas são muito cühimnin-
lios. O que ha «lc máo na nossa representa-
tão exterior provém dos regulamentos em vi-
ftoi*. 0 barão do Rio Branco tinha a concepção
lie diplomacia do tempo em que clle Jiegou á
jmocidade. Elle dizia que um ministro não
ilcve sei- um caixeiro-viajanto, cxactaincntc naépoca cm que Guilherme II, cin Ttti-ger, se
gabava dc ser o caixeiro-viajanto do seu paiz.A concepção da nossa diplomacia é que é {.na-
ehronica. Mns, em Paris pelo menos, para só
falar da cidade em que eu morei lauto tempo,
nós estamos perfeitamente representados.

—Mas si não ha movimento na legação deve
haver no consulado.

—E lm, E é extraordinário. No Consulado
le Paris o expediente começa tis 13 horas; mns
pão lem hora certa de acabar. Tem hora ml-
.ima: ás 18 horas. Mas o expediente se pro-
longa quasi Iodos o.s dias até ús 19, .,té ás à()
.oras... ia

Ila lanlo assim «pie fazer?I
0 consulado de Paris é um caso á partelio corpo consular brasileiro. Basta pens.il' i, c,

em regra, o brasileiro que vae i'i Europa vae
sempre a Paris. Ou se demore ou não se de-
more abi, faz sempre ahi una parada. Por
isso o cônsul em Paris é funecionario, é com-
missario, é procurador de uma infinidade do
pessoas, algumas dns quaes ellc nun conhece,
ú ama secea...

r-Ama secea 1?Ou cousn parecida.., Ii' muito freqüente
que rapazes brasileiros vão a Paris para pas-Bar algum lempo. Gastam o que tinham. Fi-cam em situação embaraçosa e recorrem ao
consulado.

í— Mas o consulado não tem nada com isso!—Nada, effeelivamente. Mas pense no ar-
go feroz que os jornaes do Brasil — \ NOI-"li, 

por_ exemplo — escreveriam .--i um bra-
Bileirp tivesse morrido de fome em Paris. A
noticia sairia com dous ou tres subtítulos tre-
niendos, perguntando o que tinham f:ito o
jiosTo cônsul e o nosso ministro. E haveria
horrores contra elles. O consulado, que não
tem recursos especiaes para isso, vi-, o a diri-
gir-se n pães que esquecem os filhos, a inari-
dos que esquecem as. mulheres...«.

—lTom'essf'"

petj
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sábio,

—Que é que o siirprcliciiile? li' _llti'o fre-
quente o caso de cavalheiros <|uu vão ú Isuro-
pn o um bello dia deixam n mulher mim çuni_
to de hotel e disparam;.. Descobrll-os, Inzer
funcçito «le juiz de paz, é tarefa quo o cônsul
do llrasll representa muitas vezes, li como o
cônsul é o Dr. Josí Ditnlns não Im mez algum
em que clle embolse Integralmciitu os seus
vencimentos, li', de certo, para usar n uo a
giriu, o brasileiro mui5 "esfaqui .do" tle Pa-
ris... ,

—li que é feito de uns inventores brasilei-
ros que daqui pari iram'.'

—V. me faz essa pergunla com um ar «pin-
si de troça. Ii' injusto, lia, em Paris, que
eu saiba, dous inventores brasileiros; •> Dr.
(i.tsláo Madeira, «pie inventou um CtublliMldor
para aeroplanos, e llolicrlo M lio, cujo nppn-
telho .'¦ muilo mais complicado. Ambos os
projectos foram pessoalmente -tuda;!
Sr. 1'ainlevé, «pie não é propriamente
tr. lyrico: é um mnlheinallco, um
professor de niTOltnulion.

r—li clle achou «pie 01.1111 viáveis'.'
—Tanto achou que os declarou nteis á (k-fe-

sa nacional. Isso nào quer dizer que clle te
lenha feilo fiador tle que vão dar resultado.
Quer, entretanto, dizer que os considera dignos
dc ser executados, assentando cm bases llico-
ricas perfeitamente scleiltifí as, O dc llobcrlo
Martin...

r—lisse prometlla maravilhas.
—A bordo, eu li o livro dc Alphons Bergel

sobre "Tclcgrnpliin sem fios". Nesse livro, o
autor, que é também um sábio, professor no
Instituto Oçcanogrnpliico dc Paris, prevú que
so descobrirá breve um npparclho exaclnincli-
lc como o (pie Martin inventou.

r-Mas ainda não está nada feito? fo—As difficuldadcs de construcção dc qual-
quer npparclho são agora innncnsas. ímtaw
operários para ttulo. Dc mais, quem paga é o
inventor, 0 governo franecz dá umas certas
facilidades c deixa o inventor arranjai se. De-
pois, (punido o npparclho estive.- promplo, que
traga para ser examinado.

—Sua viagem foi boa?
—lixceliente. Só honlem tivemos um inci-

dente triste; um homem, que se atirou no mar.
lira uni lypo meio doido tpie vinha cm t.-rcci-
ru classe. Não caiu por acaso. Suicidou-se.
Não se pôde fazer nada para sa!val-o, porque
era impossível ver. A noite eslava cscurissiui.ã,
o mar desmontado. Viajar e;n tempo de guer-
ra, evitar submarinos, fazer ui.«n L-nvesSia ma-
giiifica c afogar-se a poucas horas dn entrada
de ttm porto — é, deveras, c.pporismo, -.-

Morre em Paris, quasi
centenário, urapintor,

celebre
Fallcceu hontem cm Paris o vellio pintor

Heirri llarpignies. Nascido cm Valcucieniics,
a 2íi de julho dc 181l>, os seus primeiros estu-
dos fel-os na sua cidade natal, aperfeiçoou-
do-os na capital franceza. Em seguida, liar-
pignies viajou ria França e na Itália. Traba-
ibando muito, não deixa de merecer ('.jslaque
o facto de só em 1853, nos trinta e quatro
annos tle edade, expor o seu primeiro quadro,"Lc chemin creux". A celebridade de IPirpi-
guies data de 18C1, com a sua tela intitulada"J.c soir dans Ia caiu-

.

' :^1mi
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llcnri llarpigniet

A REUNIÃO SECRETA DA
LIGA DO COMMERCIO[Ima palestra com o _"""Tr—ir- 

r MDOIÁES REVELAÇÕES
ministro Oliveira Lima se i orador sobre o

pague de Itome", boj
no I-tixcmbourg. liar
pignies, ulUiiiamcntc,
isto é, antes dc des-
encadear-se sobre a
Europa o cyclone de
ferro e fogo que a
ameaça dc umn gran-
de derrocada, npezar
dc sua edade nvança-
da, visitava quasi dia-
riiuncnte o Louvre, se-
guindo assim o cons.:-
lho que lhe dera mil
dia Ingres, que não
deixava de estudar
indo, todas as tardes,
aquclla galeria.- Um
chronista, não ha mui-
lo, escreveu que dava
prazer ouvir Harpi-
guies recordar as li-
gnriis dos grandes pai-
zagislas de sua gera-
ção, narrar suas lutas,
contar as anccdotns

ouvidas nos velhos artistas com quem tratara
e expender também suas tlícorins sobre arte,
formuladas com precisão e nitidez. Do pin-
tor que era llarpignies, disse um critico: ".JE'
uni pintor vigoroso e soberbo, poderoso e sin-
ecro, que junta a poesia do eslylo á interpre-
tação a mais nítida e a mnis accenlunila da
verdadeira natureza". E dão provas disso os
seus quadros "Souvenir dc Ia Vtiílée Egeric","Saiit de Eoup", "Un publiu bicnveillant","Colisée", "Bords du Loing", "Torrcut tl.-ins
lc Var", "La Loirc", "Solliciludes" c "Lr
Tevéronc".Harpigtiies era também inusicista:
escreveram jii que os clássicos não tinham se-
gredos para elle e louvaram mesmo o seu ta-
lento-real ao violoticcllo.

llarpignies morreu nos 97 nnnos dc edade,
Era medalhado nos salões de 1866, 1868 e
1869; tinha a medalha dc 2" classe da Expo-
sição Universal de 1878 c dc 1* classe da
dc 1889.

i *»» i

Os deputados belgas no
Ministério da Guerra

Estiveram hoje, no Ministério dn Guerra,
não tendo encontrado o titular desta pasta, o
Sr. Adhcmar Dclcoigne, ministro belga, acom-
panbando os deputados Arthur Buysse e Au-
guste Mélot.

¦ ¦«¦»» « .

Processos germânicos
CA proposilo üo tvfioí solirc os |ilmrmitcculii:os)

S. EX. DESCONTENTE COM A IM-
PRENSA - NEM GERMANOPHILO,
NEM ALLIADOPHILO: — S. EX. E'
DRASILOPHILO. - A RESPEITO DE
FINANÇAS : POSSÍVEIS CORTES
NO MINISTÉRIO DO EXTERIOR. —

QUANTO AO INCIDENTE ZEBAL-
LOS: S. EX. ESTA' COM O SR. RUY
BARBOSA.

—Sr. ministro Oliveira Limai
S. lix.. «pie fumava, numa nbslrncçao deli-

ciosa de fim de almoço, cumprlinenlou-nos e,
apontando uma cadeira:

—Não eslou muilo contente com n iniprcin
s.t daqui. Deturpam O espirito de mem nrlj-
gos O depois dão para aflirmar que o Si*. 011-
veira I.ima é ((ermanophilo, «pie o Sr. «ilivet-
ra Lima não gosta do França, que lem od.o da
Inglaterra.'.. ,

— Perdão. Sr. ministro, dizcm-ll o npcm.S
gernianopliilo!

—Mas t um engano 1
li S. Ex. explicou que se pódc ler sympa*

thlas por esta ou nquelln nação sein COIllllldo
se abominar as (pie a combatem. Não ó como
inuilos brasileiros qne, por partidários que
são dos alliados, entendem que lhes corre o
dever dc declarar ódio a Áustria ou á Allemã-
ilha. S. Ex. não; limita-se a fazer jii.içn.
Tem sj-mpnlhias pela Inglaterra, onde lixou
residência e onde tantos annos fein viviJo,
como tem admiração pela Allemanha e pela
França. A eivilisação curopén 6 uma só. Erros
existem «le. jint-tc a parte e os espíritos i ão
perturbados pela paixão devem concordar com
S. lix. na af firma Uva de que são cxaggeradas
ns milícias das atrocidades allcmãs, e -le que
em todos os pov s influenciados pelas mesmas
circumstancias da civilsnção ha bons C lia
maus.

E replia S. Ex.: ,
—Não sru gernianopliilo nem alliadòphilo

S." fazem questão de que en seja alguma ^oti-
sn.chninom-mc,então.brnsilopliilo, que esta de-
terminação encontra ao menos justificativa
un minha altitude constnnte dc defender a
neutralidade do lirasil e de não entender, como
inuilos, que o nosso pai/, n não entrar n nua
conflagração a que é alheio, dc\e estabelecer
n tal "neutralidade activa".

Neste ponto S. Ex. foi interrompido peln
presença do Sr. Valois dc Castro, «pie vinha
cumprimentai-o. AIkuiis minutos depois, já
esquecido do assumpto inicial, o Dr.^Oliveira
I.ima. a uma pérguiiía n3ísa sobre acSiUjsição
do piiTi:, cspllcnva: -,.". <•.¦ -"''¦¦.¦.

—Nao sou especialista cm matcrla de fiiitin-
ças, mas posso dizer-lhe, querendo apenas me
cingir _ critica dc um ministério que conheço,
qual o do Exlerior, que, deixando dc lado o de-
s:cjo das novas Iributa^ÕL", ainda La muita
economia a ser feita. Nao mç dirão proveatu-
rn para que servem ao Brasil as biíaçõ". da
IVnamarcn, da Suécia, Noruega e de tantos ou-
tros paizes? Snpprcssõcs dessa natureza rc-
prcícnlariani uma grande economia aos or-
çamenlos do Exterior.

Como S. Ex. falava do It.imnrilty era nalti
ral que lhe pedissimos impressãj dos tillimoi
f.ictos que tém agitado a pasta entregue ao Sr
Souza Dantas.

O Dr. Oliveira Lima, porém, declarando co-
nlieccr apenas lac.micos despachos lei gra-
phiens, e dizendo, para salientar seu alheia-
mento, que só hoje tivera noticia da entrada
dn íiiimanin nn guerra, referiu-se siniplesnuii-
te ao incidente Zcbullos, para affirmar o se-
guinte:

—Nsctc ponto eslou do lado do Huy. Acho
qne a questão Zéballos era cousa dc caracter
purumente pessoal entre Hio Branco .; o esta-
r.:-tu argentino, c, portanto, «pie o Ruy ando .
bem avisado em procurar desfazer sonib.n- de
resenlimentos. Não crein qne o Zcbullos sejn
nosso inimigo; apenas, como argentino, numa
pendência corono. co, elle faria o mesmo q :c
.-piiiiqucr patriota: tomaria o partido de sen
paiz. Digo-lhe isto sem su.peição, porquanto
não conheço pessoalmente o Zebqlks, com
qi em mantenho mera correspondência de in-
lelleeluncs, circuinstância aliás que já a.e le-
vou, ao tempo do llio Uranco, a soffrer írui-
tas criticas injustas.

íamos nos despedir quando nos oceorreu a
lembrança de Pernambuco.

O Dr. Oliveira Lima não tratou de policia,
i em mesmo de scnaloria do general Dantas
Barreto.

Disse-nos apenas que durante o tempo cm
que lã esteve muito trabalhou nas ..nrijuiçõès
á obra de monsenhor Muniz Tavares sabre .•«'evolução de 17.

Trata-se de uma publicação que lhe fd en-
uonimendada a titulo commemovativò sln cen-
tsnario (laquelle acontecimento pátrio, e qiíóS. Ex, pretende concluir nesta capital, seguindo
o critério, até aqui ndopltido, de diiplianr _
obra us monsenhor Tavares, testeníiíitlini pro-vineial da revolução dc 17, á custa de observa-
ções criticas e dos subsídios de documentos
uovos e correspondência diplomalica.

S. EX. ISOLA-SE 1

A mão nao vale!

¦ 
\ ri _ ÍS^'S!V^V -^^^l
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9a. to Deusl Nem mcifiio a Cru* .Vermelha
se salvaj - - - " - "

Andam os jornaes a assoalhar que o
Bernardo Monteiro eslá descontente com o
Wencesláo — disse-me um deputado minei-
ro — e por isso inventou uma doença para
permanecer em Minas. Posso garantir que
não ê exaclo. Elle esteve de facto doente,
com um serio resfriamento. Vou lhe contar
o caso como se deu:

A ultima vez que esteve em Minas, o Wen-
ecsláo, que acha muita distracção na pesca
á linha como o Woodroiv Wilson e Gladslo-
ne, dizia ao Bernardo que a única isca para
pegar trahiras è o lambaru. O Bernardo
sustentava que um pedaço de aipim è me-
lhor. Como não chegavam a um accordo,
apostaram uma caixa dc charutos, cada qual
sobre sua these.

No dia seguinte foram ambos para a beira
do rio, postaram-se á distancia dc cinco
metros um do oulro, e preparavam os an-
zôcs. O Wencesláo tscou o seu com um Iam-
bitrg. O Bernardo cortou um parallelipipedo
de aipim, de uma pollegada de comprimento,
preparou a isca, e atiraram os anzúes
iVauua.

O dia estava claro, a água liinpida como
crnstul, o sol quente. O somno veiu antes
dos peixes. Pouco a pouca foi chegando,
arisca, uma truhira de tres palmos. Mas
acontece que nesse momento o Bernardo, quemodarrava, se sobresallou, escorregou e caiu
no rio. Com o baque acordou o Wencesláo,
e. vendo a trahira lugir e o Bernardo a de-
bater-se n'agua, com O braço estendido,
gritou:A' mão não vale, Bernardo! A' mão
não vale I.,.

O Bernardo voltou á margem è apanhou
uma arivne Que lhe den que fazer.yt.

CASO DE PERNAMBUCO
•—

i1 O irm_o dc um deputado permimbuctino,
industrial, lesa o fisco, annOalmcnlc, cm

1SO:OÜOSOÜO !
"^'.ào 

ha duvida «pie existo unia razão dc-
terminada pura a l.iga tio Comnicrclo fazer
u.i suus reuniões secretas, nttcnijendo no ap-
J>. Ho que lhe fez a maioria da coinmlssflo
cucai.-cgada de apresentar lilvlt.es ii solução
dã problema financeiro. Pedacinhos de ouro
:>jo ali discutidos ho inlerrcgno dos tra-
ballios da mesma 'coininlssnO, 

que, aliás, não
.seriam (-..pendidos numa sessão publica,onde a Imprensa estivesse a postos paraalliiotni-, sem comiuòiitni-los, pois a narra-
UO ns dispensava, todos os detalhes dos
tiiibalbos,

•A NOITE não leve ingresso na reunião dc
hontem, como Ioda a imprensa, alias se?-
silo «pie terminou ús 11) horas; mas, pela:,
lipbari que se seguem, terno os nossos lei-
lo.-es sciencia do (pie se passou ali, inclii-
si«'e de uma revelação interessante <iuc foi
assumpto «le attenção geral da assemblcn e
qu_, propositadamente, damos destaque pela
sensação que cila encerra.

Quando se discutiam as preliminares das
bases para a representação que a Liga vhp.
mandar tio governo, um membro da com-
missão, nome dc responsabilidade, levantou-
sç c disse:
/— Eu vou fazer unia communicação A

LVga, que, pir ser representante e defensora
do commercio, não pôde, todavia, pactuar
com qiiiicsquer bandalheiras que surgem
dânlro da própria classe que representa.
Eil combato o governo porque o governo
qtirr, absurdamente, aggravar mais ainda íl
sijnnção critica do commercio, vexando-o
com toda a sorte de onerosas tributações,
ni.s-uão posso, outrosim, deixar de npplnu-
dir. esse mesmo governo quando clle se acha
iiív orbila dos seus deveres.

Essas palavras, ditas pnusndnmcnle, pren-
«JÊram a attenção geral.

;No Recife — continuou o orador — eslá
travada uma forte campanha, segundo dizem

i os tclegraminas, entre o comnicrclo e o fisco
federal, tudo isso advindo da altitude do
ddlegado fiscal do Thesouro. Nacional cm
Hecire, quê baixou ha dias uma portaria,
naf qual diz:

¦ Em virtude da odiosa campanha aberta
na Imprensa daqui, contra o regulamento
dos Impostob dc consumo, e da fundação,
por um grupo de còmmerclantes, da Eo-
(k-ação dos Contribuintes, que está pondo
cm jogo Iodos os elementos, inlibiando e
n'emoiisando os agentes fisenes; e couside-
r.Mido que o procedimento- destes cominer-
(•'• -ítrs não pude merecer o apoio dos po-
uties publicas' esladui.es, porque com tal
procedimento os mesmos commcrcinntes pro-•curam, criminosamente, desrespeitar c lin-
pedir a execução do regulamento, resolve
rccoinmciitlar ao inspector fiscal, agentes
fisenes c coHèctores federaes, o exaclo ctun-
primento das suas obrigações, levando ao
conhecimento', dá Delegacia qualquer facto
que impeça a execução do referido regula-
mento."

Pois bem, meus sbnbores, estn campanha
do commercio de Pernambuco não procede
quando um funecionario cumpre os seus de-
veies, c, no caso, dá-se formidável escan-
dnlo, tpie c o de políticos, figurões e oulras
pessoas dc conceito, aliás, promoverem junto
ao governo o afastamento desse lunceiom-
rio daquellc cargo.

Por que7
Pela razão simples de que esse funecio-

norlo está fiscalisaiido as rendas do go-
verno, e, nós, contribuintes desse mesmo
governo, que prolcstaiuos contra abusos c
vexames que clle pretende sobre nós, não
podemos fazer coro à bandalheiras.

Por que, ainda, baixou esse luiiccioiiario,
que não o conhcÇo até c nem lhe sei o nome,
aqtielia portaria? Porque descobriu grandes
fraiidès do conimcrcio nos impostos de con-
sumo c porque altingiu a descoberta os inte-
resses do Irmão de um deputado federal poi
aquelle Estado, dono de uma fabrica, qus
lesa mutualmente ao fisco, nos impostos de
consumo, a pequena parcella... de 
M .0.00!. 000111•' Toda a bancada pernambucana snbc eiu
como se trabalha para afastar daquellc car-
go? o funecionario que cumpre o seu dever.
0 governador do Estado, como os membros
da bancada, ignoram as razões pelas quaes
se faz esse combate, e governador e ban-
cada- trabalham para tal fim!

-' A sensação que produziu essa revelação
foi enorme.

üma voz da assembléa se levantVü c disse;' —Muito bem 1 Mas a Liga toma apenas
conliecimenlo do assumpto é nada pódc fa-
zer em representação ao governo, por lhe

• faltar competência, o que cabe ao próprio
governo, que para isso tem os seus funecio-
nnrios dc confiança. Quando muito cila não
prestará apoio dc solidariedade ao commcr-
cio do Pernambuco, si elementos documen-
tados vierem comprovar aquellas asserções.
Elias Hos merecem, todavia, absoluto credito
pela responsabilidade do illustie orador de-
nuiK-ianle.

E „esse escândalo, que surgiu entrementes
ás discussões da Liga, foi, como dissemos,
rhzúi. para destacal-o.

Damos a seguir o que se passou na rc-

FALA O SR. LEITE RIBEIRO
S. S. vinha declarar que era contrario á

quarta preliminar das bases indicadas pelo
Dr. Kuno dc Andrade, isto é, a que se referia
á antecipação de apparelhaniento de meios
para fazer face ás despesas orçamentarias
de 1Ü18.

O conselheiro Nnno de Andrade apartecu
o orador, dizendo que as previsões orçamen-
tnrias dependem de um numero de circum-
stancias, suecessos e surprezas, que podem
modificar os cálculos da actualidade, para
mais ou menos conforme o momento, e, se-
ria necessário lançar mão da prescienciri,
que não tributo humano, pava se chegar
ti uni resultado pratico.

Por isso, entendia, o orçamento de 1017
não podia vir super-gravido, do contrario se-
ria o caso da gestação dc dous fetos n serem
cxpellidos em épocas diffcrentcs...

A discussão-gencralisou-se,_ tomando pnrte
diversos membros dn commissão, entre ou-
tros o Dr. Sá Freire, Dr. Esmcrnldltio Ban-
deirii, commeòdndor Ramalho Orligãr., Dr.
Oliveira Coelho, Alberto Faria e outros.

O commendador Ramalho Ortigão, após
uma pausa no debate, declarou que a Liga
do Commercio. não se preoccupavn com a
constitucionnlidade ou não da antecipação
dos orçamentos,: visto o que mais interes-
snva o commercio nesta hora amarga seria
entrai- uo caminho das suggcstôes concretas,
afim dc se obter um resultado pratico.

Diversos alvitres, então, foram aventados,
ficando decidido que o conselheiro Nnno de
Andrade, relator geral da commissão, se en-
carregasse dc tomar as notas precisas, o que
acceiteu de boa vontade o Sr. Nuuo, para,
no próximo sabbado, apresentar um resu-
nio 'dp todas, afim de serem discutidas e es-
tabeleeido um, critério definitivo para a con-
fecção da»represcntação sohro os meios dc
solução ao problema financeiro.

Pareço st* # critério .Iludido pôr de lado

A "MURALHA. CHIMEZA" DE ICO DO CATTETE
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Aqui, como cm lia juba, S. Ex. á o mes-
mo homem: retrahido, vivendo para os in-
timos, evitando sempre o contado com os
desconhecidos... Raramente apparece ao
publico. Faz raras visitas, e quasi não vae
a parle alguma. Annuncia-se a presença de
S. Ex. cm uma solemnidade qualquer. Os
que desejam vcl-o e querem ser vistos af-
fluem ao local; o mundo official apresen-
ta-se; mas S. Ex. brilha pela ausência...
E' a obsessão do isolamento!

Hoje, nos muros do palácio do Callele, ao
lado da rua Silveira Martins, apparcceram
alguns operários, tapando as grades, com

folhas de zinco, Apczar do arvoredo impe*
dir que os transeuntes deuassiiin o ínlerior,
do parque, era preciso cousa mais sei ia, que
tapasse completamente a grade... .Só o zin*
co; e por isso mandou-se cobrir as grades
com folhas de zinco. Era um atlenlUdo á
esthelicul Mas que imporia u eslhelica a um
bom mineiro que quer eslar Iranquitlamenle
cm casa, de chmcllos... E estão sendo assim
tapadas as grades, com gran le despo do dos
visinbos e moradores do Cattete, que ali se
reuniam para qosar, mesmo de lonj:, as rc»
tretas da banda de bombeiros,

S. Ex. isolou-se...

A Rumania na guerra
¦^¦¦™"¦mm^mpmww_m«m_ís»»^«m_í^^.«™.
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Duas conseqüências: o

bloqueiocompletoeapaz
O Sr. deputado Souza c Silva que, como of-

ficial da Armada, tem a proveitosa curiosi-
dade de estudar os assumptos militares fo-
causados pela conflagração curopén, evitou
no começo nos trnnsmittir seus juizos sobre
n entrada tia Rumania ao lado dos alliados,
procurando justificar a recusa pelo facto dé
não se tratar de forças de mar, e sim de ter-
ra. Como ponderássemos então o muito que
se entrelaçara hoje em dia as acções de ter-
ra c de mar, S. lix. se animou e nos falou nos
seguintes termos:

—Tenho acompanhado com interesse a po-
litiea da Rumania e, tanto quanto é possível
formar um conceito com os elementos ds
observação pessoal, acho que o resultado ca-
pitai da intervenção da Rumania será o fe-
cbamento completo da linha dc bloqueio em
torno dos impérios cenlraes.

Não ignora que as coinmunicaçôcs austro-
nllemãs com a Asln por Coiistnntinopla, fi-
Carntn garantidas após a entrada da Bulgária.
Pois bem: são estas as precisas comintinica-
ções que se acham agora ameaçadas pela en-
(rada do Exercito rümaico. que age dc con-
certo cora as forças aluadas de Salonica. Te-
nho para mim que na próxima phase da
guerra, phase em que as operações tocarão ao
extremo, os Ballt.-uis vão occupnr logar pro-
eminente, porquanto nli, segundo penso, se
lia de defeidir o desfecho da guerra.

S. Ex. não quer com o emprego da palavra"desfecho" si referir exclusivamente á solu-
ção militar; gencralisa a expressão para si-
gnificar a solução politica que resultará-não
só dos 

'elementos 
militares que se enfrentam

e de sua situação respectiva, como principal
e decisivamente os faclorçs econômicos e po-
liticos. .." .

E' por isso que S. Ex. aecentuni
Si a paz dependesse só tle uma solução ml-

litar, seria ainda preciso um prolongamento
Indeterminado da guerra c muito maior sa-
crificio qtíe o ncttialmeilc feito, afim de qiíe
qualquer dos dous grupos pudesse collocar o
outro em lima situação dc inferioridade mili-
tar de molde a impor a neceitação da vonta-
de do vencedor. A guerra, porém, não se faz
apenas com soldados c canhões c nem mesmo
com completo iipparelhainenlo industrial.

O nervo da guerra, opina S. Ex., esta na
própria força viva da nação, força esta que è
resultante do equilíbrio de seus factores eco-
nomicos. Estancar as foíites onde a referida
força se revigora c alimenta, é o objectivo do
bloqueio integral tentado, pelos alliados e ora
realisado pela entrada da Rumania'.

Enthuslasmado com a victoria que futura-
vs, o Sr. Souza e Silva leve estas imaginosas
palavras:—Estancada pelas esquadras aluadas a cor-
rente circulatorla.de seiva econômica que fltie
pelas duas grandes artérias niarilima e ter-
restre que ligam os impérios cenlraes ao res-
to do mundo, a importação e a exportação,
a força de resistência dos impérios centraes
será em breve como o bruxuleár de uma Iam-
pada cuja luz cmpalliclecc e se extingue &
mingua de comburente, li isto ó o quanto
basta para incllnal-os á paz.

Diz ainda S. Ex. que lacs sejam as propôs-
tas de paz, compatíveis eom o amor próprio
das nacionalidades e com os interesses das
classes populares e do operariado, cujo san-
gue tanto se tem derramado, não acredita
que qualquer dos governos _ tenha força para
rccusal-as movido pelo desejo dc chegar a rc-
sultados mais completos, embora mais pro-
longndos e sangrentos.

—E' que unia paz accellavcl, argumenta ,S,
Ex., e cuja renuncia importe no sacrifício tio
sangue dc mais dous ou Ires milhões de bo-
meus c na existência de mais ura ou dous
annos dc guerra, não poderá ser recusada.

E ahi está, talvez, na .opinião do comman-
dante Souza c Silva, a segunda conseqüência
capital da entrada da. Rumania ua guerra.

As falieiicias e os
interesses da

Fazenda Nacional
Nas fallencias processadas no Moro desta

capital, os interesses da Fazenda Nacional
correram até aqui á revelia, sendo inestinia»
veis os prejuízos dahi advindos aos direito .
fiseaes do, paiz.

Tendo d1 vice-presidente da Associação Com .
mCrcitil, Sr. Francisco Leal, feilo allusão ás
irregularidades nesse sentido 'numa das ulti-
mas reuniões daquclla corporação, nolou-so
então a aza fama .los procuradores da Fazen-
da para acaulclarem os interesses desta cia
diligencias procedidas á ultima hora c preci-
pitadamcnte. Passado, porém, o primeiro mo-
mento, continuou tudo como dantes uo velha
quartel de Abritnlcs...

Entretanto, pelas nossas investigações, che-
gamos ao resultado de (pie taes abusos es-
tão pedindo acção sysleinatica contra elles,
afim de se tornarem menores os prejuízos
causados á nação, si porventura são inevita.
veis. Assim é que, durante o anno de 1915,
se verificaram 315 fallencias (mais de uma
por dia útil, levando-se em conta mais -17
concordatas), havendo a União e a Prcfcitu-
ra recebido os impostos respectivos apenas
em 22 desses numerosos processos. Ora, no
niinimo, a importância de taes impostos rèlai
tivos ao anuo dc l!)lã, inunicipaes e federaes,.
pode ser calculada cm 300 contos, sendo dahi
fácil ajuizar era quanto monta o prejuízo fis-t
cal nestes quatro ou cinco annos últimos.

Ha, porém, a considerar, além desse pontq'
dc vista material, a outra face moral da que-,
stão. Com effcito, a actual lei tle fallcitciaí
gradua a Fazenda Nacional e Municipal not
primeiro logar enlre os privilegiados no con-
curso* de créditos. Para a cffeelivação de taes
privilégios determina a lei vista dc cada pro-
cesso aos procuradores da Fazenda, declarai!-
do ainda que o executivo fiscal pode ser di-
rcctnmcnlc intentado contra o curador fiseali
o syndiCos das massas fallidas por divida do
fallido (Consol., José Hygino, art. 55, para-
grapbo unico, letra a).

Nestes termos, qual o meio engendrado pa-í
ra sair perdendo e lograda das massas,falli-
das a Fazenda, tão cercada de garantias e do
privilégios nas leis? Si tal com ella se cohi
segue, que suecederá então com relação aos
demais credores? Quasi sempre tolalmcnlei
prejudicados...

A verdade é que, nas Varas Federaes, 03
executivos fiscaes andara procurando as par.
tes competentes, recaindo ultimamente álgiw
mas penhoras conlra leiloeiros que logo stt

.defendem, visto como venderam ns benj daS
massas fallidas por ordem do juiz ou pcí
ordem do liquidatario. Não lhes c.mia, por-
titulo, a apuração si estavam cm debito para
cora a União ou o município.

Mas haverá um meio de acabar cora esses
abusos, Parece que, para isso, basta cumpri .
a lei, ou os iiinumcras leis tão claras e taxa-
lhas a respeito.

0 "Memiihis" esta perdido

completamente a idéa dc modificação da ta-
rifa, por ser inopporluna a oceasião e ser
este o pensamento já externado pelo gover-
no, procurando ir buscar cm outras fontes
que digam menos respeito ao encnrecimcnlo
da vida, não se sobrecarregando os gêneros
de primeira necessidade e indo buscal-os em
produçtos ou classes 'que 

ainda possam sup-
portar augmentos ou novas tributações,
isto é, aquillo que diz respeito ao vicio c
no supérfluo.

Na próxima reunião, que terá logar quar-
ta-feira. falará, o Sr. conselheiro João Al
íredo.

E vinte tripolantea
morreram

NOVA YORK, 30 (Havas) — Tclcgraphnni
de S. Domingos;"Considera-se perdido o cruzador norte-
americano "Mcmpbis", que encalhou á etin
ti-ada deste perto.

No desastre morreram afogados vinte tri-
polantcs."
_______— i «.ou.» *?¦ ¦

0 cholera-morbus em Bsaka
Quatrocentos e seis

casos fataes
TOKIO, 30 (Havas) — O cholçra asiático

está grassando em OsaUa, onde já se regis-
taram 40(5 casos.

Nesta capital lambem já se deram dez

Um terremoto em Formosa
Gluãnhemias cas&s úesst-
bailas e iU*ün-£a vicfómas

TOKIO, 30 (Havas) — Noticias recebida?
nesta capital aiintinciam ler-se sentido na
ilha Formosa um violento tremor de tcrrai
em conseqüência do qual desabaram umaí
quinhentas casas. •""'

Ha cerca de trinta victimas.
A noticia da catastrophc .causou anui pir

nosa impressão.

I j:-..;;;\_:-v.-^k.J.
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Ecos e novidades
Não é n processo tumulluarln e lllegul ull-

[Usado pelo governo, para conseguir u adl.i-
!monto da-. ololcooi do Dislrlclo que oousll-
jtuo a iinmoinlld.ide (tcktu aclu,., O udla-
incuti» seria ap. o.,-, uma illrgaliilade a mais,
.¦d nflo fossem os priieilrnles públicos u no-'lorlos du rápida oiiiupiiiillfl linnlom victorio-'(ill uo Senado, ÜISOS pircrdeiilcs ¦'• que cou-
hlllucm a Imuioralidiulc. Os lulcrcssndos uo
4idi.iio.-uto balem hoje Iodos im mosma lc-
chi, adiando uma uxqulsllii cpnlradlcçflq i|iie
do lenha louvado o projecto Mello Franco"porque a» eleições 110 Distrieto são farçici
liidrcorosas" e ipic ugorii 80 ataque o go»
yrruo pelo adiamento, quando "esse adia-
mento c Justamente par cvltur que se con-
8111111110 mais unia dessas farça-, indecoro-

• eas*',,, A cortiadicçiii, seria rciilmenlc pai-
jilivci, sl não su soubesse que 11 segunda alio-
gação r simplesmente falsa. Toda gente sabe,
com cffeito, que não foi n receio de mais
uma 'Marca iudcrorosu" que levou o gover»
lio a mandar 11111 de seus amigos pleitear
lio Senado o adiamento, Quando ha poucos
dias marcou ns eleições paru o próximo do»
juilngo, o governo já conhecia a suprema dc-
gradação do proçosso eleitoral, e, apezar dis-
so, ninguém naquclla ípocn cogitou do adia-
incuto, K-,sa idéa brotou ba poucos dias 110
espirito dc uni politiqueiro local como a
única salvação possível paia us autonomls-
tas, para cuja estréa se previa a mais for-
midavil derroto. Apavorados com a situa-
ção, os dous chefes "barbadlnhos" corre-
ram ao Sr. Wcncesláo, ou 11 algiicm que f
represente, e bluffaru n ameaçando còos e
terra, caso o governo não conseguisse o adia-
incuto. K, como é do seu feitio, o Sr. pre-
sidenle da Republica achou que devia al-
tender ás exigências daqucllcs dous polill-
cos, que aliás agiram cm tudo isso com a
mais riptillaiitc deslealdade para com os
seus ca ilu hiatos, a quem nem si quer fala-
ram sobre os passos que davam 110 sentido
do adiamento 1 lissa covardia do governo,
que tão ridiculamente se agachoit deante
desses políticos sabidamente fallidos, falii-
dos e sem o menor escrúpulo, como se vC
da sua atlitude para com os seus próprioscandidatos, 6 que constituo a iminoralidade
do adiamento c é mais unia dolorosa dc-
ccpçíío para quantos confiavam nos pruri-
dos regeneradores do Sr. Dr. Wcncesláo
Braz.

_ »
? •

Deve ler sido rcmettido hoje ao Sr. pre-
feito, para sanccioiiar ou vetar, o projecto
que autorisa o Centro de Finprcgados Muni-
clpacs da Dircclorü dc Obras a fazer drs-
conto dc 3 "j° n 5 u|u dos respectivos sala-
rios, sendo o desconto feilo em folha.

Essa iminoralidade tem dous fins: Io —
constituir uma casa de agiotagem official
com todas as garantias para os agiotas; 2o —
flugiiicntar o prestigio político de alguns in-
dividuos do grupo do Sr. Irineu Machado.

AGUERRA

OS RUMAIGOS INVADEM A TRANSYLVANIA
NA FRENTE OCCIDENTAL

<MI>

Na frente ingleza
I.ONDItlOS, .10 (liava..) — Comninnlcudo of»

ficinl:"IVrln dc Pozléreu dispersamos um peque»
110 contingente de tropas iiiliiilgsu, no qual
Infligimos Hete liaixiiH.

A nossa artilharia continua em crande nctl-
vhludf, iipc/ar «Iiin violentas tempestades que
tém cuido cm toda n região defendida pelas
tropa* Inglesas,

O Inimigo bombardeou as nossas posições
nn bosque de Dclvlllc, nas vlsinliuiiçaH de Po-
zléri-H, em Authuile e no bosque do Thicpvul.

Nas pro\lnildadeu do redueto do "Ilolien-
zollern" v na linha de frente Gulnchy-Glvcn»
cliy, canlioneiu reciproco,

No saliente de Ypres uprisioniímos vinlc c
quatro homens.

Desde 1 de julho até hoje fizemos neslas
linhas 15.469 prisioneiros, tomámos 66 peças
de artilharia c 160 metralhadoras.

Abatemos quatro acroplanos o dous dos
nossos dcHappnrcceram,

I.ONDIUCS, 30 (A. A.) — As forças Inglc-
zas eslão bombardeando com grande energia
os allemães quo sc acham entrincheirados no
bosque dc Grcnicr c conseguiram rcalisar
um sensível avanço em Hautbois,
Na frenle franceza

as ruas daquella capllal, fazendo umn «randeinnlfotiiçflo em frente n legiicfio da Ruína»¦tln*
Os rumaicos nn Tramylvnnia

LONDRES, 30 (A, A.) — Confirma-se n no»llelu de hiiverem os rumiilros peneirado uaTriins.vlvaniii, n oéste de Piatru, onde so uni-ram nos russos, .
- ti ¦•

A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

A destituição de von Falltc- í
nhiiyn
LONDRES, 30 (A NOITE) — O generol von

Fallicnliuyn fui destlluido do cargo dc chefe
do grande estado-maior allemão, quo excr»

IOOjOOOíjOOO — por 8*000 — impor-
Jante plano da Loteria Federal a ex-
trahir-se sabbado, 2 de setembro.

s» ¦

PARIS, 30 (Havas) — O cnmmuniendo'of-
ficinl de lionlem á noile informa que não
sc deu durante o dia nenhuma ncção impor-
tanto.

O tempo eslá prejudicando us operações,
.— mi <m ¦

A RUMANIA NA GUERRA I

O rei assume o commando dos
'•*¦¦ ¦ —.ii—i 1 ¦ ¦¦-¦ ¦ i—i ¦«!

exércitos '•*
LONDRES, 30 (A NOITE) -- O rei Fernan-

do da Rumania deixou hoje dc manhã Bucarest
e dirigiu-se para o norte do paiz, afim dc as-
sumir o com mando das tropas que estão Inva-
(lindo a TraiiK.vlvanla,

A partida do soberano provocou umn grande
manifestação dc aympnthla do povo dc Ruça-
rest.
Os rumaicos invadem e Trait-

ís* O luxuoso cincmalographo da Aveni-
tia, que reformaria o seu programma ama-
iiba, como o faz cm todas as segundas c
quintas-feiras, continuará a manter ein car-
taz a peça "Sacrifício da irmã Cccilia", a
instâncias da maioria do publico que ainda
não conseguiu assistir an formoso trabalho
em que Itilta Sacchetto, a applaudida nclriz
scandinava, domina a platéa com uma crea-
ção verdadeiramente genial.

Depois, além do apparato de que Se re-
veste lodo o drama, o Sr. Staffa conseguiu
dar-lhe nina feição inteiramente original,
fazendo adaptar a diversas scoliás de ecri-
moniacs religiosos cânticos sacros, que são
entoados por um numeroso corpo.de coros,
com magistral maestria e sentimento.

Ainda hontem, tanto nas sessões da "ma-
tinée" como nas da "soirée", n assistência
do publico premia-se tia porfia da conquista
dc localidades, não obstante comportar o
actual "Parisiense", ultimamente ampliado
gigantescamente, cerca de duas mil pessoas.A complclar o programma, ini uma co-
media cxcellcnte e um "film" natural, mui-
lo inslruetivo — "Fabricação de phos-
ph.oros".¦ ' ——— . —i ¦¦?» ________

Créditos para a Delegacia
Fiscal em Londres

A' Delegacia Fiscal em Londres a Dire-
cloria da Despesa concedeu os seguintes cre-
ditos: de 355:4755555, ouro, e 180:000$, ouro,
o primeiro para pagamentos de trabalhos ex-
exutados pela Sociélé de Conslrudion du
Port dc Pernambuco, no mcz. dc janeiro, e
o segundo para pagamento dc addidos mi-
luares 110 estrangeiro e dc material contra-
tado na Kuropa, na importância dc 80 contos.

üsae ELIXIR
pangue.

DE NOGUEIRA, t~ Para O

Os melhores collarinhos
Inglezcs. cie puro linho. CAM ISAlilA.

ESPECIAL.. — OUVIDOR, 108.

Uma homenagem ao conse-
lheiro Ruy Barbosa

Sr. conselheiro Huy Ilarbosa receberá
.hoje, á noite, a directoria da Fraternidade
Beneficente Huy Barbosa e Alfredo F.llis,
que vae entregar a S. Ex. o diploma de
presidente de honra, daquella associação,
«pie hoje conimemora o segundo anniversario
dc sua fundação.

A directoria será apresentada a S. Ex.
pelo Sr. barão Homem de Mello, orando
por essa oceasião o secretario da associa:
ção, em nome de seus collcgas de directo-
ria. O diploma, em pergaminho, foi confe-
ccionado 110 Lyceu de Artes c Officios c 6 da
lavra do artista Carlos Oswaldo.
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Sú jogam 18.000 bilhetes divididos cm décimos.
prêmio dc
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sylvania
LONDRES, 30 (A NOITE) — Um exercito dc

80.000 rumaicos atravessou n fronteira da
Transylvania e invado o território nusí.iaco,
dirigindo-se simultaneamente sobre Cronstadt
c Hermannstudt,

Essas forças encontraram apenas pequenaresistência dos austríacos no desfiladeiro dc
Uolcnthurm. Os austríacos jrctirarnm-se depois
dc Boffrcreni grandes perdas.Na região de Dorna-Valra os russos e rumai-cos uniram-se e avançam açora no longo doDorna. Por toda a parte, as tropas são recebi-das como libertadores,
Von Maekensen vae dirigir as

operações contra a Rumania
LONDRES, 30 (A NOITE) — Um despacho

do Orsova para Berna diz ter chegado ali
general allemão von Maekensen, que vae assu-mir o commando das operações contra .. n».
mania.
A caminho de Hermannstadt

LONDRES, 30 (Havas) — Os jornaes inse-rem lelegrammas de Zurich dizendo correr aliinsistentemente o boato de que a cavallaria ru-malca atravessou o desfiladeiro. de Rotlicn-tiuirm, na fronteira da Transylvania, e cami-nha em direeção a Hermunnstadt, dondesc acha próxima.
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O general non Fallterihanfi t ò maré-
clial von llindcnburg, que o siibstiluc na

chefia do grande estado-maior allcmão
cia ha mais de um anno. Para subslilnil-o foi
nomeado o marechal von llindcnburg, que
por sua vez será substituído no commando
dos exércitos austro-allcinães da frente liste
por von Maekensen.

BERLIM, 30 (Havas) (Via Nova-York) f-Está officialmente annunciado que o generalFalkcnhayn foi demittido do cargo dc çlicfedo estado-maior do Exercilo. Para substituil-
o foi nomeado o general llindcnburg

LONDRES, 80 (A. A.) — Informam dc Rcr-lim, via Amsterdam, que o imperador Giii-
lhcrmc da Aliemanha exonerou o general von
Falkcnhayn da chefia do estado-maior, ;dcsi-
gnando para subslituil-o o marechal vou' Iiin-
denbur. 0"a 

italia na guerra
A acção italo-rumaica

prescnlanlc* do guverno c acolhidas roni cn-
Ihiislastlcns manifestações do synipulhia pela
mullidàii que foi assistir A sua chegada na
estação du llucio,
Cm prol da união nacional

LISllOA, 110 (A, A.) p- O j)r. Bernardino
Machado, presidente da Republica, confereu-
ciou com os chefes das minorias iiarlainenln-
res, 110 sentido de unificar-se a opinião nu-
clonnl e de serem evitadas scenas tumultuo»
sas nu Congresso. .
A recepção ao Exercito c a*

As apaixonadas...

Armada
LISBOA, .10 (A. A.) — Já pela madrugada

terminou a recepção que, no Palácio de Ue-
lém, o Dr. Bernardino Machado, presidente do
Republica, offcrcceu aos officiaes mobillsa-
dos da Miirlnha c do Exercilo, estando pre-
sentes no aclo alem do chefe do gabinete
todo o ministério e os sub-secreturios majoi
Antônio Nogueira Mimoso Guerra o Almeida
Ribeiro, rcspcclivauiente, das pastas da (iucr-
ra c Finanças.
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A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS

Os búlgaros em Drama
PARIS, 30 (Havas) — O "Malin" publica

um telegranimn dc Athcnas noticiando a to»
muda dc Drama pelos búlgaros depois dc uma
batalha com a guarnição grega.
Os búlgaros repeilidos

LONDRES, .'10 (A, A.) — Os búlgaros di-
ri giram tres grandes ataques coutra as po-
sições dos servios ua estrada dc B.initza a
Ostrovo, sendo porém repeilidos com avul-
tadlsslmas perdas,

LONDRES, 80 (A. A.) — Commuiiieaçõcs
de Salònica dizem que os búlgaros renova-
ram os ataques na região do Strunia c em
Doiran, mas foram repeilidos com grandes
perdas.

Em Oslrovo a luta manteve-se inle/jinillcn-
lc, sendo que ns probabilidades de victoria
sorriam para os alliados.

^1 mém <m <
A GUERRA NO AR

O fracasso da acção dos «Zep-

Brigou com o amante
o tomou uma grande

dose de cocaína
Mais uma apaixonada que quiz morrer. A

de hoje foi a Adelia Corrêa Lima, uma de»
cuida dona dc uma casa de mulheres A rua

Moraes e Valle 11. .15.
Adelia, quo lllll 211

annos dc idade c é
mãe de mu filho de
sele, porque brigou
(om o amante, tomou
Arando doso de cocai-
na, que pôde obter,
não se sabe como, 1.11-
11111 iihariiiaelii qual-
quer,

Quando o tóxico
principiou a produ ir
seus effeitos, n mu-
Ihcrzl.iha botou a lio-
ca 110 mundo. As suas
companheiras dc casa
acudiram e, ponclrah-<lo 110 quarto dc Adc-
lia, a encontraram a
conloreer-se de dores,
gemendo alto. pedindosoecorro. Foi imme-
«latamente chamada aAssistência, que com-
pareceu, medicando a

„ r... , . , ..""feliz mulher, pondo-a fora de perigo. Adelia continua, em traia-monto em sua casa. A policia não teve coube-cimento do fnelo.

MAIS UBJ3ÍV
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A quasi suicida Adelia

Lições particulares e
cupsos de 4 ou 6 alum-
nos, desde 8 até 22 horas

para aprender rapidamente e com
perfeição esta língua, dirigir-se á
BERLITZ SCHOOL OF LANGUA-
GHS—Iidilicio do «Jornal do Brasil»

(4' andar)
•nrsos de DaclyluRrapliia em todas as lineuas

au.

ja

Os rumaicos galgam os Cai

pathos
LONDRES, 30 (A. A.) -— Os jornaes destacapital com pomposos títulos ..anunciam, porlelegrammas recebidos dc seus correspondeu-les especiaes, que os rumaicos já eslão galgan-do os Carpathos unidos aos russos.Por toda a parle os austríacos recuam, acre-

djlando-se aqui que a conquista da Hungriaainda será para este anno.
O regosijo em Petrògrado

LONDRES, 30 (A NOITE) — 0 minist ji da
Rumania cm Roma teve hontem uma conferen-
cia de duas horas com o barão dc gnnnino, mi-1 nistro dos Negócios Estrangeiros do gabineteitaliano. Liga-se em Roma grande importância
a essa conferência, pois trata-se, segundo pa-rece, de combinar a acção dos dous paizes con-
tra a Austria-Hungria.
Os agradecimentos do rei

\ROMA, 30 (Havas) — O rei Victor Manoel
dirigiu um lelcgranuna ao presidente Poincarc,
ngradcccndo-lhe ns felicitações do governofrancez pela declaração de guerra da Italit". á
Aliemanha.

Nesse telcgramma o rei Victor Manoel diz
que participa da opinião dc que o gesto da
Italia provará á Kuropa que os povos italia-
no e francez lutam contra o mesmo inimigo c
pela mesma causa de liberdade c justiça.
A Aliemanha' pode atacar

LONDRES, 30 (A. A.) r-, O "Daily-Aews"
publica um tclegramma dc Petrògrado dizendoque enerme massa de povo, levando á sua fren-le as bandeiras das nações alliadas, percorreu

Milão
LONDRES, 30 (A. A.) — O "Daily-Express"

diz que a Italia fortificou poderosamente a li-nha dc sua fronteira com a Suissa, receando
que a Aliemanha avance sobre Milão, violando
a neutralidade daquella nação.¦¦a, —a»», m»., ,

PORTUGAL NA GUERRA
«in» —

As missões militares
LISBOA, 30 (Havas) =- Chegaram hoje iiesta capital as missões militares franceza

c ingleza, que vêm combinar com o governoa forma como Portugal deve cooperar Comos alliados na guerra.
As duas missões foram recebidas pelos re-

pellin»
LONDRES, 30 (Havas)' — Alguns iTos cen-

tros de aviação inglezcs foram visitados por
um representante da Agencia lteuler, que .e-
ve assim oceasião de conversar com um certo
numero de experimentados aviadores, sobre
as incursões de "Zcppelin" na Inglaterra.

A opinião geral c, em duas palavras, que
as incursões são desprezíveis e de niillos .'e-
sul lados.

Um dos aviadores disse: "Os "Zcppelin"
nunca damnificaram um cênico útil. Esle in-
successo não é fortuito, mas antes devido nes-
tes últimos lempos ús precauções tomadas
pela defesa. Temos chegado a impedir que os"Zcppelin" sc approximem dc regiões impor-
lanlcs. Elles podem, comtudo, voar sobre
cilas, mas a laes altitudes que nada distingui-
rão e quando queiram lançar bombas terão
dc fazel-o ao acaso.

Até boje, encarada sob o ponto dc vista ml-
lllar e político, a acção dos "Zeppelin" só
lcm tido como resultado um pasmoso gasto,do dinheiro allemão. O duplo objectivo des-
ses apparclhos era destruir ou damnificar os
centros militares c navaes c semear o terror.
Ora, esse objectivo falhou completamente.
Não obstante, foram victimas infelizes parti-
cularcs, não combatentes, cujas casas foram
attingidas, soffrendo as naluraes consequin-
cias do facto.

A frente oeste é o objectivo supremo Jas
nossas attcnçpes c os "Zcppelin" lèm ahi des-
empenhado um papel apagado".

Outro official aviador, vindo recentemente
da linha dc frente, declarou que não ha a me-
nor duvida sobre a superioridade dos ingleses
em todo o muiido para a formação dc piloto--,
para combate c lançamento dc bombas.

Este official conduziu o representante da
Agencia Rcuter a um hangar repleto de acro-
planos de combate do ultimo modelo, que têm
dado excellenles resultados na França. São,
diz elle, muito superiores nos "Fokker",
Quando empregados pela primeira vez, sci.idestes apparclhos britannicos, medindo-sc
com egual numero de "Fokker", abateram
quatro dcslas machinas allemãs. Os tentos
sabem agora quão perigosos são os aeropla-
nos inglezes, e, quando um destes aer- planosse lcvauta.vigias allemães se apressam a assis-
gnalar o facto e os "Fokker" fogem precipi-tadamente.

A sessão doSenado
Presidência do Sr. Pedro Borges.
No expediente foram lidos officios e pare-ceres sem importância.
Foram nomeados os Srs. Dantas Barreto,llivadavia Corrêa, Rego Monteiro, João LuizAlves e Alcindo Guanabara para representaro Senado na rccepçno do ministro belgaO Sr Lopes Gonçalves faz o elogio fune-bre do Sr. Servulo Dourado, justificando umpedido de voto dc pezar, na acla da sessão,

pelo seu íallecimento.
O Sr. João Luiz Alves requer urgência pa-ra a discussão c votação do projecto da Ca-mara que prorogo a actual sessão legislativaate rf de outubro, e para o seu projecto deamnislia us pessoas que, no Espirito Santo,sc viram envolvidas cm processo criminal, oque foi tudo approvado.
Passa-se á ordem do dia. A primeira ma-teria è a que declara de utilidade publica aEscola do Commereio do Rio de Janeiro, coma emenda que adia as eleições do DistrietoFederal.
Falaram os Srs. Rosa e Silva e Bueno dePaiva.
São approvados o'*projeclo do Sr. JoãoLuiz sobre a amnislia dos políticos do Espi-rito Santo c o dc prorogação da actual sessãolegislativa por mais 80 dias, bem como asdemais matérias constantes da ordem do dia.
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Nova organisação doLloyd Brasileiro
orcailisneT,!11^1'?' da-Faz?"'»a deu hoje nova

De voI ,LÜrCqíl° dn LI°J'tl Brasileiro.
(aquUk estabelecimento, Sr. Servido Doura-do, o Sr. ministro mandou lavrar portariasnomeando os Srs. commándantes Muller doshm e Carlos Mldosi, directores doT LldydBrasileiro, que á exerciam, respectivamenteos logarcs de director do trafego e diVcclor"techmeo, tendo supprimido o logar dc dire-clor commercial, que era exercido
Servulo Dourado,

Foi boje sepultado o
Sr.ServuIoDourado
roí^T { SCPc,,Uurf« *l? ,nan,,a de h0^ »
S?Pr°i . u'' Mel.'vul° uom-*do, e.x-dircctoruo l^loycl Brasileiro.

Depois de uma missa resada uo aliar ar-niado na câmara ardente pelo vigário daCandelária, a qual assistiram representa*cs das alias autoridades da Republica, depu-todos e senadores, ministros do Supremoiribunal, commercianlcs e todo o pessoalque serve naquclla empresa dc navegação,effcctuou-se o saimenlo da urua mortuariaque foi conduzida até o carro pelos Srscommandanle Muller dos Reis e eng. Carlos-fllldosi, directores commercial c technico doLloyd; Carlos Marques, secretario do dire-
teí wu8usl?. Di,a,s da Cunha, director daEscola VVenceslao Bra*.

Antes, porém, do desfile do preslilo, pro-iniciaram sentidos discursos, 'das 
sacadas

nn i °^dV,P,s .Srs' del5«tado Souza e Silva eRaphael Ribeiro.
O cortejo fúnebre poz-se, cm seguida, emmovimento. Ia á frente o cocho mortua-no de Ia classe, seguiam-se cerca de trintacarretas conduzindo inmimeras coroas, ro-dando, depois, automóveis e carros que for-maram um dos mais lougos cortejos que se

Va „vl,st? llesla apitai. O coche, na praiade Botafogo, passou entre para mais de 1.000empregados do Lloyd, formados em alas,parando na altura da rua Ruy Barbosa.Retirou-se delle, então, a urna funerária,que foi posta numa carreta, conduzindo estaate o cemitério dc S. João Baptista os fun-ccionanos do Lloyd.
O carneiro em qu0 foi sepultadoservulo Dourado tem o n. 6.463..¦ «ees» ¦ .-—

O Sr.

pelo Sr.

Quereis apreciar bom e puro café?—- Só o PAPAGA90 1

DROGAS -por atacado e a varejoa preços excepcionaes.
Drogaria Carlos Cruz & Comp., ruaSete de Setembro 8t. Em frente aoCinema Odeon.

gon a
A's 13 horas, o ladrão Arlindo Chavaj, encoistrando uma poria aberta, penetrou na casan. l'10 da run Paysandd, residência do Sr. An-toino Ferreira de Oliveira Moura.
Esle cavalheiro presentindo-o prendeu-o cmllagraulc. quando já se apoderava de .'(lgunsobjectos, entregando-o ús autoridades do 6dist-ícto.

A Snude da Mulher
*m^^mm^mÊmmmmm^^mÊtmmm^ml'*^'*m^m*a**^mmmmwMammmmmmm

CUR.A. TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS

ae»»»
Um empregadojnfiel

A firma Monteiro & Irmão, estai ebeidá frua do Lavradio n. 3, apresentou, esta tardequeixa á 2» delegacia auxiliar contra o sca eiri-pregado Joaquim dc Souza Vieira que, lendoido receber uma conta de 1:0fiõ!jl, não entregouersa quantia á casa, desapparecendo.
Ü Dr, Osório de Almeida deu as necess, riasprovidencias para a descoberta do aceusado.

l>se—
CONFERÊNCIAS

de Berlim, onde fez o seu curso m
te,.^^a1?J^ub»car..^ 'ibreto sua

curso medico,
communicação -lida V discutida1 na .Sociedadedc Medicinai Cirurgja dc Juiz dc Fora so-

O novo ministro uruguayo
no Rio

d^?NTEY^E'°V»3? 
'(A. A.)' - Oí jornaesdesta capital noticiam quc será nomeado

para desempenhar as funecões de ministroplenipoteuciano ahi o Dr. Júlio Bastos,actual membro da Alia Côrle do Justiçaeminente jurisconsulto, homem dc letras c
S, dc rei-l valor.- Segundo ainda es-sas noticias, a vaga deixada na Alta Corte
S?l£- wiJ?itoi5' SÂ,& Preenchida pelo clian-
miliistcS0 Ó' qUC ftíí0 VOllará a0

Liga úe defesa nacional
Continuam a trabalhar com afinco paraque dentro de breve tempo comece a fuu-ccionar a Liga de Defesa Nacional os seus

promotores. Ao contrario do que se lem no-ticiado, os Srs. ministro Pedro Less.1 DrMiguel Calmon c poeta Olavo Bilac resumemo seu trabalho, agora, apenas ao que cou-cerne á constituição dos 50 membros da Liga,ate a fixação da data da primeira assem-blea, em que serão iniciados os trabalhosda alçada dessa patriótica Liga.
Não querem, assim, os iniciadores da Li"aresolver nada que diga sobre a sua compe-tencia, sem a audiência dos seus 50 mem-bros.
Tanto que, hoje, á noite, em conferência,os Srs. Drs. Pedro Lessa e Miguel Calmoue poeta Olavo Bilac vão, apenas, combinara data para a installação da Liga, para quedahi sejam então começados os trabalhos

preliminares da constituição de estatutos daorganisação do manifesto que deve ser di-rígido á Nação c oulros assumplos de inte-resse da patriótica obra.

Mais um invento
nacional

A «massa temperante»
Realisou-se hoje, lia Companhia Rdificado-ra, uma experiência do invento do brasileiro

Sr»\ M„- Duval> chefe do deposito de Cruzeiro,Rede Sul-Mineira.
Essa experiência, que consistiu na appli-cação de uma massa a que o seu inventor cha-mou temperante" e serve para ligar o ferrono aço, foi coroada de lodo o exito, pois que,além do mestre das officinas da Edificadpra,

que a achou extraordinária, os representantesdas casas A. X. Alhardo e Schmidt & C, pre-sentes a experiência, declararam ser de gran-de alcance tal invento.
O Sr. Duval fez varias temperas do ferroKrupp, do aço e do ferro Soskirev, obtendooptuno resultado. Fez-se depois a experien-cia com um torno, com uma broca de ferro ecm seguida submettida á tempera dc seu iu-vento_a matéria prima, toda nacional, fez ex-

çavaçoes c rebordos sobre o aço, sem que abroca demonstrasse qualquer deformação.As propriedades da massa "temperante Du-vai sao estas: adhcre com muita facilidade,nao deixando falhas nas partes temperadas eé muito econômica, pois um kilogramma tem-pera uma superfície de 36 pollcgadas cuia-dradas.
Sendo a sua applicação bem feita, nenhumaferramenta penetrará sem que se torne a pecaao primitivo estado.
O seu emprego tem dado resultados satisfa-tonos, nao só economicamente, como pelavantagem do preço, podendo assim concorrercom presteza a supprir as necessidades dosconsumidores.-

l»Q«]

Gomo o Senado discutiu c
votou a bandalheira cio
adiamento das eleições

O Senado dlseuliu o volou Imjc o ndlnirwitjf
das eleições. O primeiro orador a fnlar fo| lSr. Jtosa c Silva. Precisava, ainda imM U|fazer rápidas considerações sobre a iuiciuI»
limitem apresentada inundando adiai u ,ire,
eiichiiiieulo das vagas dc deputados e scitadot
na representação do Distrieto.

.1.1 salientei, di/ S. Ex,, quanto (om da j||«,
gal c tumultuaria cnsii emeiiila. O n.,1,
nador por Minas Oòrnus, procurmididel-n, disse que ti razão de ordem ptihlicndelcrnilmi o adiamento dessas olojçfles era»miormuliiladu du alistiimeuto existente ncluil,mente nessa capital. ICssa razão não pi ,(, i.,'
pois por esse mesmo alistamento foi eleitítoda a acluiil rcpresenliição do Disli.io |.vderiil, Iralaiido-so ngora slmplosmciilc dc pre'onclicr vagas nuo então decorreram, não ;t'udeo Congresso Nacional o direito de de ifalcaressa rcpresenliição, sobretudo no Ccr.aiio, ondeé maioria constlluclonnl n egualdadc de repre.scnlnção. Mas, (punido procedesse n razão nllc.
gadu, não se eomprelicndc que, sendo ella ,ltfdata antiga, vindo essa anormalidade denos passados, conforme opinião de S. I:\.mente agora, depois de designado o dia p.ir»o prcjiichlmcnto dessas vagas, faltando rua.tro dins, inlervcnha o Congresso com ósuemenda de ultima hora, procurando m i, Cs,sus eleições. Nem no menos essa nllegação, adc que se serviu o nobre senador, eslá eoneie»lizailu na emenda; essa manda npenas adiarns eleições, não declarando que dlns scião i i»Ias pelo novo alistamento.

Ilcspondo, exclama o Sr. Bueno dc I' :-
va, com a própria lei do alistamento elcilor.il,
que dctormlnn que ;is eleições feilus depiis il ilei de alistamento .serão feitas dc accordo comcise novo alistamento. Isto é da le".

O Sr. Bosa conli :ii;i, dizendo que a p- xc e
que as vagas que oceorrereni duraiitc uma lefils».alura suo r.ciiiprc pi .c.ichidas pelo nlis'a,ucii-lo vigente c o projecto dc reforma que estácm terceira discussão na Câmara determina
que as vagas <pie oceorrereni serão preenchidas
pela lei vigente.

/.indii mais. u organisação das mesas, quoWii constituído, cxactamenlc, n maior diffi-cuidado da verificação das eleições no Dis ri-cio Federal vae ser feila pelu lei actual.
Assevera que a emenda do Sr. Bueno p6deconcorrer para prejudicar os nosvón Irabalhniorçamentários c diz qi-v por outro lado ;lConstituição prcicreve ipic paru na ranas, noCongresso Nacional, compele privolívrsménlcregular ni condições c o processo de eleição

pnra os cargos federaes om lodo o pai/ 
' 
\emenda, termina o orador cremo \.\ saliciheiilem, é nmu cuicnclt. de excepeã..

O Sr. Bueno reipondo. Diz que' precisamosdar ao Distrieto Federal bastante tempo paraque o.seu eleitorado seja renovado com um novoalistamento, c isto para termos oqui netas r-(ladeiras, poifiue si as actuaes o são, p,i, ientretanto, sobre cilas duvidas dc que o sc»jí.m. Nega que a discussão c votação de -ii
emenda possa prejudicar os irabnbos n-ça-inent.irios: no Senado ns orçamentos nimianao rbc (nrani, e na Câmara el'a, a sua inci.ta, podo ser disentidh e votada sum ncifiumiiiejui/o para que tenhamos em brevde meios. Bcfcre-se n maneira por qui'i.aiiiento das eleições do Distrieto f.,| re»ecbido pela imprensn: uns joi"i.ies rcc»íicriim»iio favoravelmente; outros, iitacnrain-ii'o for.temente. 1-, houve nm que chegou a cmra-o como cumulo da immoralidade.O orador rebate essa aceusação. no qui
pq»sa atlingir. Cumpre dizer que s, nella i„.eiramciile idheio á política do Distrieto, cmnotambém ignora que o adiamento i.io Dstncto possa aproveitar a quem que

Em seguida, posto á votação, c ipprovado opi-ojeclo, com a emenda sobre o "-li.imc-f-. ,ieleições do Distrieto Federal.
O Sr. Diieno pede urgência para a redacçãotmal da emenda, cm questão, para ser enviadau Laínara, no que é httendido nela casa
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ELIXIR DE NOGUEIRA m Para Impurezaao sangue.
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O primeiro numero sairá na próxima
terça-feira

Numeroavulso  2cío réis

Uni resumo da sessão
da Câmara

Presidência, Astolpho Dutra; secretários,Costa Bibeiro e João Pcrnelta.
Aberta n sessão foi lida c approvada aacta e lido u expediente: officios do Minis-teno da Guerra, enviando informações sobrea exlincçao do laboratório physico-chimicodo Departamento da Guerra, sobre a "gara-

ge do ministério, que também foi extinetae_ sobre as bibliothecas do Exercito: reoue-rimento dc informações do Sr. Maurício dcLacerda sobre a importância de quatro milcontos pedida pelo Ministério da Agricul-
O Sr. Erasmo de Macedo fundamentouuma indicação dc reforma do regimento, nosentido dc ser a commissão de finanças con-stitiuda dc 21 membros. Visa com essa indi-cação, diz o orador, dar um cunho mais dc-mocratico á confecção das leis de meios ede impostos.
—¦ Quer V. Ex. restaurar a existência da(..amara sob o ponto de vista orçamentário''interroga o Sr. Nicanor Nascimento.O orador declara que d insuspeito paraapresentar a Câmara a indicação que vaeenviar á mesa, por não pretender jamais fl-gurar no santuário da Câmara, não só pelosseus apoucados méritos pessoaes, como porja ter o seu Estado um digno representantean, seu dilecto amigo e correligionário.' Emseguida o Sr Erasmo de Macedo, apoiado

peio t>r. Luiz Domingucs, justifica a sua in-OjcaçSo com ampla exposição do que oceorreídcnticamciite cm vários paizes estrangeirosa Inglaterra, a França e a Bélgica, prin-cipalmcnte ' l

Lições partõcuíares ecursos dc 4 ou 6 almn-
nos, desde 8 s*é 22 horas

para aprender rapidamente t com
perfeição esta língua-, dirioíVsc á
Oüb—lidificiò do «Jornal do Brasil»

(4" andar)
Cursos de Daclylojrnnl.ia èm todas as lin.

Foi

s apui9®-

rir. n„ 1)rCS0 -°. ,ndl'"° Messias Peres, aceusa-
vi. tuum 

SC'ne <,C í,nubüs e C"J« captura ha»yia siuo iccoinmendiida ao agente n 102
a no lie?-, 

1"terr°to.°r'>° a que o submettcii,a policia conseguiu saber
uma quantidade enorme dcappreheiideu, a rua Frei ^„„l„em, poder de Antônio Pereira, Ires(le ouro, comprados
rua do llinchucld oIJ , yuuv o jiiurao ven-

canários belgas, um
prata, um chapéo Panamá

o paradeiro de
furtos c roubos
Caneca n. i:)8,

relógiosna casa do intrujão dameto ii. 418, onde o ladrãodera as -oias; quatro
guarda chuva de
c um binóculo.

A Inspectoria dc Segurança Publica irprehendeu lambem uma caixa dc azeite fur-tada ii firma Rodrigues Azeredo &. C ã rn-.do Acre n. 100. '

A rcquerimenlo do Sr. Costa Ribeiro, pre-stou compromisso o novo deputado n» »»«
nambuco Sr. Gouvêa dc Barros

-**{*¦

Aj LOTERIA FEDERAL' fará, a 2 de
. „... ... „,„ „, ,.„..„ ,„ setembro, sabbado, uma extracção. com

cWnna^V""ta^-i*t^?ye.%ütós da op?- aJ"!:™10 ™.l10J áQ JOOsOOOÇOOÒ, custan-

"~ .*o« .«W Klfia!fear.-_ sabbado, 2 de setembro.

Uma nomeação na Guerra
Foi nomeado, por acto de hoje, do minis-tro da Guerra, auxiliar da Carta Geral daRepublica, o 1» tenente Armando dc Assis-,

a \lli\\'Or<tí\OSí>> cigarros especiaes para200uuirviaiica réis com valiosos brindes
Lopes Sá & C,

"4&t>"Por 8$000 apenas, pdde adquirir-se umbilhete premiado com 100 iftQOSOOO na

íe nabbado, Z d« setembro. . \

Com a presença de 28 Srs. deputados, rea-lisou-se hoje a sessão da Assembléa Flumi-nensc. Lida, foi, sem observações, nppro-vada a acta da anterior.
Na ordem do dia foram approvados, cm1» discussão, os projectos: mandando quoas estradas de ferro que percorrem o terri-tono do Estado sejam obrigadas a fazer osdrenos necessários a juízo do governo, afimde ser evitada a estagnação das águas nasmargens de suas linhas; approvando o dc-ciclo n. 1.419 que sujeitou o xarque expor-tado A taxa fixa de 10 réis por kilogram-ma; approvando o decreto n. 1.431/ qüo ti-

prcUpaS nS(?bi?sla0dof,,m° PÍCad° e dCSflad0
Foi também approvado, em 2» discussãoo projecto mandando que os depósitos dossaldos c das penhoras em dinheiro do Juizodos Feitos da I-azenda sejam feitos nos co-ires da tlicsourana da Directoria de F.i-zenda. ¦ ¦
Presidiu a sessão o Sr. João Guimarães.

jcura ns inflammações dos
olhos

O Sr. Nabuco de Gouvêa, aiíegando estar
SSã^Ím? a para a «-«-PÜ-io dos depu»tados belgas que ora nos visitam, e ànnrò-ximando-se essa hora, requer a nomeação
cumSeXíf0 d° ChlC° incrnbros m

Approvado esse requerimento foram no-
w/w i«P?ra c,onSitu»' esta commissãoos Srs. Habuco de Gouvêa, Estacio Coimbra
SdonSoaSSÍbe' °CtaVÍ° Mángabch,« c &

O Sr. Nicanor Nascimento communicou AUísa haver a commissão incumbida de re-prcscnlar a Câmara nos funeraes do Sr.[servulo Dourado cumprido a sua missão.u mesmo deputado .justificou a ausência,por doentes, (los deputados Lebon Regis cFlorianiio de Britlo.
«,„°cnSr* Rra!u'ic,io de Lacerda communicou íimesa que, tendo solicitado informações doMinistério do Exterior sobre as despesas fei-tas com p Burcau das Republicas America-nas em Washington, recebeu cópia dc nmtelcgramma do Sr. Barret, que não diz aocaso. Declara, á visla disso, que se não iulgasatisfeito em seu pedido.Passando-se & ordem do dia c annunciadaa votação da redacção final do projeclo queadia as eleições do Conselho Municipal doDistriclo Federal, falaram os Srs. OctacilioCâmara, Nicanor Nascimento, Vicente Pira-Bibe, Maurício dc Lacerda e Anlonio CarlosA redacção foi opprovuda por 119 .onlràcinco votos.

.Depois das votações o Sr. Anlonio Carlosfalou cm explicação pessoal.-

questão dos passesescolares
I Sp.- €>m

'"WR^teslflKS 
li €&@i

_Fomos hoje informados dc que, em allen»
Çao as reclamações que nos têm sido Irazi-oas, relativamente á desattenção e grosseriacom quo os recebedores dos bondes eslão a
cumprir, sobre os passes escolares, as or-deus emanadas da Directoria da Light, estabaixou circulares avisando esses seus cm-
pregados de que serão severamente punidospelos abusos que, em tal mister, venham a
praticar. Para isto, bastará que os offcndi-.,'»'os se dirijam ao Sr. Barion, na Light.

h para esclarecer n questão, foi distribui-do aviso chamando a attenção dos coiulucto»res para a ordem que só sc refere ;i imjnt-
gnação dos passes escolares que forem apre-
sentados por senhoras ou senhoritas quenão provarem lhes pertencer a respectiva ca-
derneta, visto como a laes passes só tein
direito os alumnos das escolas publica-., cm
cujo nome deverá ser tirada a caderneta,
que é intransferível. Tal ordem não c cx-
tensiva aos passes da Escola Norma!. qu«sao côr de rosa.

¦ -aue- .-

io"iiorg"4f
Março n. 109. — Casa Germano Boellchcr

Cimen Sil

à run 1'do

MPURA.BRAS.L m „-»„.,_¦ajiwasí-i« m-*:..:-=^iD^£^i^t^

A LOTERIA FEDERAL, sabbado, 2
de setembro, fará a cxtracçào dn i'"-
portante plano de 100 -fn?$000 cujo bi*
lhete inteiro custa apenas 8f000.
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g$ ESPEÇIAISM flNO!T& SrXUnO INTERIOR E NO iirA*
•cS EXTERIOK TiSPOVICO Un»

i pllilHi.».!! ¦»¦>* I •¦¦ IP I ^

@onsuitima-se

O çgauorno possíSwq o acJía-
njenív, antes mesmo ua

vatu eSo Comgo^aso !
•• T> governo resolveu, na reunião dos Srs. ml-
iiistros, hoje, uo despacho colluclivo, fiil 1 tir
ji.ira o dia l_ dc outubro do i.iiuo corrente na
clclyôOH IVdcracs que se dcviiiiu realisar no
domingo proNinio, nesta inpilnl, devendo pn«
au isso o ministro do Interior tomar as ue-
cessa ri ns providencias,
,. i ».»«er>' « ii. i ••¦"

LTIMA3INF0B%WAÇ0E5 S
Rnpi&A^t Minuciosas k
dbToda a Reportagem ||da "A NOITE" Jj
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A ©UERRAIJ) iJlulB fe fl£
rirta ~*

£s E»©íafe®s ssos CómlM
úe Misaas

002 contos cie quo não ha
noticia

CAMPANHA. 80 (A NOITE) — E' já do
(luminio publico o recente desfalque dos
Correios em Minas, em conseqüência dus
desvios reincidentes quo se tem registado,
inclusive o dn Importância dc dez contos
enviada daqui para llello Horizonte EsU
quantia foi sublnthldn com varias outros
objcclos do valor c ntó hoje não sc sabe
dn seu destino.

?—« »•—•

Liais uma usina campisía
vendida

TAMPOS, 30 (A NOITE) — O Club Lavou-
j-a entrou c.n negociações para a con.pra d.,
usina "Partido", .lá foi lavrada a escrlplti-
ra provisória com multa do 50:0008, A
cscr.ptura definitiva será passada cm lio de
setembro próximo.
.... i ¦<?» « 1 .

O orçamento mineiro ficará
approvado hoje

BELLO HORIZONTE, 30 (A NOITE)
— O Senado terminou hoje a votação
Uo orçamento, devolvendo-o á Camara,
com algumas emendas, A Camara fun-
Ccionará, em sessão iiocluina, afim dc'discutir e volar as referidas emendas.
Si'i agora o Congresso approvoú as con-
tas cio exercido tle 1914, fixando a des-
pesa feita em mais cie 48.000 contos.

—i <*»% í t»«—<»-

CAríJ
O merendo dc ca ti npresentou-sc hoje uni

pouco mais fraco c com negócios a 0§5UU
« OfJíiOO parn 3.790 saccas pela manhã, c
mais 5.18(5 no correr do dia. Em Nova York,
lionlem c hoje, a Bolsa funecionou em bai-
xa dc dous a seis pontos, As entradas de
Jionlcni foram de 9.984 saccas, contra 12.8H0
embarcadas, ficando cm "stock" 242.481
saccas. Houve muitos lotes á venda c 11 pro-
cura, pela manhã, era pequena, tornando-jc,
porém, mais desenvolvida .'. tarde.

»..— ¦ -.-¦ — — -¦——- »¦-«*frw»».---«- —— ¦"^¦¦'¦» ¦¦¦

Uni menor é victima de
uma queda desastrosa

0 menor José dos Santos, de 15 an-
310", copeiro da casa n. 33 da rua Maria
ílugcnia, quando á tarde brincava cm
Companhia de outros menores, no tope
ile uma escada, rolou por ella, ferindo-
se bastante.

José, cujo cslaclo é gravíssimo, pois
apresenta além de contusões c excoria-
ções ligeiras, fraciura cio cranco, das cos-
jtcllas e de uma das pernas, foi soceor-
vido pela Assistência, c recolhido á San-
4a Casa.

A policia do 21» íüstricto registou este
aecidente.

11, i.'»:m—'-«—.in .1 1.1 .i.i.ii

Despacho çqlleçHvó
MINISTÉRIO DA GUERRA

Promovendo na infantaria:
A capitão o 1" Icncnlc João Manoel da Cruz,

para ;i 1" do 14" do 5o; a 1" tenente o fira-
dunde Virgílio Vieira Sampaio, c a 'í" tenente
o aspirante Eloy Camara Catão.

Graduando na cavallaria: era 1° tenente o
2 João Janseii Lobo Pereira,

Transferindo, na cavallaria: os capitães An-
tonio Netto do Azambuja do 4" do JU"; Thco-
ai oro Vicgás da Silva, do 1° do 14°, e Gustavo
Schmidt, do 1" do \" corpo de trem, respe-
cllvamentc, para o 1", 2o c í1" esquadrões do
P"; c. deslcs para aquelles corpos, na mesma
ordem, os capitães Arthur Solhei-, Augusto dc
Araújo Doria e Raymundo da Silva.

Reformando: o 1° tenente Alfredo Drum
aiiond e o 2" tenente José Augusto Baslos,
tia infantaria, c o cabo do 53° dc caçadores
João Evangelista dos Santos.

Aposentando José de Souza Lima 110 logar
de guarda do Collegio Militar dc Porto
ÍAlcgre,
MINISTÉRIO DA MARINHA

Promovendo 110 Corpo da Armada: a 1° te-
Sente, o graduado Paulo dc Castro Menezes;

Graduando uo Corpo da Armada: cm 1° lc-
Vienle, o segundo Nelson Noronha de Carva-
lho;

Reformando: o fiel de 1" ch.-rc Luiz Jacin-
lho de Castro, o escrevente dc 2a classe Ma-
aiocl Francisco de Miranda, o serralheiro dc
Ia elasse Jorge dc Almeida Gonzaga c o mes-
Ire. Francisco Ferreira do Nascimento, iodos
(tio Corpo de Sub-Officiaes da Armada;

Aposentando: João Rodrigues Pará, 110 car-
feo de remador de 1° classe dn Patromia clu Ar-
MM.al dc Marinha do Rio de Janeiro,.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO S ¦,• ¦

Approvaudo as c\.usulns pnra a revisão do
Contrato celebrado enlre o governo da União
b n Companhia Estrada cie Ferro de Goyaz,
relativo á construcção c arrendamento c!c li-
hbas de viação férrea;

Extinguindo dous logares vagos dc ronda-
ítnr da Repartição Geral de Águas e Obras Pu-
Itlicas;

Prorogando o prr.JO para o inicio c coviclu-'são de linhas feri cas a cargo da Companhia E.
de F. de Santa Catharina, da Rede de Viação
paraha-Santd Catharina.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Nomeando commandante superior da C..::.v-
,/la Nacional da Capital Federal o geneíil dc
divisão graduado c reformado, Manoel A .mnio
ais Cruz Brilhante,

I Jubilando o Dr. Carlos de Freitas no" cargo'de 
professor catl.edratieo dá Faculdade dc Mc-

üJeiiin da Bahia.
Concedendo gratificação addicionnl de C3 c|°

Sobre seus vencimentos ao Dr. Francisco Si-
inões Corrêa, professor cnthedralico da P. de
Medicina do Rio dc Janeiro.

Abrindo o credito especial dc 60:5575811, afim
fie attender ú indemnisação proveniente dc ex-
Jravios de líquidos pertencentes a tcrceii-vs c
seito pelo ex-deposilariò publico Carlos dc Si-
.Qiieiia Aguirre.

v Creando mais uma brigada de infantaria daNGunrda Nacional na comarca do Rio Jjsí Pc-- 'dro, Esldo de Minas Geraes,
[JHnaSTERIO DA AGRICULTURA
J_ Coiicedenuo nutorisação: para ccT.lImiãli rilíunccionar na Republica ás sacoedades Compa-
p.na Hnnseatica, c São Paulo Rrazilían 1'ail-
hwny Company, Limited.
I.. Approvando a reforma (k.s estatutos da Com-
jí-rnibia de Agricultura.' . ...._—^..

?\ missão parlamên-
tar belga na Camara

dos IDepufados
—•—

A monsaaom du Gumara boina
A* notlelfl de i|iic os Srs. dcj.iitados belgas

Méloi c lluysso compareceriam huje á Cami.-
ra, fazendo entrega dn mensagem (|iic o Par-
liimcuto dc mu. pi.trin dirigiu ao nosso, o Sr.
Nabuco dc (iniiica rcqiiorcu a iiomcaçno dc
lima couunissAo de cinco membros para rece*
licl-i.s.

ltralnunlc, pouco depois dns 11 horas, che-
g.iiíiin ao Moi.rnc os dous deputados belgas,
miuupí.uhi.dus do Sr. ministro Dclcolguc c
de um secretario particular, sendo logo in-
trodu/.ldos pela ciuninissão nomeada nn ga-
biiictc do Sr, preside.ite da Ci.mi.ra*

Ahi se mantiveram eni cordial palestra
com vários deputados, omquanlo n Cnmarn
intaca o projeclo do adiamento das eleições
municipaes deste Districto.

o Sr. deputado Melol, (iuc teve varias libra-
ses lisonjclrns para a altitude do nosso paiz
1111 face da desventura belga, foi saudado pc-
lo Sr. Nabuco dc Go.ivèa e, rcspon.leudo-ll.c,
ngrailccci as hoinenagens c carinhoso acolhi-
mento que lhes lemos prodlgalisado,

Como o Sr. ..Iclot niiniinciusso ser portador
dc nina mensagem do presidente da Camara
dos Representantes da Bélgica no presidente
o membros dn Cantara dos Deputados brasi-
lei ros, o Sr. Nabuco dc Gouvéa soliictou a
presença do Sr. Astolpho Dutra, quo presidia
a sessão. O Sr. Astolpho Dutra compareceu
cm seguida, recebendo das mãos dos depu-
lados belgas a alludida mensagem, (RIO lhe
foi entregue com palavras dc gratidão ii alli-
l.idc do Brasil que, na pi ira se do Sr, Mclnt,"foi O primeiro paiz neutro (pie sc manifes-
lon contra a violação dos dircil03 da Bclgi-
ca".

A estas expressões respondeu o presidente
Astolpho Dutra, declarando 110 seu agradeci-
mento (pie, cm verdade, nós lemos unia grau-
dc sympalliia pelo povo belga, e nem ja-
mais foram outros os nossos sentimentos.

Percorreram depois disto os deputados Lei-
gas varias dependências do Monroe, c pela
eommissão que os acompanhou lhes foi of-
fcrcctdn uma clucara dc café.

Os Srs. Souza c Silva c Nabuco dc Gouvéa
conduziram até a escadaria do Monroe os
Srs. Mélol c Buysse c o ministro Dclcoigne.

E' esla n mensagem trazida pelos deputados
belgas:

"Mcssnge dc Monsieur Schollacrt, president
de Ia Chainhre des Réprcsciilants dc Belgiquc
ú Mcssicurs les Présidcnts cl Membres du
Cüllgrès National du Brcsil.

Mcssicurs.
l.a grande dcclsiòn de volrc Congròs a pro-

foudcment én.u les Bclgcs, solidnircs des Al-
lies daus Ia lulle pour le Droit.

President dc Ia Chambre des Iieprésenlants
de Belgiquc, j'ai 1'agréablc dcvoir dc vous cx-
primer au nom des élus du peuplc l.elge les
senlimcnls (pie nous inspire 1'acte hislorique
par lequel le Congrès National du Brcsil a
voulu donncr, avec une si nohlc plenitude,
sou adhésion 1110rale ;'i Ia cause clu Droit qui
est In nôtrc.

Au cours de nos inlurluncs immcrilécs, les
causes de recoufort ne nous ont point íait
cléfaut.

Après Tolde illimiléc que nous prétenl nos
puissaiits Allics, Passistance génércusc four-
i.ie par des nations neutros à nos eompatrio-
tes éprouvcò, nous a été précieusc.

Mais rien 11c nous va plus au ecciir que les
Icmojgungcs rendus à Ia justice dc nolre
cause.

Cest ainsi que 1'avou par lequel lc chance-
lie- de 1'Empire allemand confcssnlt que Ia
violntion dc In Belgiquc élail une injuslice, a
clonné à notre rcsislance une force renouvelée.

Cest ainsi encorc que nous a^•olls rccucilli
avec joie les pnrolcs par lcsquclles Sa Saiu-
lelc lc Papo proclainait dans sou allocution
consistorialc du '2'2 jauvicr 1915 cn invoquant
sa quallté d'"interprete suprôme et dc ven-
geur dc Ia loi clerncllc", qu'"il 11'est perrais
ii personne pour quclquc molif qne sc soit de
violer Ia justice".

Cest ainsi (pie suivnnt dc pres lc beau ma-
nifeste á In Belgiquc sifiné de tant dc n&ms
illuslres d'Espagnc, le retenlissaut discours
de vo.trc éniiuent jurisconsulle et liomme
d'Elat, Monsieur Ruy Barbosa, nous a été un
puissant ciicourngcment. Ce nous put une
tres hauté salisfaclion d entendre déclarcr par
eclui-ci avec autaut d'autorit6 que d'éloqucn-
cc: "La ncutralitó a ses devoirs, et les neutros
11c (loiveut pas recompensei- par lcur abslcn-
tion ceux qui ont premedite Passaut, Entre
tcux qui violcnt Ia loi ei ceux que 1'observenl,
il u'y a pas dc nculralilé çossiblc, Les tri-
bunaux, 1'opinion cl Ia conse.ence ne sonl pas
ucutres catre Ia loi et le crime."

Parmi les peuples qui nc parlicipent pas h
nolre lutte, aueun jusquVi à présent 11'avait
élcvè Ia voix.

11 appartciiail aux élus dc volrc grande Rc-
publique dc proclamcr — Ia preinicro enlre
les nations — par lc lémoignagc d'un peuplc
lout cntici-, Ia loyanló de Ia Belgiquc cl Ia
forfailíire de ses cnnemis.

Nul aetc 11c pouvait nous réjoiiir davantage.
II vous lionore plus encorc qu'il nous ré-

jouit.
Eclairús par une scicncc avertie autaut que

par une conscicncc droile, vous avez discerne
Ia Justice, Lc jugement que vous avez pro-
íioncé esl íIlustre par Ia clarté et le courafic.
A ceux qui onl osé dise que Ia necessite 11c con-
nait pas de loi,, vous avez monlré avec force
(pie Ia loi créc Ia plus infrangible des uéccs-
silés.

II me tardait de vous exprimer nolre admí-
ralion et notre reconaissanco. Pour vous cn
porter lc message, j'ai designe dcux de mes
honorablcs collògucs, Messiõurs Mclot cl
Buysse, qui frauebissant 1'océan, poúrrjiitvous dire — (1'homme à hommc — cn môme
temps que nos félicitalions, les reincrcimeuls
que nous vous devons pour Ia joic que vous
avez causéc au peuplc bclge.

Ce peuplc a loul perdu dc son anlique hérl-
lage. Ses trésors sont disperses, son sang coulc
par millc blessuros, sa liberta — ie plus clièr
dc ses bicus — est enchainéc et fouléc aux
píeds,

Lc cceur dc Ia Belgiquc, ulcéré par 1'iujusti-
ce, o trouvé dans votre nuble aclion une cf-
ficaco consolation.

Eu rcconnaissant son droit, vous avez fon-
dó enlre elle et vous une fralcrnilé idénle dont
cllc saura vous donncr les gages après que Ia
victoire prochnine Pnura restauróe cl vengée.

Ces choses, j'ai 1'aussurance de pouvoirvous lc dire 11011 sculement au nom de mes
collègues de Ia Clianihrc, mais au nom du
peuple belgc toul enlicr.

Au nom du peuple cn exil qui alienei avec
passion le jour ou' il reverra ses foycrs peut-ctre devastes,

Au nom du peuplc opprimé qui porte, dansun silcnce farouelio, lc poids dc Ia scrviti.de,Au nom du peuplc qui combal et qui s'ap-
lirélc sons Ia conduilc de son roi à recouque-rir lc sol dc ses pèrcs,

Au nom de Ia Belgiquc, gloirc et morei auBresil.
Lc president de In Chambre des Rcprésen-

tants de Belgiquc — F. Scliollaert".,-

Havendo o Sr. ministro da Bélgica solicita-
do do Sr, presidente da Camara que marcas-
sc dia e hora para a recepção cios parlamen-
tares de seu paiz, o Sr. Astolpho Dutra dc-
clarou aquelle diplomata que a Camara teria
o maior prazer cn. recebei-os a qualquer ho-
ra e dia, e que portanto o Sr, ministro poderia combinar com os Srs. Mélol c Buysse a
oecasião que melhor lhes parecesse.

fe

a nciilrnlldndc da Mcsponlia
. MADItlI), !I0 (Ilnvns) (Official) H O or)sar.
do governo ptllillon í.ojc um decrcl.i man-
dando observar ostrlcta ncutralldiulc duraulc
;. guerra cnlic a llalla c a Allcinanliii,
Um contingente de nlbanezes

cm Salonica
SALONICO, HO (IIiivns)-Dcsci.ibarcoii nes-

lc porto um coiitiugenle de forças albaiiezas
sob o comutando dc Essail-Pachi., Esso con-
tingente está piomplo para sc reunir f.s tro-
pas aliadas quu operam na Macedo..i
Um submarino allemão assus-

tado...
I.ONDIIFS, !!(> (A NOITL'; .— A'0 lnrgo 'da

costa lésle da Inglaterra appnrcecu um subma-
L*lllO i.llcn.ão contra o (|iiid foram disparados
i.lguns tiros pelas baterias terrestres. O sub-
mari.io submorglu-80 li.i.ncdiuliinieutc, desap-
parecendo por completo. :. .. . ..-ju .. . 1.
O «Apear» foi a pique \, $

PARIS, llll (A NOITE) H O viipor inglez"Apear" bateu cm uma mina 110 golfo da Gas-
conhn, indo a pique in.mcdiatameulc. Ignora-
so a sorte que tiveram 03 seus tripulantes
O presidente Poincaré, os ge-neraes Roques c Joffre vis;-

Iam a frente do Somme
PAUIS, 80 (A NOITE) — O fu^ldcnle Poin-

ca ré, acompanhado pelo ministro da Guerra,
general Roques, e pelo gcneralissiino Joffre,
fez hontem, uma longa excursão atrave* dos
ncantonnmentos da frente do Somme no An-
cre.

O presidente du Republica lisilou lambem o
Quartcl-Gcncral brllnunlco, onde foi rarebido
pelo ge.icralissimo Sir Douglas Haig, c demais
officiaes inglezes. No Quarlel-Gencral ffanccz
daquella frenle, o chefe dc Estado foi recebido
pelo general Forh,
Um «ullimatum» da Rumaiiia á

Bulgária?
LONDHES, 30 (Havas) — Oa jornaes rece-

beram um tclegramma dc Athenas, datado de
28 do corrente, dizendo ter corrido cm Saio-
nica o boato do que a Itumania ia apresentar
110 dia seguinte um "iiltimatum" á Bulgária
exigindo a evacuação do território servio.

A discussão na Camara

O nosso embaixador era
Portugal

LISBOA, 80 (A. A.) — O Dr.- Gastão da
Cunha, embaixador do Brasil, retribuiu hon-
tem os cumprimentos que lhe foram apre-
sentar os membros do corpo diplomático cs-
Irniigeiro aqui acreditado, sendo que nã~le-
gaçiio ingleza o diplomata brasileiro demo-
rou-sc mais tempo em cordial palestra com
o rcpresenlatfle de sua majestade britau-
nica.: 1, - • -

lobo contra lobo
fólatou o 3oiti|ianlseiro e en-

ierrou o cadáver tia
vicftima

A DESCOBERTA DO CRIME 
"

As autoridades do 2ü5 districto tiveramhoje conhecimento dc um horrível crime pra-licado 11a estação dc Barros Filho, 110 extremosubúrbio. Quem lhes dcuunciou o caso fo-ram os lavradores Luciano c Calhariua, quetiveram uma grande suspeita vendo um velhomorador daqucllns bandas fazendo uma cova110 quintal da sua casa, a beira dc unia estra-da. Foi na casa dc Redro Celestino da Silva
que elles viram isso.

Passaram o virnm-11'0 a cavar a terra,
abrindo uma sepultura. Rcrgunlnram-lhe
para que era aquillo:E' uma armadilha para apanhar um ga-lo, respondeu o Pedro.

Luciano e Calhariua ouviram isso c malu-taram sobro o caso, vendo naquclle dito um
plano. São vlsiubos dc Pedro. Conhccem-11'ocomo mão homem. Além disso, vendo umaverdadeira sepultura, não coinprehcndiam
como sc ia apanhar ali um gato.Isso se deu hontem de tarde e até ao cairda noite Luciano c Calhariua remoerain o as-sunipto.

Quem sabe si aquillo não era para enterrar
alguém ? Mas, de que modo se havia dc apu-
rar o caso V

Catharina, mnis atilada que Luciano, pia-nejou o meio, que deu em resultado
A DECOBERTA SINISTRA

Quando a noite já ia alta, Catharina mu-uni-se dc uma enxada e chamou o Luciano.Vamos ver o que í aquillo, disse. O Pc-dro saiu c nós podemos aproveitar a sua au-sencia.
E assim fizeram. Chegando ao local o Lu-cano, mais moço e portanto mais forte, in-cumbiu-se dc cavar o logar onde a terra esta-

va fofa. Varias vezes n enxada sc enterrou erevolveu a terra.
Pouco tempo depois Luciano deparou comuma roupa enterrada.
Riscou um phosphoi'0 e verificou que sctratava dc um fraque. Cavou um pouco maisc deparou eom um corpo mollc. Examinou ura

pouco, mais atteutaniente. c, — oh surpresa I— era um cadáver que ali sc encontrava I
Não dormiram toda a noite c hoje foram

denunciar o caso A policia. Esta'imediata-
incute partiu parn o local c ali procedeu á
cxhumação de uni homem cujo cadáver eslava
completamente mutilado.

WoroeaçÃes em EBeBio Ho»
vizonte

BELLO HORIZONTE, SO (A NOITE) -Fo-
ram nomeados: director da Secretaria do In-lerior, Dr, Arthur Furtado, c delegado nuxi-liar, Dr. Noronha Guarany,

-« <H» »-

Um delegado de policia de
Minas, processado, pede«habeas-corpus»

Ha tempos, o delegado da policia minei-
ra Aurcliano Mello, procurando cffectuar,
com auxílios tle praças, a prisão dc um in-
dividuo, 110 mieleo colonial Affonso Penna,em Minas, feriu gravemente o homem, o
que motivou ser-lhe movido ura processo
por abuso dc autoridade c tentativa dc ho-
micidio. De accordo com a lei mineira,
combinados os delidos, foi declarada a com-
potência do foro eommum para julgamento
do accusado. Submcttido a Jury, este o ab-
solveü do primeiro dos delictos. Desta deci-
são, porém, houve nppellação para o Tribu-
nal da Relação do Estado. Antes dc se pro-
nunciai* o tribunal sobre a nppellação, im-
pelrou elle "habeas-corpus", que, por' esse
motivo, foi negado. Desta decisão, recorreu
o paciente para o Supremo, rjue, na sessão de
hoje, confirmou a decisão recorrida, negan-
do-lhe. a ordem.

»—ca»|n.. . 1

O naufrágio do «Memphis;;
——«-.—

As caSsSeÔQoas explodiram
NOVA YORK, 30 (Havas) — Telegrapham

de São Domingos noticiando que as caldeiras
do cruzador norte-americano "Memphis" ex-
plodiram, causando varias victimas.
——,, i . ... , ^-tfrflfr | ..ii ¦ ¦—¦

Uma medida das estradas
de ferro americanas

NOVA YORK, SO (Havas) — Varias cm-
presas ferro-viarias dos Estudos Unidos pu-
blicam um aviso nnnuiicinnclò qne vão pro-
liibir o transito dc mercadorias que se detc-
riorarem nutes dc quarenta e oito horas,

> ilLlfc[l.lW

A vaga do Sn Enéas
Ferraz

.0 Sr. ministro da 'Agricultura vae no-
mear c Sr. .Gustavo Fernandes da Silva
Guimarães, chefe tle escriptorio, extiu-
cto, da Inspectoria da Pesca, para o lo-
gar de cbcíe de secção do. iMirVícrio
da 'Agricultura, vago. com a morte do

i^r4 Dr.. Enéas fjeoai.  - »„

tyttifr Wl!i£§\%&\
Mprias dcpuftaeios piro-fligam o procecSSmenilo

efio goversao
A approvação da reducção final do prcle-cio que adia para março as eleiçõe*. do Dis-triclo pL-dcrnl, parn a organisavão do *c*i

Conselho M icipal, provocou, boje, largo
debate na Cama rn dos Depuludos,

Rompeu-o o Sr. Oetaeilio Camara, que com-bateu 11 redacção alludida, eincudaiido-a c ns-
signalaiido a inconveniência de sc approvaruni í.rojcclo com tão defeituosa redacção,

O orador mostra que o projeclo adia aseleições para março e a redacção diz paramino. ,
Aparícado, ora pelo Sr. Piragibe, ora peloSr. Mauricio dc Lacerda, o Sr. Oelnclilo Ca-

mora, solicitado pela mesa a resumir as suasconsiderações, põe termo ás mesmas,
ü Sr, Nicanor Nascimento, falando em no-

me do Partido Republicano do Dislrielo I'c-
deral, declara concordar com o projeclo de
adiamento da eleição municipal. Essa solida-
riedade fora combinada enlre Iodos os depu-
tados filiados ao partido, que delegaram pode-res no orador parfl lurual-a publica, dll lii-buna.

Trocam-se, enlão, vários apartes, enlre o
orador e os Srs. Oclacllio Camnrii c Vicente
Piragibe,

Deixando a tribuna o Sr. Nicanor Nasci-
mento o Sr. Vicente Piragibe declara quesc acha dc accordo não só com o adiamento
proposto no projeclo cuja redacção final se
vae votar, asrlra como com o projeclo do Sr.
Mello Franco, reformando o Conselho Muni-
elpal sob o critério da rcprcscnlação das
classes.

O Sr. Maurício de Lacerda faz, então, um
vehenienlc discurso, protestando contra aat-tilude do presidente da Republica, ora trans-
formado em chefeto eleitoral, mancomuna-
do com os representantes dos interesses par-lidarios do Districto Federal para adiar as
eleições municipaes e federaes.

O orador lamenta que uma figura respeita-
vel, como o Sr. Bueno dc Paiva, sc houvesse
prestado a esse papel, 110 Senado, do qualrecuou, com Ioda 11 sua audácia, o generalPinheiro Machado,

O que o Sr. presidente da Republica quer,com n manifestação da Camara, é, sem um
aclo legislativo acabado, dar um golpesinhodc_ Estado c baixar ura decreto adiando as
eleições federaes...

O fundamento desse adiamento é por de-
mais chocarreiro: não ser feito pela lei ciei-
loral vigente, sob a qual se fez a Camara esc renovou o Senado...

E, com terrível aposlrophc ao presidenteda Republica, sentou-se o deputado flunii-
nense.

FALA O SR. ANTÔNIO CARLOS
O orador seute-sc á vontade entrando no

debate para destruir ns insinuações que o
deputado Mauricio de Lacerda acaba velada-
mente dc apresentar. A hora, porém, não é
própria para semelhante discussão.

Do que sc trata no momento 6 apenas dc
approv;.? a redacção final do projecto queadia as eleições municipaes. A* eommissão dc
justiça cabe a iniciativa do projecto, baven-
do divergido do modo dc pensar da mesma
apenas um de seus membros. Lembra enlão
o Sr. Antônio Carlos que o projecto transi-
tou pela Camara sem debate algum e que a
unanimidade da opinião affirma ser funda-
mental á vida das instituições do Dislrielo
Federal a eleição do novo Conselho depois dc
feilo novo alistamento.

Parallelamente trata da questão do adia-
mento das eleições federaes, lembrando ler
sido a mesma ohjccto dc emenda apresentada
ao Senado. A Camara terá de sc manifestar
sobre este assumpto, aliás tão agradável ao
orador que S. Ex, pede a palavra para a pri-meira oecasião.

Terminadas as votações, leve a palavra o
Sr, Antônio Carlos para uma explicação pes-soai.' 

Os reconhecimentos de poderes, disso S.
Ex., só podem ser criticados ou censurados
pelos qne sc esquecem de que nas eleições do
Districto Federal, como dc outras localidades
do Brasil, as commissões de poderes sc \ i-
raia embaraçadas com as mais graves frau-
des...

_— E com a íirithmetíca — ajunln o Sr, Mau-
ricio do Lacerda, que declara provir a inimo-
ralidade, não das leis, mas do rcconhcciineii-
lo dc poderes.

A prova de que o reconhecimento dos po-deres não merece os qualificativos emprega-
dos pelo apartenute, responde o orador, eslá
110 facto de haver o Sr. Maurício dc Lacerda
entrado para a Camara.

O Sr. Maurício dc Lacerda exclama que foi
reconhecido porque era o primeiro na chapa.
Ha outros apartes, O Sr. Oetaeilio Camara
grita, Soam os tympanos. Serenado o rccln-
to, o orador proseguc, dizendo não compre-
hender como o Sr. Maurício de Lacerda, re-
conhecendo que a situação era arbitraria en-
trou para a Camara pelo braço da mesma. S.
I?x,, porém, não quer descer a estas discus-
sões; lembra apenas que, como parle sa-
licite no reconhecimento dos poderes 110 co-
meço desta legislatura só tem motivos para
se desvanecer da sua acção patriótica peran-
te os membros das commissões.

Faz questão dc deixar patente que apenas
affirmações vagas pairam nlú agora sobre
nquclla pbasc da nossa historia parlamentar,
e que eslá 110 consenso da opinião reflccli-
da, sobretudo pela mesma imprensa que hoje
combate o adiamento das eleições, que o alis-
tamento do Dislrielo Federal contém vícios
gravíssimos proclamados incessantemente pc-las folhas diárias.

Tudo podem ns eleições daqui representar,
menos a verdade do voto, facto notório c
sem duvida Inspirador da expressão "lula cie
papel",

Acha que esses vícios desappareceriam com
o novo alistamento, e declara não perceber
a intenção que sc oceulta na attitude de ai-
guns jornaes c do alguns representantes da
Camara,

Além disso S. Ex. não pode conceber como
alguém vislumbre luta de interesses nos pro-
motores da medida, porquanto, na opinião do
orador, si interesses houvesse, melhor salva-
guardados estariam com o alistamento exis-
tente, S, Ex. se inclina a acreditar que os
ataques a que se refere provem do facto dc
muitos considerarem o projecto como inicia-
ti vã dos senadores Alcindo Guanabara e Iri-
ucu Machado.

Neste ponto S. Ex. repete as affirmaçõei
feitas hontem a A NOITE, salieutaudo o

quanto o projecto, dc accordo com a con Te-
renda que tivera com o prefeito, visa os In-
teresses do povo c da administração.

Acha que não pode conquistar prosclylos a
opinião que combate o projeclo por que-
stões de .-.tintos pessoaes, e aos que se ad-
miram dc que só tão tardiamente se lem-
brasse o governo de sanar os vícios das nos-
sns eleições, diz o orador que as lembranças
felizes são sempre merecedoras de louvores,
quer madruguem, quer tardiamente se apre-
sentem. Concilie proenrando destruir a phra-
se de quantos dizem que o Sr. Wenccsláo,
com o projecto, qncr passar de chefe de Es-
tado para chefe eleitoral. O orador pensa que
o Sr. presidente da Republica deixaria de ser
chefe de Estado para ser chefe eleitoral si,
cm logar de ter sympnthias pelo projeclo,
defendesse o aclual estado dc eousas e con-
corresse ás eleições com a massa dos fun-
ccionarios da Prefeitura, da Saúde Publica e
da Policia. Mas não: o Sr. Wenccsláo é chefe
de Estado porque deseja qui se procure re-
conhecer os candidatos legalmente escolhi-
dos pelo eleitorado, "~ - -»—

O aâtaiitesito ta]

O SUPltEMO, CONTRA DOUS
VOTOS, NEGA O "JIAUIIAS.

CORPUS" AOS Ml SAItlOS
Conforme honiem antecipámos, foi ter

hn.il 110 Supremo Tribunal Jícilcrnl um pedi*do de "liaiieíih-corpus" cm favor dc mesa-
rios que tém do r.'itulr-se 110 próximo di.i
!t do setembro, para procederem A iiptiraçiV»
das eleições que, cm cililnc*,, estavam iiini-
cailas para sso dia.

O impetrante foi o Dr. Oetaeilio Camara,
om favor do Francisco Ooiicalvos Leonardo
o outros, mcsnrlos c sitpplcules dc variassccçòes clclloraes do Districto.

A petição foi distribuída no Sr, ini nistro
Oliveira Ribeiro, que a leu aos Srs. ml*
uistros. —

Os pacientes Impetraram a ordem, parao fim dc poderem comparecer nos edifícios
uos cdilnes designados parn sccçòes eleito-
raes, c exercer ns tuncoõos que a lei lhes
aliribuc, sem quo soffrnm constrangimento
por parlo do governo federal, constrnnglmcn-
to resultante do adiamento .lessns eleições,
que o governo a todo transe deseja cl To-
ciliar.

Longa, bastante longa era 11 petição, que
o relator leu duraulc alguns minutos, Apus
o relatório, passou o Dr. Oliveira Ribeiro a
dar o seu voto. As primeiras palavras de
S. Ex. foram ns seguintes: "A questão quesurge é muito diversa das que tém sido Ira*
zidas por Impetrantes dc "habeas-corpus",
nas liypolhescs mais importantes sujeitas
ao Supremo",

Passa, n seguir, á nnalyse da hypothcáC
então a sc discutir,

Os pacientes nllegnm que estão nn Imml-
ncucia de soffrer còacção por parle do go-verno federal, que deseja adiar as eleições,
li' o caso, porém, de sc indagar si o pe-(lido está dc accordo com a doutrina do Su-
premo. Este tem decidido que n ordem só
deve ser concedida quando se traia dc vio-
Icnela ph.vsica, dc pessoa. Aqui, o remédio
invocado é para um caso csscncialmcnlc po-
litico, que escapa á competência do judi-
ciario. Conceder este a ordem seria dar uni
grande salto, saltar sobre a competência do
executivo e, illegain.eiite, fixar o din das
eleições, altrihuieão privativa (lo governo. A
lei, diz S, Ex., manda que o governo [isoo dia cm que as eleições se devem realisar.
O governo vae fixal-o. E para impedir islo
é (pie se pede "liabens-corpus". Conceder o
Supremo a ordem t dar logar a que o go-
verno responda: "Não dou informações por-
que .1 resolução de.lc caso escapa á compe-
tencia do judiciário", E, na verdade, seria
levar dc envolta as attrllntiçõcs do exa-
culivo, O governo não marcou o dia dessas
eleições,,.

Houve abi um borborinbo entre os assi--.-
lentes. O Sr. ministro Mlbielll. em npar-
te, observa ao relator que esse dia já estava
marcado em editaes.

Não eslá — respondeu o Sr. relator, e
continuou a sua oração. As eleições geraes
têm seu dia marcado em lei; mas quanto as
parciacs cabe ao governo niarcal-o.

E o Dr. Oliveira Ribeiro, no ardor da
sua eloqüência, compara a altitude do Su-
premo, concedendo o '*habeas-corpus", u dc
Moysés mandando parar o sol...

Foi Josué — aparteou o Sr. ministro
Coelho c Campos.

Finalmente a relator declara que nega
a ordem pedida, poi não ser cafo dc "ha-
bcas-eorpus".

Usa da palavra o Sr. ministro Sebastião
dc Lacerda e diz que o Supremo, para ser
coberente, tem que, no menos, conceder a
ordem para informações.

Trava-se discussão. Vem á baila os "ca-
sos" dc Alagoas, do Amazonas, do E. do
Rio, etc.

Volta n falar o Sr. Oliveira Ribeiro, que,
cm dado momento, exclama:

Eu, governo, não cedia á pressão do
Tribunal!

Pede a palavra o Sc. ministro Pedro
Lessn. S. Ex. começa por dizer que a hy-
polhese, segundo deprchendeu _ da exposição
do relator, 6 a de que a eleição foi mar
cada para o dia "I, (pie o governo pretende
adial-a, c os pacientes pedem, então, "ha-
beas-eorpus" para nesse dia !l exercerem as
funeções dc mesarios c stipplentcs eleito-
raes. A questão, pois, a examinar será a
seguinte: a posição dos pacientes é incon-
testarei, liquida e certa, ou discutível? Si
o governo adiar as cleições. esse acto 6 ou
aião legal? E. consequentemente, dc que
natureza 6 a fuucção dos pacientes? A re-
sposta é: polilica, exclusivamente política.
E, ainda, tem elles o direito de sc reunirem
no dia ii? O legislativo tem ou não tem com-
potência pnra votar uma lei adiando ns
eleições? Pelas respostas desla questão sc vê
que o pedido não é caso dc "habeas-corpus".
Dá o seu voto, negando-o, por isso.

Passa o Sr. presidente a recolher os vo-
los, verificando, afinal, que o Supremo, con-
tra dous votos npcn.is. es dos Srs. minis-
tros Guimarães Natal e Sebastião Lacerda,
negara a ordem, por não ser ca :o de "ha-
hea-corpus".
..—— —--•* 'fgS^i&w -' ...ii--—- ¦¦¦¦¦

O papel assetinado e a
Alfândega

Ao Sr, ministro da Fazenda foi hoje cuca-
miahado o recurso cm que a empresa do ,*e-
inanario "Rio Nu" pede que seja reformada
a sentença do inspector dn Alfândega quo do-
terminou que a mesma empr-^a pagasse 100
reis por ltilò de papel assetinado e n;'.o 10 réis,
conformo costumava pagar,

> lUgfr^W

Uni chefe de trem aggredido
por um grupo de desordeiros
CATALÃO, S0 (A NOITE) — Em Ronca-

dor, Poula dos Trilhos, E, F. Goyaz, loi
aggredido o chefe dc Irem José dos Reis,
por uma turma de desordeiros. Na praça
da Republica, depois do o obrigarem a beber,
collocaram-11'0 enlre punhaes, cortando-lhe
os bigodes a faca, ferindo-líie o corpo a
ponta de punhal.

...I.l I ¦ ll»'*«3$^* 9. ¦.¦¦¦¦¦- ¦!¦ *¦

Ds escanilâlds aüuãnolrcs,
A nova phaso tia nova
{tentativa cio saída tias
caixas do armazém IO

O Inquérito sobro « "quiiM" salda dasquatro caixas do armnxom 10' vae correndoIci.t.iiiicnie. H0J0 procurou n inspector dnAlfândega o dcspnclinnto geral Viclor Cor-deiro, envolvido no contrabando, que fí.rnpcllr ao Sr. Pnula * Silva n «uh dcmls*
suo... O inspector dn Alfanilr.pv negou tatpedido c declarou que, si nfio estivesse o
despachante cm questão envolvido cn um
facio grave que lhe é Imputado, Já o lliili'l
dcmlltído desde o dia lil, por falta do l"'ga<mento dc imposto.

Apurada a copnrtlcipnçi'0, nn tentativa do
fraude, será o despachante referido, scsiiu-
du a opinião do Sr. Inspcctoi' da Alfândega,
dcmlllido a bem do serviço publica c Pro«
cessado cri minai monte.

Mandou tomar providencias o Sr. Paula o
Silva, parn (pie sc.in apurado com todo ri-
gor o papel que teve um empregado da casa
que despachara ns oito caixas c que ncom*
pnnliorn todo o correr do despacho. O aju-
dante do confercnle, figura principal neste
escândalo, queixa-se dc que o presidente do
Inquérito nuo o quer ouvir, pois revelações
importantes tem elle a fazer.,.

0 orçamento da Agricultura
O Sr Maurício dc Lacerda 1 prc&cnlou hoje,

á Camara dos Deputados, o scguiulo requeri-
mento;"Rcquelro que, por intermédio da mes*, 2
Ministério da Agricultura informo, <Utalhando,
qual a -ipplicação da dislrbuiçiio dn quantia
dc quatro mil contos, .'. qual se referiu o reia1
lov da receita como niigmenlndn no orçameutj
do seu ministério para 1H17,"

A brigada ie õãvallãrlq
prepara-se para a

pãra£.a í.o &m 1
Hoje, pela manhã, esteve cm exercícios no

canino de S. Chrislòvfn, a brijada do cavai-
lnrla, que formará na parada iIj próximo
dia 7.

Sob o commando do general Silva Faro. esla
lipgadn composta dos Io e 13° regimento*, en-
sübu por duas vezes, em direcção ás ar diiKin •
cuias a carga dc cavallaria, que dará no fin.it
tíii parada.

Sexta-feira próxima, novos exercícios re.ili-
sai/, a brig ida dc cavallaria.

Nesta parada, scguiiuo íicio dirigido feio
coronel Almada á 5" região militar, '. unirão
partes as fureis do Corpo de lioniliciro:.

O DIA MONETARfQ
Pela manhã os bancos declararam saccar

ás taxas dc 12 13|32 c 12 7|l(» d., e pouco
depois somente o llancn dn lirasil suecava
a 12 7; 10 d. No correr do din o cambio
caiu a 12 H|8 e a 12 13|32 d., continuando
o l'.. do Brasil a operar ainda a 12 7|10 d.
No fechamento, porém, alguns bancos es-
Irnngciros dnvarh ca ml. ia cs n 12 1I'!T.! c ou-
tros a 12 7;lli d., como praticava o do Bra-
sil, As letras do Tlic.souro foram negociadas
a 0 °|° dc rebate. Pequenos lotes de npi-
llecs geraes, antigas, foram negociados a
7055 c 79!i.?, e as da emissão de 1015 a 7G8S;
para as de 1000 houve maiores negócios n
7725. Entre os papeis de especulação salien-
taram-se as acções dn llèdc Sul Mineira a
.'!83, as das Loterias a 129500 c das Docas da
Ilnhia a 2'*?5f;0. Para os "dcbcnlurcs" liou-
ve maiores negócios parn os de Tecidos Uo-
lafogo a 1006 c da Tiiiíca a 110S0Ü0.
'¦— ¦¦ i -i- ¦ , ,»—atC#|ft— —'

Lobishomem ou rnyfa
sem cabeça ?

PATY DO ALFERES, 30 (A NOITIi) —
Um facto extraordinário alarma a poptila-
ção dcsla localidade. Segundo informações
dc pessoas que o têm observado, npparece,
alta noile, em passeio pelas ruas daqui, um
bicho medonho, desconforme, o qual ataca
quem encontra. Esse bicho ainda não foi
morto; apezar de ter recebido ja innumeros
tiros. Acerca do facto, correm lendas di-
versas, cada qual mais extravagante.

i.i— ¦——.i —-¦—¦¦ .*aip^ ¦ ¦¦- ¦*¦ ¦¦»"

Eo ruysterio acclarou-se,.,
——»—

Msna falsa denuncãa
E o mysterio acc!arou-sc... Dons cadernos

dc papel foram gastos c:ii de. I...:nlns pars
t-pnrnr ri denuncia dada hontem, á Alfandcgrii
debaixo tle sigillo'c em um ambiento pouca
agradável, por José líamires...

Mula mais disse José Raniires, quc.-ii timí
vingança contra o eu.. -ante üj vapoi'¦Goyaz", do Lloyd Brasileiro, o qual era nd
cusado pelo falso denunciante de ler recebidí
(m ;.1to mar um grande contrabando da liara-
il os dc cartas.

Tudo, porém, ficou esclarecido e Uamiros
vae ser rcsponsnbilisndo criininnlriicnto pois,
a tripolação do navio foi necorde em defcr.dct
0 seu conimandantc.

COSVISVJU MSCA003
Pro C txvB-

«C-S

fts GommissS&s (ia Gamara
ESeunâH-se a ile poderes

Re.miiu-so hoje, na Camara, a ''omrússão dc
petições e poderes, sob a presidência do £;•_. l.a-
'nornier Codofrcdo,
Foram assignados pareceres eoncidendo ns se-

guintes licenças: ^
De seis mezes, ao guarda-freios tlc. E. de F.

Central do Drnsil Julio Galdino dos Santos: dc
um :.nno, nos operários da mesma estrada .loãc
Paula da Silva c Manoel Ferreira; tlc um auuo,
a Alfredo de Araújo Lopes da Costa.

. -i t-^i^fggr t i i —

São seüacesiSos e noventa e
aiío 83 ¦«oÜMaüSaiPJOS ú&

maisoSsa^s
E mais uma vez, deante da grande nffiucn-

cia, foi reaberta hoje, na 5a região militar, a
inscripção para os candidatos a voluntários dc
manobras.

Com a reabertura subiu a 793 o numero dos
inseri pios.

O commandante da região, entretanto, man-
dará amanhã, ultimo dia do mcz, ciiccrti.r dc-
finitivnmcnte essas inserlpçõcs.

-«MHS»-

A xarqueada de Catalão
recebe grandes encom-

raendas
CATALÃO," 30 (A NOITE) — A xarqueada

de Santa Maria, aqui estabelecida, recebeu
grandes cncommcndas dc xarque para Re-
cife, Santos e Curityba, onde o seu produ-

i.cto foi considerado de primeira.ordem.*.,,.

JE^ldt A 1^-ol
«Taillcurs» de cusimim ingleza
sob medida. Coiilctçfto ile liimo-

Vai'gõs. Oflícimi do Palácio das Noivas. Ilua. Uru-
guKvvaoa n. 83.

Or. Msrbart C. Raichardt <^f 
c ~£

H03. uragai.yiiiiti, ... lei. Contrai l.blo.

Ln Pniinóp - Voslidinhos pura mcr.inas.
cl 1 UtljJOC Enxovaes para baptiso.ilos. —

Motins para senhoras. Rua dn Assembléa n, 100

A' PRAGA
Cruz & Lemos, estabelecidos nesla praça a

rua Municipal u, 9, participara n esla praça
c ás dos Estados do Pio de Janeiro, Minas e
S. Paulo, que nesta data dispensaram os ser-
viços tlc seu empregado vtn.tan'e José Alva-
dia, cessando portanto o valor da procuração
passada ao mesmo, bem como declaram nuo
se rcsponsnbi!isar, desta data nm deanto, por
quaesquer trausaeções qn* polo mesmo ve-
nnam a ser feitas t-in nom« de noss.i firma.

Rio de Janeiro, 29 da i&vAc de R>!'i.
Crpt * Lemos.

Maria Vieira dos ffcmlos agradeço
a todas as pessoas ano piedosamente
coacorrevam com ora chulo para o
enterro do sna »cmpro lembrada fi-
Uva 1DALINA VIEIRA UOS SANTOS

e a açorapaubarsuj uti a «nn ulti-
ma morada, 8 convida a» pwoa3 conheci-
das para assistirem á miaaa qoe «fin ceie-
brada, pelo descanso At ma alma, na egro-
Ia da Candelária, nvnanhá, dia 31 de 8goslo,
as 9 horas, desdo JA manifestando os seu
agradecimentos por mais este acto biunauí-

, tavio.; _... — — '' ¦"*-—  "*"'
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LOTERIA FEDERAL
lli-i.mi. tio* premiou dn loteria du CapiUl

'Federal, plano u, ti tu, oxlrnlililn hojoi
58020
51558

2!)
•li nr.
85(1117
r.;i;;i"
1057U

Deram hojei
Auligo 
Moderno 
Rio 
Siille.ulo 

Fura tiiiiaiihà:

020
.'IH7
707

"o.mio n. .
ÜIÕ0II90OÕ
I iOOOÍDÜÜ
I il.ii.i iill.lt)
I lOOUfUÜO

•
6009000

Cachorra
Tigre
Macuco
IVril

Sr
300 0111

T*B n'-''^*

• Resumo dos prêmios da COI" exlracção d.i
ti" loteria do plano n, .TI, realisada liou-
tom:
40!i}i lãionnsnuii
BSfltiü ásüooioíiõ
IÍ7!Mu I .'Üllli; lli.ll
2I7IM õ00?000
75012 5009000

li' (jiicm .1.'. ii lortiiiiu mim rnniila im. I otorlm e olle-
rcfc iiiiii.iie' viinli.gcn* no |uil.llco.('íiii. niattlf, ma Ouvidor 151 — filiam Ouvidor,
81: Quil.in.la, 7'..'. 1'iiiiii'iit. ilo Mm.;", .'.;i; I.. listado tle

S.'., s;i; General Camarii, :iCt), — S, 1'uuloi mn Quinze(!«' Novüiiíbíü, 50.

He mima Guimarães Mon-
teiro

-» Domingos Ferreira Gonçalves Gui-
.'H miirftea e JosiS Ferreiro Gonçalves

4rl[í& Guimarães mandam celebrar por nl-
5 ma dc sua comadre IIKHMIXIA GUI-
B MARA15S MONTEIRO uma missa de•K'\ 7" dia, na egreja de São Francisco de

Paula, amanliã, .'11 do corrente, ás !) horas, e
para assistir a esse acto convidam os parentes
e amigos dn finada.

Missa em acção de graças
O oorpo docente dn Escola Evaristo da Vei-

ga manda rosar amanha; .'II, na egreja da l.a-
pa i largo dn Lapa), ás fl horas, uma missa em
acção dc graças pelo exilo feliz dn operação
que soffreu a meiga c distinetn eollega Car-
meu Vannier.

Foi medico operador o Dr. Pinto Porlclln.

Notas de Musica
Concerto Rubonsri© Flnuolroilo

Continua a série Inlntorrupln de concertos.
mi, parn empregarmos u ilcionilimcan Inglezii
nfforn cm iiiodn, dc "rccll.ils", Aiiiila náo hn
muitos tempos, nenhum iiilUln brasileiro m
lorln iiiilin ido a .Im* ...n concerto eu <|iie rllv
fosse o unlco execittante, 1'edlfl sempre a eol-
l.ib.iiiiçáo do collcgns, afim dc dur variedade
no progrniniiin u ml» fnllgar n publico, que
nn. duvida náo toleraria ouvir mu unlco lns«
liuiiieiito mi uma ..nica vo*.

Mas o llio ulvllliin-so .lecl.liili.mcnlt', e hoje,
silo os cniiccrloH salada russa quo pnssnr.un de

lu, it.iin sc Julgarem todos os tirllrtns
liliíd'1'i a diir um "neiliil",

MAHIA HELENA
Fallcceu hoje, ás "i horas da manhã,

a iiinoceiile .MAHIA HELENA, filha do
Dr. Haiti Ferreira Leite, cujo enterro
sc realisou hoje ás 1 horas da tarde,
saindo o ferclro da rua Haddock Lo-
bo n. 61.

A viuva EI vira Vieira
ta c família convidam a
e amigos para assistir á
anno que se realisa na
SanfAuiiii, amanliã, ás fl
antemão agradecem.

da Silva Coç-
seus parentes

um.
i fili. hiirnl c li.il.
convencidos do despertar baslnute Interesse
para si'i'i'ii. ouvidos .. solo ilurnnle dons horas.

Hontem. coube a vez ao joven pianista Sr.
IIuheiis dc Plguelredo dc dai* o seu segundo"ivcitiil", sendo quo o primeiro fôrn o anuo
passado. Creio tir salientado, por essa neca-
sino (pois lenho o >>.;>» Ivf.liilo de nfio collcc-
.iiui.ii' os meus rabiscos), o temperamento
disse moço, que acabara dc obter o I" prêmio
dn Instituto dc Musica, recompensa que, seja
dll» de passagem o sem a mínima ailusíio a»
concertista de hontem, tem sido um ti.ui» ha-
riileiiilii. Nfio me parece, si a memória não me•ilriiiçoa, que o Sr. Fi ucirclo lenha consegui-
do iene;; progressos do então para cá.

A própria composição do prograinniii dono-ia por si só falta dc experiência. Si ha, por uni
Indo, (pie honrar o lognr que elle deu aos nos-•os compositores, deve-se, pcío oulro, lameii'.ai que as obras escolhidas fossem pouco ca-
racteilsllcns u pertençam a bem dizer rt primei-
rn miinciru desses compositores, (Jue » joven
Concertista ná» lenha resisti.I» á tentnçSo de
aprovellnr ensejo lão opportuno pnra fazei
ouvir (liins composições suas, t pcrfcitnmcn-le comprcliensivel, embora .' sua colloeaçãò
no programma viesse logo em seguida .'. So-
nata op. !)!) de Hcclhiivcn. Quanto ao valor in-
triuseco dn "Bcrccuse" c da "Dansa exótica"
d» Sr, Rubens dc Figueiredo, elle é na ver-
dade muilo relativo. São composições baslini-
te ingênuas| mas o concertista é ainda tão
lÓVCIl. Ah! que bella cousa que é a ninei-
dade!...

As dons únicas pecas do programnia qu. per-iiiitliriiiii ajuizar d0 merecimento do exccutnu-
te eram a "Cliucoim" de Bach-Busoni, peçamuito complicada, c a "Sonata" op. illl dcUcethoven, que costuma ser pouco locada.
Quanto a esta ultima, a execução foi muitoregular. A execução da "Chaco.ia" é que me
parecou bastante defeituosa, ü concertista n5osc compenetrou ainda bem da importância do.yllimo un musica.

Dizem-me que o Sr. Rubens u"e Figueiredosegue o curso de direito, mas qíic quer con-ciliar esses estudos com a sua carreira dc nr-lista. Aligura-se-nic um erro. Não veio eonci-Ilação possível enlre urna e outra. Ou bom ad-vogado ou bem artista. As duas eousas ao mes-mo tempo náo dito certo. A prova está em que
ps estudos de direito têm impedido que o Sr.Rubens de Figueiredo aperfeiçoe oc seus es-Unlos dc piano. E c pena, porque temperamen-lo nuo lhe falta. — L. DE C.., mtlm —

WttBIBBPEBBMMMi

missa de
egreja dc
horas. Dc

DS<Si

Os quz chegaram
Pelo vapor nacional

hoje do norte vários
Oliveira Lima, n.inislr
disponibilidade.

Entre os primeiros
lluu- Lemos, do Par:'
deputado por Pcrnamb
Barros',
lado.

Todos
brilhos
maio**
da sua

"S. Paulo" chegaram
políticos c o Sr. Dr.
o plcnipoteuciario cm

estão o senador Ar-
., Ariàtnrcbo Lopes,
uco, c Dr. Gouvéa de

deputado eleito pelo mesmo Es-

tomar parte nos tra-
e o Sr. Lemos, com
justamente a política
ordem do dia, devido
a sueecssão presiden-

esses vieram
do Congresso,

interesse, pois
terra eslá na

ás divergências sobre
ciai. Por isso mesmo i! que S. Ex
pôde fazer agora declarações de importância.

bí?. AbGANTAKA GOMES. Tuberculose
lloitrlgo .Silva, 6. Uo ' a.« r. — lies. telep. 7U0 ííui

Gabaret Restaurant I

( tbtò Teneüies tio

Atropelado por um auto-
inovei

•• A Assistência soecorreu o carregador Hen-
rique Ribeiro, atropelado por um Automóvel
pn avenida Mem de Sá.

O "chauffeur" fugiu. Os ferimentos rece-
jiidos pelo carregador são sem gravidade,

Dr. fidgar AbHmlcs^SÒsed"
jieio Pneuniolhoiai; - 'iiin s losé iotí ás a horas.

.. ,.ii 1 «¦»». .

L
A policia marítima foi honiem scientifi-

cada de que a passageira Adelaide Ribeiro,
vinda de Lisboa, apresentava symptomas de
alienação mental. A infeliz foi removida
para a Policia Central, afim de ser submet-
tida a exame de sanidade.

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
IIO.li: ilas !) ás I horas, cx.to completo pelos artistassou u d.re-ção do caburetier JUSTINO MINBHVIXI5IIRK0, imitador de cantoras á transformação

Couplctista mexicana
bansas de caracter.
Cantora internacional.
Cantor italo-fruiicoz.
Cuupletista hespanliola
Ductto italiano
Coupletista hespanliola
Cantora italiana,
ili.ílailos russos
Cliiiiitcusc frai.çaiso

¦ - - • Ciinçonetisla portuguezauuiailo corpo de bailes sob a ilireeçáo ilo nrolcs-so.r ,ÇV\0' Succosso pela TI1B-DIAB0L1K'S TZICANJÍ
ünEVJ3.MlJNTB ÉSTMiAS contratadas directaincnto

pelos nossos representantes em S. Paulo, liuei.osAires e Américo do Norte.

ItOSITA II0DIUGUEZ,
MARG.i RITE GAUTtEil
IIIMA-MOIU . . .
Giv'0-LVDJIOU. . .
LOLA Dl' HESPANHA.
LOS MINEltVI.NI . .
LOLITA DEL CAMPO.
0I.0A IlItAXDINI . .
TUIO KANIEWSKY. .
GABYDEGIlAINVltLE
CAULIM SILVA

>«•¦

Br. Roberto frairaSsSSSííí
i II. Carioca, -20, sobrado.

erico rdía, Opera,
ias urinarias

Um commandante em
perigo

O commandante do vapor norueguez Soerre
pediu honiem, á noite, garantias ao sub-
inspector B.ordini, da policia marítima, vis-
to temer um desacato a bordo. A tripolação
do seu navio veiu á terra hontem e voltou
bastante exaltada para bordo, parecendo em-
bi iagada.

Foram para bordo quatro praças de po-lida.

O MOMENTO

A' moda Hermes.,.
O gouerno eslá pleiteando junto do Con-

gresso uma medida iinmorul: adiar uma
eleição marcada e quasi em vésperas do din
de sua rculisação. O processo de que o go-verno se utilisoii para isso, foi perfeitamenteegual ao de que se ulilisou larga manu o go-verno Hermes pura Iodos os (tetos tle oiolên-ciu que tiui~ com mel ter: — enxertttr tt ul-
tinia hora, cm qualquer projecto de lei, umdispositivo inteiramente, dessemelhante, ví-
suntto o objecliuo governamental.O (inverno ttllega que quer que as eleições
se rettlisem sob o domínio da nona lei elei-toral. E' positivamente uma pilhéria, quan-do não soja uma demonstração de falta desenso, tentar fazer acreditar que só quatrodias antes de realiiar-se uma eleição, mar-cada ha menos de trinta, è que o gouernopreviu que ella ter-se-ia tle realisar' na vi-ijencia do lei velha. Depois de uma tal con-
fissão, fica-se com o direito de pôr de qua-rentena u capacidade de previdência do go-Verno para as eousas mais complexas e demaior alcance.

Todos os que Um escriplo sobre o caso
Um mostrado que, mareado o dia pura uma
eleição, ludo o mais escapa à alçada do ex-
ecutiuo e os prasos se seguem mtithematica-
mente e inflexíveis ale á reiilisa$áo do piei-to. A intervenção do governo A ultima hora
pura adiar a eleição não pude ser sinão o
resultado de uma ameaça que lhe tenha sido
feita pelos políticos autonomistas, que tão
inhabilmenle sc conduziram nos tramites
eleitoraes, que iam tis urnas sem arreginien-
tação nenhuma, caminhando para uma der-
rola forntidauel. Foi por comprehendel-o â
ultima hora que solicitaram o adiamento,
pelo velho jirócesso da chantagem, a que,
para vergonha geral, está se submettendo o
presidente da Republica, entrando a v.s„r de
Ir.K-s parlamentares que o põem lamentável-
mente no nível de seu antecessor. — MAU-
liUJO DE MEDEIROS.

_ , „ ¦nmY'30 melhor e nãoPc de Ars^oz LAOB«0 maucwoicaixa, um -

Alumnos da E. de Bellas Artes
assaltam uma menor em

plena Avenida
O Sr. professor .Toâo Baptista da Costa, di-rector da Escola Nacional de Bellas Artes,contesta, na carta que abaixo reproduzimos,

a queixa que nos enviou, também em carta,
1). Kair Gama, c que hontem publicámoscom o titulo acima:"Sr. redactor da A X01TE — A noticia
publicada hontem em sua conceituada fo-lha, com o titulo "Alumnos da Escola dc
Bellas-Artcs assaltam uma menor em plenaAvenida", carece de fundamento. Os estu-dantes desta Escola, antes de sc inscreverem
como alumnos matriculados ou livres, apre-
sentam, sem excepção, alteslado de idonei-dade moral, nssignado por pessoas concei-
lundus ou autoridades. Esta Escola é fre-
quentada, não só por alumnos, como tam-
bem por alumnas, e, alé por creanças, queexercem a profissão de modelos. Nfio meconsta qilc, até esta dala, tenha oceorrido
um só fado que possa alfectar a dignidade
e a moral do estabelecimento, quer no re-
cinto, quer nas visinlinnças da Escola, pra-ticado por alumnos. Além disso, os porõesda Escola não são accessiveis aos alumnos,
e, mesmo que o fossem, o trnjecto que vae
:ios portões aos porões é tão longo que, for-
çosaniente, os pretensos aggressorcs teriam
de passar pela portaria e pelas galerias, e,
nesse trnjecto, teriam de encontrar o portei-ro c demais funecionarios, guardas, serveu-
tes, etc.

Pela parte externa, também não pode-riam ser effeetinidas aggressõcs, porquanto,desde algum tempo, em conseqüência de
desocciipados, que viviam nos fundos do edi-
fido e chegaram até a damnificar os por-lões de bronze, retirando fragmentos, esla
Escola, por pedido da directoria, ha sido
noite e dia guardada pela policia.T)c tudo isso su conelue que, ou o facto
nao é verdadeiro, ou não se passou no lo-
cal e pelo modo descripto, ou então na carta
que vos foi dirigida parece ter havido in-
Icncáo de deprimir o caracter e a digni-
dade dos'alumnos desta Escola.

Com elevada consideração, etc,— J. Baptisla
da Costa, director."

& Mobiliadora
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'ara a historia da guerra
Factos e documentos

, v^x^ ¦_. -v ^ %/\*r^,VNi/,w"S<.'"v\»'V^

Os carrascos da Bélgica e do
norte da França

^*******^ fc^—i—— i» .ll—WI ¦^bw* ¦¦¦¦¦!¦ i ,*+K*MH0K^»M ^^»^^^^^

lon dez Ooliz—Van Etdow—lfon Bi.mitg-VonÚmmiclt, os t] mi tro carrascos
da Ilc/qictt c do noite da França

for oecnsliio dn passagem do segundo an-nivc.-sario dn guerra, os jornaes fraffcczcs
publicaram uma série de "prneln.naçòcs",
"avisos", "ordens", que os gonernesjullemilcsfizeram affl.var nas ruas de Driixcllm, dc Lie-ge ede nulr.is cidades da Helgtcn e dn norteda hrnnça, Essas piil.licaeõcs são feitas em"tnc-similc" dos cartazes espalhados pelosdominadores evcntuiics c reproduzoni K* pro-cluninçáo do general von Enímicll; coniman-dante do exercito do Me.isc, dirigida ao povobelga, cm que elle confessa "o seu grandepezar por sc verem as tropas nllcnins ol.ri-
liadas n transpor a fronteira belga, porque IIneutralidade da lleligca tinha sido violada
por officiaes francezes que, ilisfnrçadoç, atra-vessurnm o território" belga para penetraremna Allemanha (II!)"

E' conhecida essa proclumacão, lançada nocomeço da guerra, c em que após essa "tira-
da" inicial, o famoso von Enimich lembraaos belgas "os gloriosos dias de Watcrloo,
em que as armas allemãs contribuíram parafundar c estabelecer a independeueia c a
prosperidade da Bélgica" e passa cm segui-
da a exigir "caminho livre", considerando
como "netos hostis a destruição de pontes,tunneis c vias-ferreas", terminando pur exi-

MOVEIS A PRESTAÇÕES
M. Gomes de Andrade

¦* -«m

Morto por um trem
Ao necrotério policial foi recolhido o ca-

ilavcr dc José Dias da Silva, de 45 annos,
solteiro, porluguez, residente em Cascadnra.
¦losé, ao passar pela estação em que residia,
foi pilhado por um treril, quo lhe frnettirou
o cranoo, as costell.is c tuna das pernas.

Não se illuda com fantasias
OS MOVEIS QUE LHE VEN-
DEMOS TÊM ARTE E SÃO PR|-
MOROSAMENTE ACABADOS.

Leando Martins & C.
OURIVES, 39-4Í-43

OUVIDOKg 93-93. .

Coma a sua linguagem, a phusionorilia do
kaiser não é a mesma de ha dous annos;
nella sc vcem estampadas a duvida e a

angustia
gir desse mesmo povo independente e prospe-ro a humilhação de deixar passar traiiquilla-
mente a horda barbara, mediante "garantias
for.naes" de que os belgas não soffreriàm
os horrores da guerra e (pie a Allemanha pa-
gnria em ouro os viverçs "que fosse necessn-
rio tomar".

Outro "fac-símile" reproduz uma ordem,
firmada pelo general von Bulow, em Liege,
dirigida A população da heróica cidade belga,
anmincinndo que, para castigar a população
de Andcnnc, que não quiz receber de braços
abertos os invasores, autorisou o comnian-
dante das tropas a arrasar aquelía cidade è
ii fuzilar 110 pessoas!

Assim termina o alto representante da kul-
lur: "Levo esse facto ao conhecimento da
cidade de Liege para que seus habitantes s«i-
bani a sorte que os espei'a si adoptarem iden-
tine altitude".

Vem em seguida a reproducção do edital de
von der Goltz, quando governador militar de
Bruxellas, em qne declara: "Serão punidas,
ás localidades próximas aos locaes cm que
forem destruídas us ferro-vins e linhas teje-
graphicus ou teleplionicas, sejam ou nãoi.es-
sas localidades culpadas de tal destruição",

A "proclajnação" que, sob a assignatüra
de von Biss.ng, o 1'la^ello dos bruxellèhses;
aíiiiunciava, entre qulvos, o assassinato de
Miss Edith Cavell, dizia o seguinte:"O Tribunal do Conselho de Cucrra Impe-
ria! Allemão, com sédc em Bruxellas, pro-
nunciou as seguintes cõndemnações:"São eondcmnados t\ morte, poií traição
cm bando organisada! Edith Cavell, profes-
sora em Bruxellas; Philippc Bancq, arçhite-
cto ciu Bruxellas; Jeatipe de Bellcvillç, de
Jlonlignies; Louisç Thuiliez, professora em
Li.lje; Lpuis Severin, phnrmaeeutico em Bru-
xóllas; Albert Llbiez, advogado em Mons."Pelo inesíno molivp foram condcmn.i.dos
a 15 annos de trabalhos forçados:

Hermann Capian, engenheiro ein Wasn.es-
Ada Bordai, dc Bruxellas; Georges Dcrveau,
pharmaceutieo em Paturagcs; Mary de Croy,
de Uellignies."Na mesma sessão o Conselho dc Guerra
pronunciou contra 17 outros aceusados de
traição ás armas imperiacs coiulcmnaçqos a
trabalhos forçados e prisão, variando entre
dous e oito nnnos."No que concerne a Bancq c Edilli Cavell,
o julgamento já teve plena execução.

O general governador dc Bruxellas] leva es-
ses factos ao conhecimento do publico para
que lhe sirvam de aviso."

O QUE ó KAISER DJZ AO SEU
EXERCITO, A' SUA ARMADA E AO
SEU POVO, NO SEGUNDO ANKÍ
VEKSARIO DA GUERRA

"Ordem do dia — Camaradas: eslá a ter-
minar o segundo ."nino de guerra mundial. Co-
mo no primeiro, foi para as armas allemãs
um anno dc gloria. Em todos os "frorits"
infligistes ap inimigo golpes tremendos; si,
esmagado pela força' de vossos ataques, elle
bateu em retirada, ou si, reforçado por con-
(ingentes estranhos, constrangidos ao servi-
ço, dc Iodar, as parte do mundo, tentou arre-
balar-vos o fruto de vossas victorias anterio-
res, sempre vos mostrastes .superiores a elle,

Mesmo onde a tyrnnnia dn Inglaterra é in-
contestada, sobre as ondas livres do mar, vós
vos batôstos victoriosamenlc contrn unia'
perioridade gigantesca.

Como :í lembranca de vossos heroes mor'-
tos, vossa gloria durará eternamente, Os
Ia tirei s conquistados por nossas forcas, sem-
pre cheias de confiança, apezar das provaçõese dos perigos, est/io inextrieavelinçnta )i^-
dos ao trabalho devotado dos que ficaram na
Allenlanha. Essa força que pormaneçe na
tria envia sua inspiração incessantemènie
novnda aos exçrcitòs em guerra, fssa' for.]n
tem sempre afiado as nossas espadas, acçen-
tíido o cuthusiaeino na Allemanha e aterrado
o inimigo.

Devo, como a imiiia, « «tiniia grutidâu k
n&çüe !•¦: ¦ i-ice*.

su-

pa-

Sins a_ força c a vontade do inimigo ainda
não cslão quebradas; somos obrigados a
c...limiar numa lula feroz, afim dc garantir
a segurança da pátria bem amada c dc con-
sorviir a honra e a grandeza do Império. Si
o inimigo faz a guerra pela força de suas ar-
mas, ou antes pela força do unia malícia fria
e asiula, continuaremos como antes neste
terceiro nnno dc guerra.

l) espirto (Io dever patriótico c a resolução
inflexível de vencer animam nossos lares e
nossas forças combatentes são boje o que
eram nos primeiros dias dn guerra.

Estou convencido de que com o auxilio mi-
scrieordioso de IJeus, vossos gestos futuros
cgualarào os do passado o os do presente,"Nn sua proclamarão ao povo, endereçada
an chanceller do Império, diz o kaiser:

"Passa pela segunda vez o annivcrsario do
dia en. que os nossos inimigos me obrigaram
a chamar os filhos da Allemanhn ás armas
para defender a honra c a existência do im-
perio, A nação allcmã passou por dous annos
de gestos heróicos e soffrimcntos incompa-
laveis. O Exercito e a Armada, unidos a nos-
sos lcaes alliados, ganharam uma gloria tõo
exaltada no ataque como na defesa. Muitos
milhares de nossos irmãos scllaram com seu
sangue o ntleslado de lealdade á pátria.Tnnlo no oeste como no leste, os nossos
heroes se oppoem com uma coragem inflexi-
vel ao ímpeto do'inimigo. Nossa frota joven,no dia glorioso do Slmger-Rak, deu um golpeformidável na frota britai.nica. Deante de
meus olhos Brilham actos de sacrifício infa-
lignvei, de camaradagem leal no "front".

Na Allemanha, vemos lambem o heroísmo
dos homens, das mulheres, moços c velhos,
de Iodos os que supportam calma e valente-
mente o luto e a anciedade; dc todos os queorganisiini obras e collabornm no allivio aos
soffrimcntos causados peln guerra; de todos
os que trabalham dia e noite para fornece-
rem os armamentos indispensáveis aos iiqs-
sos irmãos nas trincheiras ¦; nos mares. A es-
perança do inimigo de que poderá ultrapassar
a nossa producção dc material tle guerra re-
sullará tão vã como o seu plano de nltingir,
réthizindo-uos ú fome, o que a sua espada não
pôde nl tingir.

Bcindigamos o Deus que, nos campos da
Allemanha, recompensou os nossos ngrlculto-
res mais abundantemente do que ousaríamos
esperar. O suj e o norte, numa concorrência
amistosa, esforçam-se por achar melhores
meios dc repartirem equilr.livamcntc os vi-
veres c outras eousas indispensáveis.

Apresento meus agradecimentos mais cor-
diaes a todos aquelles que combatem, querno campo de batalha, quer na pátria. Ainda
nos aguardam dias mãos.

Após o furacão terrível dc dous annos de
guerra, palpita cm todos os corações o dese-
jo dc paz, mas a guerra continua, porque o
grito dc guerra dos governos inimigos é sem-
pre "a destruição da Allemanha",

A responsabilidade pela fusão iiltcrior de
sangue recue exclusivamente sobre nossos ini-
migos.

A confiança firme de que a Allemanha é
invencível, apezar da superioridade numérica
do inimigo, nuuca me abandonou e cada dia
mais se reafflrma. A Allemanha sabe que se
bate pela sua existência: ella conhece sua
força, confia no auxilio de Deus. Nada, por-
tonto, poderá abalar nem a sua resolução
nem a sua firmeza.

Levaremos esta lula a um termo que ga-ranta o nosso império contra assaltos fulu-
ros e nos assegurem um campo livre para o
desenvolvimento do genio e do trabalho ai-
lemães.

Viveremos em segurança, livres c fortes, en-
tre as nações do mundo. Ninguém nos arran-
cará esse direito.

Peço-vós publicar este manifesto,'*este

*
* *

...EUGYNOL,
GRANADO & C„ depositários.

sim! Esse é granderemédio para o utero.
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Esterilidade e fraqueza geral
Cura certa, radical e rápida — Clinica eloctrd-me-

dica especial do Dll- CAETANO J0VINE
í)ae 0 ás 11 e ilas 2 í s !.

LARGO DA ÇAIU0ÇA 10, sobrado
jmdimáaammm—m m

Os suecessos da estação
de S. Matheus

Esteve nesta redacção o coronel Elysc.i
Alvarenga Freire, sub-delegado dc policiade S. .Iodo de Merily e funecionario da Mos-i
de Rendas local, que nos declarou nao ha-ver partido de pessoas que lhe mereçamsynipíUhias e muilo menos protecção, a ag-
gressão ao Sr. Octavio Fernandes Vianna,
eonferente e encarregado dn estação de São
Jíatheus, da Central do Brasil. Essa ag-
gi-essão foi motivada pelas altitudes pouíocõrtezes do próprio confci-cnlc. Delia foi
protagonista o iiidivid.uo dc nome João dos
Santos, cuja prisão se devo somente ao co-ronel Elyscu, com ajuda do niachínista Ju-lio Bocha c outras pessoas, que impediram,
afinal, q.jc o turbulento João fosse assas-
slqad.ò pelo pessoal da agencia.

Disse-nos ainda o coronel Elyseu que a
aggrossão não se teria dado si o Sr. Ole-
gitrio Tavares, que exerce indébita posiçãonn agencia, não desacatasse o aggressor do
agente.

. i«»»at. *^^mmmmmk&gs»w»mÊWsmakmmHr
Dr. Telles de Menezes
Clinica em geral — Esp. moléstias das senhoras

e partos. Cons. 11. Carioca n. t), H ás õ.— Telenli.
60GC.•—Resid., Av. Mem ile Sá, 7-2. Telop.OMC.Cliaiinados a qualquer Ijora.
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Os ladrões campeam
em S. Christovão

?¦¦¦¦—
Joías que se vão

Ha .lia'-, piiblleáiin.s uma noln chiiiniindo n
ntlonçflo do chefe de policia para ii deflelcn-
ela do policiamento em que se encontram ns
ruas dc Silo CnrlstOVSo e llcii.flcn. Iiifcll/.-
lllOItte, porém, il nossa reclamação li Ai» iiicrc-
ceu do "'JurlscoiiMillo policial" o devido nca-
Inineiilo o pur isso os Indi-ôrs ci.nlliiai.i
agindo cnm a mesma audácia de sempre.

IVIn i.ia.ilui de hoje o coiniulssarlo de ser-
viço A delegaciii do lü" districto Olirlquocotl
o livro reiorvndo aos roubou a furlos com
mais um registo. Ó Sr. ílcrctllnuo llrilo, re-
sldentc á ruli dc Sno .lAiiiinrlo n. Ifll), foi fui*-
tudo em Jóias no valor npproxlmndo de dous
contos. São ns soglllntes as Jóias roubadas:
Ires nnneiss com pedras preciosas, uni collar,
umn pulseira, um par de bichas, uni cordão
pisando 2Õ0 granimos, um relógio e corrente*
todas essas jóias silo dc ouro,

•-— • «»m —¦
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SACRIFÍCIO
'^•X-V^X^ S>S-ks » -^V^N^^^

DA

SRMA CECÍLIA
O estrondoso suecesso
il;i còmmoventc peça,
ornada com cânticos
religiosos por elevado
corpo de coros, for-

PARISIENSE
a mantcl-a cm pio-
gramma, afim dc que
a possam assistir as
centenas de pessoas
que ainda não con-
seguiram admirar o
notável trabalho, dc-
vido á monumental
alfluencia dc especta-

Exhibição até domingo

O monumento a Ruy

u
Na matiiiliiuro (Io Sitnia ('rua

Abnllilo'. hoje: ãíl r.yci, .'.8 noivou, ts „.
índios ,. 43 vlteJIo», "N

Mi.i'1'l.i...li's: Cândido I.', dc ,\l ||„ „i .,
:. p.j Diirish í: C„ II r.i A. Metido & V115 r.i l.imi. & Filho**, .'II l*., li p, e u J*JPrnnolnoo v, üonlnrl, ior» r„ m », c ;i| v'iloilo 1'iiui'iiln dc Abreu, 17 r.j Oliveira li'
nulos & C„ I0'.> .'„ 10 p, c I v.j l)i|..i,í„ i'','vares, li) r,, I p, c (lv,; Castro i1», C„ ;rj ,!*C. dos Itt'ii.lhlil.1'., 1 r ¦ 1'oilluln. ,i (.., jjr,; 1'Mtfard de Azevedo, 2(i r.i Norlierto iièii/
fl r.i F. I'. Oliveira .1 C„ 17 r.: 1'eriianiJt.,
it Mitrcoiiilcs, li j.,; Augusto M. tl.i Myllii .-,'
r„ 1)8 c. e 7 v. ' H

Foram rojcllmlnsi lil 21 r„ 2 p, e ?, v,
Foram vendidos! ;n ;it .*,
Sloclci Cândido B, do Mello, 2:if. r, o,i •,...

& C, 202: A. Mendes ft C.„ M20, l.l  & y"Ihns, ifll; Francisco V fiotilnrl, 107; .luj,!
1'iiiicnli. de Abreu, 'II: Oliveira IrmAos ,v c•iri"; ríiislllo Ti.v.iie., l!; Castro & (;,Atv i
Portlnlio St C„ Há; Ed(ínrd do Azevedo, i;.v
Norberto llcil/, 28; Augusto M. dn M.,!>,,'
235j F, P. Oliveira ft C„ .".O. Totnl, 2.223, '..

Np qylrt f.ortto d« M, Ulogo

O Irem chegou i". hora.
Vendidos: W.H r., Oli p., ,'l') c. e 10 v.
Os preços foram ns seguintes: rese*, de.«li 10 a .<i700; porcos, de 18000 a IS100; . r.

neiros, dc 1Ç000 a IÇ800'; vTlclh.s, dc 5S00 4
?800.

No i.i.-.liiduiiro da Cunha

A balidas hoje: 23 rezes.
¦ 1 <«»¦

il
lilmpndoi' e polhJor universal

ER/3 TODA A PARTE
^•¦¦¦^^o^^- -^«

CMIENi FUNBBRIP
MISSAS

do futuro monumento a Ruy
por estes dias unia co.iferen-
acadêmico Demclrio Hanian,
do "Jornal do Commercio".

1 personalidade do eniincn-

Em beneficio
Uarbosa haverá
cia, feita pelo
110 salão nobre
lendo por tlicina
te brasileiro.

Após o confereiicista ler terminado n sua
Conferência, recitarão versos os nossos me-
lliores poetas, (pie já eslíio convidados.

Deverá falar também sobre o mesmo th«-
ma o conhecido tribuno Dr. 1'inlo da Rocha,
que para isso foi convidado pelo Dr, Theophi-
lo Pessoa.

» *f . -

DIABÉTICOS Tomac a/>ua de
MELGÁÇO

Centro Musical do Rio de
Janeiro

A eommissão encarregada de rever a ma-tricula dos associados deste Centro, tendoiniciado seus trabalhos, convida os Srs. pro-fessores cm atraso de suas mensalidades a
virem á sede social dentro de 1)0 dias, a
contar desta data, se quitar, sob pena dc eli-
minação, que será proposta findo esse praso.Rio de Janeiro, 'J0 dc agosto. — A com-missão: João dos Passos, Luiz Alves daCosta e Hnphacl Romano.

Resam-se amanhã as seguintes:
José Ilotelho Ayros» de Carvalho, íis I) 1 '>

horas, na ogrejn de S. Francisco dc Paula;
U. Ilcrmiuia Guimarães Monteiro, á.s 11, ufiimesma; Joài^ Francisco Corrêa, fts 8, tu»
mesma; Dr. Francisco Ctiiz Soares do Sou/.ii
Mello, ás 9 12. na ninlri;: du Gloria, 110
lar;ío do Maehndo; D. Julin Irnccnin nliriin-
da do Oliveira, ás 9, mt matriz do língcínho Novo; Vii'«ilio Pereira dos Santos, -ts
9, na mesma; Joié dc Mesquita Martins,1
ás 9, «a Candelária* capitáo Joaquim Cariaida SllVa Pinto, ás 9, nn matriz de Miixam-bomba; D. Amélia Cândida dn Sllvu, ás :)..'na egrejn do Rosário; i). .Maria Rodri.
Casnnova, ás 9, nn egreja da Imniaeiil
Conceição, á rua General Camara: Joãoruzo, ás 9 1|2, na matriz, de SanfAnna

;'.k •

Doiningos Fzcqiiiel dc Carvalho, ás 9, :,.,
pelln dc Santo Antônio de Lisboa; ManociMnximinno de Souza (Insiro, âs 9, na e.qrc-
ja dc S. Pedro, 11 :11a do mesmo nome.

ENTínUOS

Prensa de encadernação
Compra-se uma, que esteja cm bom estado.Propostas a rua do Carmo n. 15, com o Sr.Braz Vianna.

Os Correios de S. Paulo
S. PAULO, 30 (A. A.) — O proprietárioda casa Paiva, onde füncciona a sexta sc-

ceão dos Correios e para onde foi removido
o Archivo, alarmado coin as noticias «jno
correram sobre a falia de segurança do edi-
ficio, mandou vistoriar a parte do prédioonde se acha a referida secção. O engenhei-
ro que procedeu á vistoria affirmou serem
perigosas As condições do edifício, sendo oCorreio intimado 11 remover immediatn-
mente o Archivo dali. O administrador dos
Correios providenciou 110 sentido de ser o
mesmo installado na agencia da Luz e a
mudança será iniciada hoje. Os funceiona-
rios estão alarmadissimos, assim como o pu-blieo. Parece que o Correio não sc mudará
para o predip da tua S. Dento, devido ,
exorbitância do preço do aluguel.

Foram sepultados hoje:
Xo cemitério de S. Francisco Xavier: Al-berto, filho de Manoel Silvcrio da Fonseca,rua Haráo de S. Felix 11. V)2: Serapliim Cor-rea Xcllo. rua Theophilo Oíloni n. 194; Al-bertina, filha de Manoel Alves Vieira, rualiarão da Gamboa n. ,'i; Aèoaeio Itnrigol, ne"-crotcrio da policia; Carmen, filha do ManoelLuiz, rua Haddock Lobo 11. '2U; Leonoi- I.ui-za da Veiga Cabral, rua Luiz Barbosa 11 111:José Joaquim Fernandes, Hospital S. Sebas-iião; Vicente Siciliano, Santa Casa de Misc-ricordia; Abel de Carvalho, necrotério miHnicipal; Agoslinha, filha de Clemente Gomesde Carvalho, rua Visconde dc Nictheroy, 38-—No cemitério de S. João Baptista: Lati.ra, filha de Bemardina Rocha Ferreira, ruadas Laranjeiras ... 139: Alda dc Paiva Pinto:rua da Escola dn Fregueziii da Gávea 11 21 •

Servido Bacellar Dourado, praça das Mnrl-.ilhas, edifício do Lloyd Brasileiro: Raphaela.filha de Antônio Chicari'110, rua Loura 11 22:Américo, filho de Manoel Bastos, rua VieiraSouto 11. 390; Alipio Baptista de Carvalho,Campo de S. Christovão 11. 115.—Foi realisado hoje o funeral da iiinocen-te Maria, filha do Dr, Raul Ferreira LeileO pequenino ferelro, dc 1» classo, saiu' d»rua Haddock Lobo 11, Gl. tendo sido feito osepultnmenlo 110 cemitério da Venerarei Or--dem Terceira do Carmo.
Foi hoje effectuado o enterro da menor

íir, CarlosFlz.-i Carmen, estremecida filha do
dii Associação de Im-

saiu da rua Victor Mei-
iiecropole de S. Fraueis-f

^^asffl: -. ;- 
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FUMOS EM PACOTES
MARCA VEADO
— Excellentes qualidades——^Recusae as imitações—-

>1\K4
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PrnfpÇÇftf* MARIO REZENDE, dnriuieasur Escola Normal éUa Es.
cola de Aperfeiçoamento, prepara paraexames parcellaclOs no Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro ti, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc. — «Às-
sembléa 11. 123.»—De 121154. Telephone
2.o55, Central.
"¦ '¦' ¦**»>¦'«1 ... . ..1 . _
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PAtACáí-HOTEL
(&n$iigo CSr^nde-Holel)

O mais importante de Çaxambú e um
dos maiores hotéis brasileiros. Diarils 7^e 8$. — Proprietário: Dr. João Ribeiro'
medico.—Çaxambú—Minas.'

Ooenças do Qpparelho dSges-Ovo e p systãm nervoso. -Kalos M. «- Dc» nenafo ae Souza

Programma da retreta a rcalisar-se ama-nha na praça Affonso Penna, pela banda demusica da Escola Premunitoria 15 de No-vembro:
1» parle:"Ceará", marcha, N.N. ;"Le Faust",anlas.ii, G, Gounod; "Brincos de creauca",tow-steu, J. gfliilo da Silva; "Desliny". vai-sa, S. Baynes; *'I de Ju)ho", oue-slcp, N. N.•i* parle: "Cavallcrin ftusticnna", fantasia,Mnscagni; "Amizade", valsa, ,1. Nascimento:Apanhei-te, cavaquinho", polkn, E. Nnza-reth; 'Lembrança de Santa Cruz", valsa, N.N.; ''Capitão Burlamaqui", dobrado, A. Pei-xolo Velho.

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas ^m doenças dos olhos, oijvidoi.
nariz e garganta. Consultas de 1 áa 6 — Usse ir] bUl a q, S0.
-*¦---¦ - .- | fiXOttf*" 1 

Vestido- mtiitp elegante , cm "Táffetá"
«íPerlof T Chies figurinos — Us. 1505000-s Reclame dc limo. Laura Guimarães ~ 1\.d4 ThcKtrt n, 7, »«brado,

Corrêa, funecionario
prensa.

O cortejo fúnebre
reilcs 11. 111 para a
co Xavier.

—Será inhuinada ama.nhã, no cemitério dcS. Francisco Xavier, D. ElíSif Snoolc, saindo oataude ás 9 horas, da rua Fonseca Cima11. .13, casa VII.
r—Fallcceu hoje, pela manhã, a Exma SraD. Glyeeria Wanderlcy Ferreira Campos, viu-va do Sr. commendador Ceaiidro FerreiraCampos, ex-inspeelor da Alfândega do Pará.A respeitável senhora era nine do Sr Car-,los Campos e Sras. Cecília de Gouvéa Freire,esposa do Dr. Antônio Rogério dc GouvéaFreire, e viuya Rodrigues de Souza.Deixa os seguintes netos: Dr. Mario Ro-drigues dc Souza, engenheiro do Observa to ¦

rio Nacional; Dr. M.-.uricio Rodrinucs de Sou-0za, engenheiro da Central; Or. Francisco Xá3vier Rodrigues de Souza., engeiilieiro do Oh-servntorio; Dr. Flavio Freire, engenheiro ú-industrial de .nossa praça; Dr. Octavio Freire] iarchiteclo, actualmentc em Paris; Kflle Sy!--via Freire, Mlle. Maria Adelaide de Caninosc os menores Leandro, Muclo e Newton
O entcrrainento será feito amanliã, ás 10horas, saindo o feretVo da rua Mcdeiíos Pas-saro 11. 17, na Muda da Tijuca, pari o cerni-ter.o de S, ,loão Baptista.

MÀ6NESIA PARA OS DYSPEPTICOS

Uma especialista a recommenda em logar •;.>
di'ogaa

«S" "Unicamente aquelles que se achamconslantcmcnte ao lado dos rpm snffrem (!.;ind.K'e.stão c dyspepsia podem avaliar iulci-ramente o mal qui oeeasiuna o uso iiide-'vido de drogas c digestivos nrlificia.es". E';esta a observação que fez recentemente u.iiespecialista, accrescentaiido: "Eu qiin.M in,n.-cn reeoramendo o ijso de drogas 110 Ir ita-meiito de perturbações digestivas ou euiVr-'ínidndes do estômago, pois. na q ira si iol.-ili-!dade dos casos, tenho lido a prova de ipie.-;a causa determinante é n formação exag-'-'rada de ácidos no estômago e a conscí*ii?n!£fermentação dos alimentos, Portanto, em v^;
dc drogas, como anteriormente se usava |.">r:toda parle, reeommcndo invariavclmeinc ¦>'
uso dii magnesia para neutralisar a ik-íiIch '
e eliminar a fermentação dos alimentos; < •;.
maravilhosos resultados que tenho colhido jdurante os últimos tres annos me couveri-cernm de (|Ué não há melhor tmlainout".
para indigestões, dyspepsias, etc., cie. Con-:
vem, no entanto, frizar desde logo que tii 1
não emprego nem recommíndo a maenesínsob a fôrma de eitralos, acetatos, suífalos-,etc, por isso tpte estes frequenlemenU Ca-'
zem ma,is mal do que bem; apenas n ma-
gnesia "bisurada" pura, pois. ou seja .1 fór-
ma receitada pólos médicos, deve ser u>:u'i>'
para neutralisar os ácidos no estômago. R
nao c difficil sc obtcl-a: de facto. veiifiroj
que encontra-se á vepda em todas as prinJeipaes pharmacias. Meia colherinha de »««¦
gnesia "l.isurathi" diluída em um poucodágua, depois das refeições, è geraliiic-nl'mais que sufficiente para instantaiieiimcilcneutralisar a acidez c eliminar a fermenlá-
ção dos alimentos, conseguindo-sc assim
uma digestão natural sem incommotlo, mes-
in"o pnra os que soffrem de uma maneira
ehronica.

A magnesia "bisurada" deve sempre cm'-'
ííir-se em um frasco azul, pois assim sc con-
servará indefinidamente."

.
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AS PRIMEIRAS

"Domino", no Cnrloi 0ornes
Deelillilninonlc, u cohlliuinv iisslm, n com-

jianliia ilu taleu Tlicnlrn de Lisboa lera inumi-
lio época, ilainlii ás lempornilas viiiildiirus dn
''Iroiipes" estrangeiras de 1'UVlatllK, liotitll ('«¦
pilai, nutra (irlonliiÇrSo, <|iinl u que uté ugora
jlDq íivenun, .IA é n lercclra pcçu que uquella
ri.nip.iiilii;i nos dá nn Carlos (lonies, sob IIn
Iucmiiiis condições de ileeciiciu, limpa ua Ilu
¦•ungem e ItixtioHiihicnlc iiiontiida. "Domino",
ii reiidii a que limitem nsslHtlmns, i» umn'"""i"" multo inleressiinte, Nno se pôde di-
y.vv que lenha um enredo lógico, mus forçoso
f (leeliirnr-se que "Dominó lem (iiiulldiide.
jiarn iigradar, como se evidenciou sobromqdi
jia "prcuiiérc" de bonlem. fugindo n tratar
dc factos locaes. Indo biincnr aos costumes e
i\ i.iiii.im.i n siilfieieute puni tniitn satisfazer
no publico do logar onde foi folia, como no
pura que foi exportada, n revlsln dos Srs. Pe
neiro Coelho c Alberto llnrbosi) alcançou o

ÍUCsmo 

Rliece.lSO uqul que o obtido em Lis-
mu. d desempenho leve "Dominó" bastante
loinogeiieo, nâo s'e levando em conta aqui o
ucolnrldo dos trabalhos du Srn. (iu.v d Aze-

Vedo, que chegou li (lar um quer que se.ju (le
jjnonotouo ús seeiins quo dependiam de sua
rnlliibnrnçAn, no quadro que chefiou — o (Ia
fdeelrlcIdndo.K é pena que luso neonlcça sem-

Íire 

com essn aclriz, que po .sue um pliyslco
illraheiile t- um timbre de VOZ iigrndavel.
'or quo n Sra. íluy nno procura sentir ou

bcrsoiingeiis que encarna V Mus os demais ar-
llslns Irnbiilhiirnm com efficlenein. «lotio Sil-
vu o Curiós Leal foram os compadres. Sem
exagero.'., numa linha dlncreln de coinieldndc;
•agradaram bastante. Henrique Alves deu
grande brilho á inlcrprelaçáo, fazendo vario..
papeis, ii Medllin de Souza '.' Seus dotes de
a.rlMn o de cantora serão suffielentcs para a
encnriiuçáo cousentnnon dos papeis que lhe
foram distribuídos '! Talvez que uno; ainda
mais om gênero ingrato como esse du revista.
cm qne n publico prefere (puni sempre ã 0(1-
ml ração da aclriz a contemplação da mulher.
lierthe Hnron fez-se npplnuilir em vários pa-
peis. como Elisn Santos, ambas perfeitamente
a gosto, optlmiimente, Úmn aclriz que so vae
<leiimiistrandii an publico, embora ainda lhe
(sintamos um pequenino que de aennhumcnto,
i- a Sra. Snrilll Medeiros. Sen trabalho na
"pnsloriuhn" e '•coração de mulher", valeu
por uma promessa em futuro nno muilo afãs-
(tido. Como essa, a companhia do Edcn pos-
Mie outra aclrizinha, que tem muita habilida-
tle, bem conduzida por um physico galante dc
jnulhor. E' a Srn. Celeste de Oliveira, que
sempre consegue fazer-se notar, embora nin-
da não se nos apresente sinão em grupos, e
0 . vezes em "duo", como hiintem na "bola-
rim", "qucljeiru", e ".italiana". Mus n repre-
aentnção do "Dominó" teve lambem a efficaz
collaboração de Margarida Velloso, Amélia
Pustlehi, Amélia Perry, Tina Coelho, Luiz
Bravo c .losé Moraes, de modo a conseguir o
ISUCCC3S0 que se viu. E anles de terminar, fa-
ramo, um appello ao maestro Bernardo Fer-
leira, co-autor da bella partitura da "Domi-
iiõ": nno atlendn com tanta solicitude aos In-
conscientes pedidos dc "bis" da aborrecida
"chique" lio Carlo.s Comes.

NOTIGÍAS
A- festa de boje no Apollo

Realisa-se boje no Apollo o festival dos ar-
listas da companhia
do Polytheumn dc Lis-
boa, Olhelo de Carva-
lho, Jesuinn Mo! li li c
Joáo Henrique., O es-
peelaculo, (pie é eom-
pleto, tem um cxeel-
lente progrnmma. Co-
meçará com a confe-
rencia hnmoristiea de
Rego Barros, lida peln
actor Otbelo dc Carva-
lho. Haverá depois as
representações de um
trecho do Peer Ggnlh,
por Julia de Assuní-
pção e João Ilenri-
quês, e do "vaudevil-
1c" "O alferes da
flauta", pela compa-
nhin do Polylbeama.
Com tal progrnmma e
•dadas as sympatliias
dos beneficiados, é im-
possivel que o Apollo
não logre hoje uma
bella concorrência.

ISADORA DUNCAN

Olhelo de Carvalho

^ ultima da "A Tiçãosinho"
A companhia Alexandre Azevedo, que.

continua no Recreio a sua brilhante serie de
espcctaculos que começou no Trianon. dá
hoje u.s ultimas representações da magnífica
comediu de Cavault, "A Tiçãosinho". Isso
porque amanhã o Recreio terá no cartaz nova
peça, "Maridos alegres", " vaudevil le" en-
graçadissiiuo.
A "matinée chie" de amanhã no Phenix

A companhia do Thcnlro Pequeno, que tan-
tes applausns vem conquistando no Phenix,
com a comedia "Telhados de vidro", realisa
amanhã iimn "matinée chie" que, eom certe-
sea, se revistirá de grande encanto. Será a
primeira "matinée" dc quinla-feira c a ulli-
ma eom "Telhados de vidro", pois essa peça
sexta-feira será substituída pela "Os barba-
cunhos", que. de accôrdo com os annuncios
(ia empresa, está destinada a grande suecesso,
taes são as seenas cômicas que possue. . .
Feios cinemas

Leda Gys é a protagonista do romance .de
amor que sob o titulo "Como naquelle dia",
surgirá amanhã na leia do Pathé. O enredo
violento e palpitante não podia ler melhor
interprete d" que Leda Gys, (pie realça a sua
orle eom o brilho de sua belleza fascinadora.
O niurtyrio daquella linda moça, que por
equivoco acredita ver na própria mãe a vivai
do seu anuir, é traduzido com uma arte e uma
minúcia de detalhes;, tudo contribuindo para
O lle.senlace final.

No Parisiense, o elegante e amplo ci-
lic-theatro dn Avenida, eslá sendo exhibida
(.•(.in um jiislo suecesso a fita "O sacrifício da
irmã Cecilia". Acompanha-a exhibição dessa
fita unia grande orchestra, que executa ma-
gislraliíienle a sublime "Ave-Maria" de Gon-
nod .

Entraram para a companhia do Thda-
tro Pequeno, que tão bellos espcctaculos está
dando no Phenix, os artistas Eucarnação Ca-
talai), Joaquim Miranda e José Loureiro. To-
,dos farão u sua estréa sexta-feira próxima, no'«"vnudevillc" "Os barbadinhos".

ítalo Bcrtini, o festejado cômico dn
companhia Vi tale, teve a gentileza dc man-
ciar-nos de São Paiío, onde agora eslá sendo
limito npplnudido, um cartão dc cumpri-
me n tos.

 Eslr.éa amanhã, cm espcctaculos por
sessões e a preços módicos, no Pulacc-Thcatre,
s "iKiirnée" artística da opera "II segreto di
Stizana", que ha pouco esteve no Lyrieo.

Entrou para o elenco da companhia do
Thealro Pequeno a actriz Julieta de Vascon-
cellos, que fazia parte da companhia do Poly-
theama de Lisboa.

No Circo Spinelli, de que é director e
proprietário o Sr. Affonso Spinelli, eslá
fiineeionando agora uma nova e bem organi-
anda companhia eqüestre nacional, cujos cs-
jpcclaculos têm sido grandemente, concorridos
e applaudidos. Hoje ha ali um bom espeeta-
eulo.

Espeelaculos para hoje: Municipal,
Isadora Duncaii; Phenix, "Telhados de vi-
dro"; Carlos Gomes, "Dominó"; Recreio, "A
Tiçãosinho"; Apollo, "0 alferes da flauta".
etc; Republica, variado.
.,-. -_. . <w» »

NO MUNIClPAb
Isadora danam bnnloin, só e novamenle,

Chopin, Foi como dns outras vezes que acelebre (lntisnrlnn Inlerpretuii paginas e pn-glims dn composlloi' poliieo: soube traduzircom sua nrle o poema de siilfilmento de
«mor romântico que ficou n anta oliopinln-
un, sciitiiiili, n paixão dos prelúdios, -nl-
frcuilo n magna dos estudo;. uinargunilu os
iioeluriios, quintosseiieinnilo u dor un "So-
uniu em si bcmol menor, np. 85", o enenii-
Iniuenlo da dor du "Mnivbe FuiiMire", o
Rosando ns inazurliiis em sl menor e ré
innlnr o a valsa brilhante, "A dnnsn e a
poesia dos movimentos e li melodia iln
corpo. Enlre os antigos couslltuln um ver-
(Indeiro byinno representado, e só meree
desle enraeter formou parle do culto. Hoje,
cm Irocn, relegamos a dnnsn nn lliealro o
nn salão"... — escreveu-o l.amarliue, numa
curln-prologii do "Baile de Snlòn", do prof.
Clellnrlus, Não ha quem negue que os mo-
vlmontos de Isadora lim poesia, o n melo-
dia do seu corpo. Ella é assim a dansa
propriamente, o n dansa entre os antigos,
sobretudo — aquelle hymno representado,
parte do culto, ua aniiotiiçáo do poeta das".Meditaiions". Por isso mesmo é (|Uo sua
Interpretação de "Iphygénle en Auliilo" o"[pbygenle en Tniirlde" im de ficar pnrn sua
gloria eterna, tamanha a evocação da arte
irmã da musica e du poesia, croillloriis do
coro Iragico. Isndorn dunsn, em culto á hei-
leza du vida, o pôde e devo de dnnsnr lo-
dos os compositores, desde (pie os sinto.
Chopin soffreu n vida. .não u'a cnniprebcn-
(lendo em toda a sua expressão dc forçn cos-
mica; suffreu-n mais como uni enamorado
tios dias que viveu; soffreu-a. eiilrelanto, e
muilo... A belleza du vida, u glorio do
amor e a paixão da morte, o grande nos-
lalgico da musica só a experimentou no co-
meço dc sua "Marche Euiiélirc". Isadora
moslrpu-o, interpretando esla ejiopén da dôr
com profundo recolbiineulo, como (piem
pcrscruln o Não Ser esphyngetico, á passagem
para o Além, sob o mnrlyrlo do "Dic.s irae",
Seilliil-o, então, de feito, Isadora tanto que
se envolveu naquella roupagem longa e bran-
ca e negros véos. Isadora dansara antes c
(Innsou depois prelúdios, estudos, nocliirnos,
mnziirlílis e a valsa brilhante, tendo solire
o corpo o Kiton grego... (As reticências
(pie abi ficaram nenhuma razão de ser te-
rão si vingar o principio de eslhelien wil-
demo, da arte corrigindo a natureza.) Isa-
ilora dansa Chopin admiravelmente, é ver-
dade — que ella é uma grande artista;
porém, mais gostaríamos de vel-n d a usando,
c sempre, Gluelí, cm suas tragedias-lyrieas:
as duas "Iphygénie.", "Orpbeo" e '"'Alces-
te", Mendelsshon e Sailit-Siiens, nos coros
que ambos escreveram para a "Anligonfi",
de Sophocles, adaptações aliemã e frauce-
za; Rnvel, em suas melodias gregas, e De-
bussy, nesse poema dc suggcstão, symbolo
dc amor e alegria, que é "l/Après" midi
cl"iin faune",

» » I

Ao pianista Dumcsnll mubc quasi a me-
lade dos applausos que encheram, hontem,
o Municipal. Duiliesnil, já o dissemos, é
um pianista-interpicte eoiisciencioso. E
Chopin está nas suas cordas, nos seus ncr-
vos digamos. Enlre os vários números que
executou, pjanó-sújq, são dignos dc desla-
tine a "Mazurkn em si bcmol maior" e a"Polonaise em lá bemol", uma e outra ex-
coutadas com precisão, aquella com leveza
c esla com bravura e brilho. — /•.'. De M.¦ ¦<?— 
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JURAMENTO DE UM SOLDADO
=c=

Imponente e bello photo-drama da actualidade em seis
commoventes e bem desempenhados actos

Cânticos Religiosos
ornam a peça que tem alcançado o

maior suecesso do cinema
Sacrifício da Irmã Cecilia
Drama em quatro actos apparatosos

Corp o de coros e orchestra
de primeira ordem

"PARISIENSE
Exhibição até domingo
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E' mais um dos dos sentimentaes films da
grande série cine-theatral a exhibir-se no

PALAIS
_y,<v;,«_

Este grandioso trabalho tem por principal protagonista
WILLIAM FARNUN, coadjitvado por DOR9THY BER-

NARD, e a intelligente e galante menina de cinco annos
KLITENS REICHART

MISE-EN-SCENE CAPHICHOS/." EDIÇÃO DA «FOX-FILM»

AMANHA
:> OBRAS DF ARTE!!

2 ARTISTAS CELEBRES!!
2 TYPÒS DE BELLEZA!!

= nò "ODEON" =
o preferível da elite carioca
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Chegaram hoje sessenta
e tres correccionaes

Pelo rebocador "Mnyrink", chegado boje,
ás 3 lioras, da Colônia Correecionnl de Dous
Rios, vieram 63 correccionaes, cjue se acha-
vam naquelle estabelecimento presidiário,
uns cumprindo pena e outros sem nota de
culpa, victimas das violências poliçiaes.

O desembarque desses correccionaes pro-
vocou-curiosidade, e uma enorme multidão
presenciou, no eiie., serem elles transpor-
tados para a Policia Central.

i *mwé* »

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
—•—

Telephone 5.933 Central
RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 6

O senador Júlio Roca eleito
para a Assembléa Legislativa

de Cordoba
BUENOS AIRES, .*I0 (A. A.) — Carrcu

hontem muilo agitada a sessão do Senado,
por oceasião do reconhecimento do senador
Júlio Roca, eleito pela Assembléa Legisla-
liva da província de Cordoba. O senador
Roca foi reconhecido por lil votos contra 10,
tomando posse da sua cadeira.

Um servente da aduana de
Maceió que se suicida

MACEIÓ', 30 (A. A.) — Appareccu morio
jia praia do pontal da barra o servente da
Alfândega Salustlit.no Jnpiàssu. Numa caria
do mesmo, encontrada dentro do livro do
ponto da repartição, declara que ia morrer,
recommendaiulo A família a pessoas ami-
gas, ficando nssim confirmado que se trafi
de um suicídio. A policia ordenou a inhtt-
nia cão do cadáver.

AiHánlià

O DIA TitiyiüPHAL
-3*Í-

Apparéceram em Cordoba
varias moléstias contagiosas

BUENOS AIRES, 30 (A. A.) — Comniu-
nicam tle Cordoba que apparéceram naquella
cidade diversas moléstias de caracter conta-
gioso, sendo tomadas todas as medidas para
combatel-as imniediatameníc, com a' maior
energia.

LOTERIA PA BAHIA
A.MA.MIÃ '-'A ilu cpijrontc AMAKIlX

RS- »15:000$000
Por 1S0(K) cal miinlos de 200 réis.

IIAltll.lTAK-VOS! !!
A' renda nas casa-< lolcrlcns.

Qiiiicsquer informação c pagamento de. prêmios na
Casa Ilnnearia Heis 4 C, Avenida liio ltranco, 105 (es-
quina ilu Hua do Iíòsnrió).

- ¦ ¦ ¦ ¦¦ » '¦<»»' 
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Consultório Medico
—«—

.(Só se responde a cartas nssignadas com
ii. "iaes.)

E. P. — Selhiol (o modo de usar vem na
instrucção que acompanha o remédio).

S. V. — Tomar 30 injecções (uma por dia)
de:bi-iodurclo de hydràrgirio, t eentigramina;
iodureto dc sódio, - cenligrammas; eacodyla-
to de sódio, 10 cenligrammas; água distillada,
_ grammas. Para uma ampolla eslerilisada.

P. A. R. — Obrigado.
R, T. H. — Trata-se, evidentemente, de

moléstia que o senhor teve ba muitos annos.
Banhos de assento (mornos) c repouso.
Quando lhe for possivel, mostral-o ao medico.

ü. C. — Isso tanto faz o sol do Rio Gran-
de como o sol do Hio de Janeiro, pois até nas
praias do Mediterrâneo a heliothcrapia tem
dado resultado esplendido. Deve auxilial-a
com tratamento interno: arsênico, Emulsão
de Scott, etc.

A. V. B. M. — 0 caso é para indicação es-
pecial, guiando o medico o tratamento.

M. R. T. — Usar esta loção: chloroformio,
tintura de benjoim, óleo de ricino, aã 5 graih-
mas; álcool á 9U gríios, 100 grammas.

C. A. B. M. — Dar por alguns dias, em
uma colhersinha de água, o seguinte laxante:
calomelanos a vapor, 1 ceiitigramma; lactose,
50 centigrammas.

\Y. R. R. — Estamos de accôrdo tom os
primeiros médicos.

II. H. II. — 1". Trate-se do estômago; 2o.
Ponha pela manhã compressas frias sbbrc o
ventre; 3". Depois de casada isso vem, na-
turalmente. Até existe um metboilo popular
para certo exame, que lem por base esse prin-
cipio.

P. A. O. — Alimentação laçteo-vegetal, dc
preferencia. Andar a pé o inais que puder.
Uso freqüente i]e banhos Mornos, bastante
"espertos". Evitar o álcool c o fumo. E'
quanto se pôde dizer por ora.

M. G. de 0. — E' preciso o «xame gyneco-
lógico.

M. T. X. — Obrigado.
P. T. —Pôde.
R. S. I. — Alternar os dous medicamento..
U. R. U. —E* indifferento.
P. M. G. — De dous a tres meze;.
N. B. — Ficaram, ainda hoje, muitas car-

tas para responder. Todas serão attcndldas.
Uni pouco de paciência pedimos nos nossos
cousulente»,

Ve. NICOL.VO CIANGÍí*-

Mais um novo'suecesso da grande estrella
que a cada nova creação maior fulgòr e

máxima fama adquire

Linda, meiga, captivante, iemininamente
subtil, apresenta-se

LEDA GYS

SPOHTS
Football

rrtlortii.ãi» UniilMia do Sumiu
••ara anianliã OMtA inaivnilu nova rciinlfto

dos dlvor.o» dolog(ido8 Bpnrtlvos, nn nòfla (In
Metinpiilii.111,1, com o fim ile dfironi nndiiin-li»
In .f. Iiiisck dn iiiilficiçAo dn Kpnrl lirasllelrn,

Ihso deniniistrii que iiAii fui „ô Olltliuslns-
mo pnüRflftélro a miiimiçãn i\iw agiluu em Ju-
nho iiliiuii» os dlrlgenlcs du nosso spnrl,

('.nl.i semana essa reunião se renova, mlcni-
landi) os ciiininlsslonmlos o tiiiballm da uni-
flcação.

O iiiipel dc S, Paulo, ciilivlaiito, hílo (chi
deixado do ciuisar gi uiilv eslianliczii, Até lio-
ie neiiliiiui delegado du j|>oi't deste Katndo
tiiiiimi parle nessas rcilliliSc».

V. é i.iiil.i maior essa uiliiiiiaçâ i quando ro
pensa que foi Justamente S. Paulo quem mi.is
se afiliou, (pie foi lá que n sclsilri se veiifl-
cou o que foi de lã que, ãs pressas, deiinle da
ameaça da nossa exclusão du torneio de Tu-
ciiiuiiii, pailiu o represniilanle do uma liga, a
procurai' aqui umn .solução para o confliclo
ROmciltO lá existente.

Não podo ser, gtois, romprelicndldo o si-
loiiclo dos paulistas, o silencio e a iniicçáo no
lunineiilo em quo se rounoin nesta capital de-
legados de varias ligas, para a unificação tão
bem aceolla e lão applaiidida cm todo o Bra-
sil, proposta em uma tarde de junho polo
nosso mlnlslro das Relações Exteriores, cm
stia residência, a representantes paulistas o
cariocas,

Nflo arrefeça esse descaso do vislubn Esla-
do n animo dos delegados que se roíiuem se-
ni.malmente. Que continuem no seu trabalho,
pois (pie quem mais u praticar mais proveu-
tos colhei á.

S. C. Mnckcnzic x lllvor V. C.
Domingo ultimo proporcionou aos seus iu-

números amigos unia exccllenle tarde sporli-
va, no sèu gronnd, á rua Mauá. Itenlmeute,
uma grande multidão ai fluiu no field du
Mauá, para apreciar os bellos matches entre
as primeiras e segundas equipes dos clubs
acima.

O jogo teve inicio ás 11 horas c, apezar
de desfalcados, os teams do Mackeuzie porta-
rani-se dignamente, vencendo o seu temível
adversário pelos escores de 3x1 nos segundos
teams e 2x0 nos primeiros,

O jogo entre os primeiros leams foi o mais
animado e o que serviu para demonstrar o
valor dos players do Mackeuzie. O primeiro
hnlf-timc escoou-se sem quo nenhum dos
dispulaiiles lograsse abrir o score.

Dliciado o segundo tempo, logo após I.') mi-
nutos de luta, o Mnckcnzic mareou o primei-
ro ponto. Essa proeza foi repelida logo apôs
por Mathias, garantindo a vicloria do Ma-
ckcnzic.

Do vencedor, Ivan, foi uma exccllenle de-
fesa, c nos seus poslos portaram-se multo
bem c com galhardia Mathias, Gilberto, Cata-
lão, Sylvio, Olhelo, Haroldo, Sarandy, Floria-
no e Guaray.

Nos segundos leams actuou o jogo o Sr.
Sylvio Cardoso, e nos primeiros o Sr. Plinio
de Carvalho.

Anles de se iniciarem os matches, houve
um training çntre o 3° do Mnckcnzic e o 'i."
do Itiver, vencendo, como era de esperar, o
Biver por 2 a 1, dadas as condições de supe-
rioridade de forças por parle do Hlvcr.

Neste jogo houve apenas um half-time.
Sobre o match Andarahy x Botafogo

E' verdade que o primeiro toam do Anda-
rahy jogou domingo passado com nm unifor-
me que não o verde e branco, de todos co-
nhecido. Mus, não é menos verdade que o
uniforme não era o da Metropolitana, pois
o dessa é azul claro e o que vestiu o primeiro
team do Andarahy era aziil-marinho, lendo a
golla branca, o que faz bastante di [(crença.

Nós estranhámos o uniforme c, indagando,
soubemos ser elle o segundo do Andarahy.

Damos essa explicação, não em defesa de
ninguém, mas a liem da verdade, c estamos
certos de que a commissão, apezar da molleza
com que age em casos taes, saberá fazer jus-
tiça a quem. de direito.

Um facto grave
Ainda a propósito deste facto recebemos

mais a seguinte carta:""¦Abusando da vossa bondade, peço a pu-
blicação da seguinte carta. Não sc compre-
hende como a commissão de foolbnll não an-
nullou ainda o match Andarahy x Eluniinen-
se, pois, além dos motivos existentes e já
conhecidos de todos, ha um oulro iden-
tico ao que motivou a annullação do jogo
entre os segundos teams.

Isto é, serviu de lincsinan um sócio do An-
darahy que, si não me engano, era a mesma
pessoa que arhilrou como juiz nos segundos
teams.

Entretanto, a Metropolitana declara não
dar solução .nó caso cniquanlo não souber o
nome deste juiz áe linha.

. Agradece o admirador. — Luiz S. Guihin-
rues,"

.TOSF' irsTrs.
¦ —»_. _

"ANoite" Mundana
WNIVKHSAHIOS

fazem annos nmaiilifi:
Os Srs, Dr, .Tose de Souza I.linn Rocha, nd-

vogado uo nosso lóni: thilio Velloso, lhe-
ROltroiro du I.loyil Brasileiro; Aristides Mal»-
ques, dobro collcga do Imprensa; Muie. Al-
olna Baplisla, esposa do Sr. Dr. Ilenri pie
Baptista, lento da Faculdade do Medicina.

Fazem annos hojo;
Os Srs. Dr, Fmuclsoo do Paula PeroTrn

Piiustiun, Anlonio Figueira de Almeida, eapi.
Ifln Paiiliileáu de Almeida. José da Silveira
Cilindros, Mario Duque Estrada de Barros, che-
fe do secção da Directoria Gornl dos Cor»
reios.

--Faz anuos hoje o Sr. capiláo J»R. de Mo-
racs e Silva, despachante geral du Alfândega
do Hio de .lanelro.

Fez. annos bonlem o Sr. Henrique, Ua»-
calvos, do oominereii) desta praça.
DIPLOMACIA

O Sr. Ailheinar Deloolgno. ministro da Bel-
glca, dará no edificio da iegaçáo uma reee-
pção cm honra dos depuladoa belgas Srs, Mc
lot e Buysso, no próximo dia '. de Bderab/""
CONCERTOS

No snlfio do "Jornal" realisa-se amanhã,
ás 21 horas, o ultimo concerto do trio Bar*
roso-Milano-Goines.
CÍ)NFHRENCIA6

No Club Naval noallsn-ae amaniifl. ás 111
c meia horas, a conferência do Io lenenle da
Armada Virginius de I.aniarc, que disser-
tara sobre o tbcinii "Aeionautica Naval -
Projeelo de organisação e defesa da costa".

— Na Bibliolbeca Nacional reillimi-sc Sflh-
bndo próximo, ás 10 e meia horas, a confe-
rencia do Sr, Gcorgino Avelino, que discorrerá
fobre o Ihema: "A necessidade das paMias".
VIAJANTES

Uegressa amanhã pnríl Bello Horizonte o
Sr. Adolpho Vianna e sua Eximi, esposa, D.
Cândida Teixeira Vianna, que em viagem du
recreio estiveram alguns dias nesta capital.

Temporada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR fwulicinn

n sua Uxiiiii, líeguozla que o seu luxilusu csinlieleci-
mento fiuicciona iliiirininonto alé I lima ila miinliá,
com um csníurndo sorviçi) de CHA', OÍtOtiOLATU, Si >li-
VETES o grande vnriednilo em PATISSEIUE lina.

Cenccrlu loilas a- noite alé 1*2,30,
ri8, AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JüiNTO AO PATHE')
' "" " ¦¦ » mm-tO-R» ' ¦¦¦¦""

Ouâro caso de á&mt®

ag^jpessao

no grande drama dc intensa poesia ima-
ginado pelo grande «metteuí en scèneo
italiano Cav. Gaserini, para a Excelsa

Film:

Como naquelle dia!!...
Os mágicos scenarios naturaes da Hespa-
nha.., A impeccavel dansa andalu/.a pela
celebre bailarina sevilhana Carmen Villar
(segundo acto-Dansa da Cigana) Um
pungente amor e sacrifício de alma ma-
terna... A doentia e pallida paixão de
uma donzella ao fulgor" de um animo de

artista...
-©»«•»

Grande drama de intensa dramaticidade repfesentado pela mais homogênea troupe de
Itália, ao sabor da generosa, fidalga'e religiosa indole de Hespanha

•lg
Raro espec-aoi-doda Grande Ante!

Eslá a policia do 8' distrieto empenhada
cm apurar um facto muito semelhante a m\<
recentemente oceorrido em Villa Isabeí

No morro da Kavclla, ha dias, Manoel Adão
de Souza, trabalhador, de cór parda, por um
motivo qualquer, nggrediu brutalmente a so-
ros e ponta-pés sua esposa Maria da Pnixilo
Vasconccllos. 'Esta, que estava grávida, no
dia immediato foi para o leito gravemente
enferma, lendo hoje abortado,

Sabedor do facto, o eommissario Castro
fez remover a infeliz para a Santa Casa, dc-
lendo o aggrcssor. No cartório da delegacia
foi ab"rto inquérito.

A Oração da Esperança
A Mão Tenebrosa

Interpretes '•
ITÁLIA MANZINI

MLLE- FABREGES
AMANHÃ NO "ODEON"

i fa_gn^ag--Baga ^»

Vontade de matar

A FORMOSÍSSIMA
ITÁLIA MANZINI

A CAPTIVANTE
Male. TABREGES

Amanhã
ili@i («*>Q>!Q^lS!lC^'!Nr5'

Um suicídio a bordo
Em alto mar, quando o vapor "Liger" vi-

nha da Bahia para o nosso porlo, deu-se a
bordo uma triste scena. Em Lisboa tomou
aquelle vapor o commendndor .íosé Pedro
Corrêa, que vinha para o Hio. Decorridos os
primeiros dias de viagem, verificou-se a bor-
do que elle apresentava evidentes symplomas
de alienação, mental. liontem, alta noite, elle
atirou-se do navio ao mar, perecendo afoga-
do sem que houvesse tempo dc salval-o.

Esse fado foi hoje communicado ás auto-
riçlades marítimas logo depois do "Liger" lev
chegado ao nosso porlo.

1 ^W» —

MODISTA
Coníoocionam-so vestidos sobre os últimos modelos

de Paris. Rua Pedro Américo n, (i, casa 'A.

Deu dous tiros num chauffeur
e, como errou o alvo;

esfaqueou-o
Uma estúpida scena de sangue desenrolou-

sc esta madrugada na rua Conde de Lages.
Um desoecupado, depois de passear por longo
.lempo num automóvel, no lado de uma de-
caída qualquer, dirigiu-se para a casa n. 3
daquella rua e, an saltar, recusou-se a papai»
ao "cliauffeur". Houve uma forte altcrcnç.io
Er-tfllypi pura mostrar a sua valentia,-em da-
dV momento, o pmvôcWí.W sacou dc um rc-
volver, alvejando pói1 duas vè/e-i o "chauf-
feur", nâo nttingindo o alvo. Mais' ; ineoros.)
ainda, D aggrcssor atirou-se então confra o
"chauffeur", empunhando uma faca, com a
qual também estava armado, ferindo-o por
duas vezes no braço esquerdo. Aos grite:) d:t
victima, quando a lula ainda continuava, de-
fendendo-se o aggredido dos suecessivos gol-
pes que lhe eram atirados, at tendeu n policia,
que prendeu em flagrante n aggrcssor.

A victima, que disse chamar-se Antônio Jo-
sé da Silva, foi, medicada ¦ pela Assistência,
não sendo de gravidade òs seus ferimentos, é
ò aggrcssor, de nome João Trónquillío, rcsl-
dente á rua Theophilo Ottoni n. 100, que es-
tava em companhia da decaída Joannn Er-
vilhe, autuado na delegacia do 13" distrieto
dc policia.

O automóvel do "chauffeur" ferido tenl
o n. 1.292.

Tudo Fismall
DANIbO mm BI

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

(27) FQLHETIM

COMA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Oaçton Leroux •

,» -•'¦-- á_M_a - l -—#—

Ia PARTE

m
—E* o que estou vendo, disse ella calma-

mente, Observando à desòfdém que á cercava.
É não encontrou nada?

Nada! Pelo menos do que proeufavamos.
Dem vê que eu continuo a falar-lhe como anli-
go, porque sei que a senhora c nos só pode-
mos ser amigos!...

Senhor, mais uma vez, não o conheço c
não o comprehendo !

Slieber recomeçou a bater na escfevaninlia
com o dedo; e,in seguida, coift dma ^qz que
conservava a mesma calma e mojiotoiua:

— Sabíamos, píosefftiiu, pelo próprio Hmic-
zcau, que os seus papeis os mais preciosos, os.
ciue nos diziam respeito direclaiíiente é que
teriam podido comprnmcllol-o "cstavftin
numa gaveta secreta feita na parede, junto
da hombreira, por Irás da escrcvanii^ia".
Sondamos toua n parede, nada encoiltrainos.
Note, minlia senhora, que isso tem tAntn in»
ttresse para si quanto parti nós. Os papeis
que estão nessa gaveta si fiVísom encontra-
dos por outras pessoas muito a compromot-
teriam I

Ali! senhor! disso Mòriiquè exasperada,
mas juro-llic que ignoro totalmente a exls-
lencia dessa gaveta |

E o processo H, minha senhora? Nunca
1 ouviu íalar por seu marido 46 írOt-ííi» B?

Ora essat Si o meu marido oecupava-sc
roalmente dó abominável serviço a que o se-
nhor sè refere, o que eu nunca acreditarei, elle
era obrigado a manter uma discrição exec-
pcfonal!...

Stieber levantou-se. E a escarnecer chegou
até junto de Monique, olhou-a de baixo para
Cima, porque era eltn mais alta tio que elle:

Nunca ouviu falar então lio "nome sup-
posto"?IIom'essa! Está louco!...

Slieber disse-lhe:
A senhora lem muito topete 1 "Q seu ma-

rido nos disse que a lembrança tinha sido
sua!w

Minha !...
Desta vez, quasi dispoz-se a saltar-lhe na

garganta, mas, Monique, reflcctiu que tudo
isso ,$ra apenas um jogo para fazer-lhe perder
ti calma o conseguiu dominar o furor que delia
se Apoderara a imaginar que esses bandi-
dos a julgassem cúmplice do seu marido. Eu-
trotantb, nao pôde conter unia exclamação:

-=• O senhor sabe perfeitamente que eu não
era cúmplice do meu marido!

Sabemos, minha senhora, que tratamos com
unia mulher intolligcntissima I

Aht |ía pouco sentia-me disposta a soffrer
martyrio&t Poli beial A cousa começava. A

idéa de que Stieber pudçsse rebaixal-a ao ni-
vel dc seus auxiliares era-lhe absolutamente
insuportável, fazia-a soffrer physicamcntc co-
mo si a sua' carne delicada estivesse cm cou-
taclo eom uma água de esgoto.

Slieber fora sentar-se novamente á escreva-
ninha de Hanezcau, e declarou num tom gia-
ciai:

Precisamos dos papeis encerrados num en-
vcloppc lacrado còin as minhas iniciaes. Pre-
cisamos desse procíesso H, o processo do "no-
me suppostot Si nos entregar isso, dispensa-
reinos tudo mais... Está eompreliendcndo, mi-
nha senhora!... Nada terá que nos explicar!
e nós a salvaremos!"

Nada sei I Nada tenho!... e não preciso
ser salva!

Coube a vez a Slieber de perder a calma.
Então, não percisa ser salva! clamou, er-

güendo um punho formidável para um homem
tão pequenino... Não precisa ser salva! Ah!
minha senhora!...

E o seu punho caiu sobre a .mesa, como si
elle esmagasse Monique ou como si só dépen-
desse desse punho para qtie Monique fosse es-
niagada...

Slieber guardou silencio por algum lempo,
cm seguida levantou-se, caminhou de uni para
outro lado da sala e deteve-se depois, junto
da sua prisioneira.

Eu lhe dizia lia pouco, minha senhora,
que nós a sabemos intelligente. Temos cgual-
mente a prelenção de não sermos uns inibe-
eis. Vou dizer-lhe o que pensamos: a disputa
que sc declarou entre Hanezcau e Kaniosky
esclareceu-a cerlaniente sobre a próxima rea-
lisação dos nossos projcclos e isso apavorou-a.
Depois de 'ter aproveitado, sem parecer perce-
bel-o, da espionagem em tempo dc paz, a sc-
nhora voltou-se contra nós no momento dc
agir! Oh! não será, não foi a unicii! Surge o
remorso e surge a covardia! Sim, ha mulheres
que, no momento de agir, são fracas e '.ovar-
des. A senhora foi covarde. Com'certeza, pro-
testou contra certos factos necessários (pie seu
marido tinha missão de preparar) A' hora da
guerra collocou-a enlre Kaniosk»,* 'c Hanezcau.
O seu marido se teria mostrado'fraco á sua
vista. Elle tinha por si osna verdadeira pai-

,-ão. Com. serlcza, doscufcjou-a ante Kaniosky,

c este viu-se na necessidade, de supprimir um
casal! (pie se tornava comprometlcdor! Por-t
que, afinal de contas, a senhora ha de admit»
tir que Kaniosky.., nesse drama confuso, tra-<
balhava, ou por nós, ou contra nós! Si foi Kn-
hioslcy que atraiçoou e mudou de resolução,
diga-o! A senhora não responde'.' Deus meu!
cale-se ainda a esse respeito, si quizerl Ago-
ra que ambos estão mortos, a causa da disputa
torna-se subsidiaria. Saberemos um dia (com
o auxilio de um cúmplice cuja pista descobri,
mos, cúmplice que pôde muilo bem ser o>
seu guarda Frauçois) havemos dc saber una
dia como a senhora conseguiu livrar-se de
Kaniosky c precipital-o no seu logar. Mi s, o
que precisamos saber immiediatamentc, o que
é preciso que nos diga immcdiatámente. é o
que foi feito dos papeis e do processo em
questão!... Por favor, minha senhora, ouça.
me com attenção... Sobre tal ponlo é .-íeccs-»
sario (pie não continue a mentir J... Veja como
tou razoável... venho dizer-lhe: Esses papeis,
desde que "não quer mais tarabalhar pôr nos.
sa conta", tornam-se para si muito compro-
metledores! O seu interesse era dcstruil-os.
A senhora os destruiu?... Si assim foi diga-
o!... Prove-o!... Prove-o! Occullou-os, por
acaso? Onde? Mostre-os!... "e juro-lhe que
os queimarei á sua vista!..."'

E ralou-se, aguardando a resposta c obscr-
vando-a disfarçadamenlc com o seu olhar pe-
hetrante.

Isso nâo pareceu impressionar nhiolúlamen-
te a Monique, que di:.sc

— Sei tanto dos seus papeis como do s-?s->
lo; ignoro o que o senhor quer dizerI...

—- "Gottt" resmungou Stieber, cerrando fu-
riosaraenle os punhos; que mulher teimosa!...

E chamou pelos seus bomcn-.i.
Os vultos mascarados tornaram a .'ipparecor.

Elle ordenou-lhes que terminassem rapi:lafi_íif
te o serviço que ainda tinham a fazer no es-
criplorio, "e que ludo puzessein novamente
em ordem".

Exigia que nessa mesma manhã, "antes das
oito horas", o escriptorio vóllassc ; o seu ei-
tado primitivo e que cousa alguma perniittisse
descobrir o estranho arrombameiitu que acx-.
bava de sofírer.

,(Çoi*;;in„a.l

* ..,-4 h
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Qual o vosso destino?
m .,...,.i«.i. .... i ii m ¦——¦«—— »»¦«««—¦»

Que corei, dovels proferir?
Õunl ii petlrn quo clevòla umr em vosso nnel f
Quo mil to vos acompanha para quo possacs peiliMnc

i sun protccçfio? . - . .
Como corrigir as correntes dc defeitos qua soo contra-

rios ii vossa estrella. si Ignórneà qunl aejá esta (
O processo mais pratico sert. dirlgir-VOS a cartomante;

mus neste caso o uispendlo « fatal.
S.ti oilamoi IliliMUiflmoi n fori)»cofvoi o voup boroiropp, sem tti»rí-»'-»<>

,1,. ni ,. biutn i|uo noi oicrovd, icuiiipitnliindo um onvoloppo com o .ouo
UldOICÇU, liiinipiiailu a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
Inillrniiilii-noi a mo» do vosso ntuolmciilo, idmontc, c, poln volln ilo correio. Oito-
«ia scloiiici doi inoloi Imll.pomuvül. pura alcançar uma vida proipora o ioiiz.

Nilo {{«ardeis para amanha", que será tarde.
ESCREVEl-NOS HOJE MESMO.

m „ i !—vj^^a—m¦ m 11.. BwwBggg^p r~~»~-.

hhmJwU
mm%ifr.cursos para a ESCALA NOtfMilL

Directores! Francisco F. Mendes Vianna (inspector escolar) e
I). Rachel de Moura

Prulc»»oros: r Vianna, Dr. Imlulccio tio Aguiar, Dll Rachel do Moura, Luiio Axamliujo
V. IViieiin, Atlelia Miirlnno, Anlonlotta ílorrcto, Allco Ferreiro.Mar ui ila Warw ua
Müuiii lliiilx oArlmlu holnul.Miitiuuia.las t á»5.-30,HÜA (iÚ.SÇAI.NEb DIA S.JO
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LOTBRIA

8. PAULO
Garantida pelo, governo do

Citado

Sexta-feira, 1 dc setembro
15 :000$000

,. Por i$ooo

Quarta-feira, O de setembro

IOO.OOOSO00
Fm dois prêmios dc

K0:000$000
Por 4^000 |

BiincicsA venda cm iodas as
casas lotericas.

28016pr^rí.dcí?.u?.êr-fOOB casa do povo
Em Potropolis, cm 28 de Acosto de 1916

VICENTE MÀRCH6SE

FamíliasCiiixa ücmI das
PUNDADA KM 1«81

A mniH nntlKa Bocicíadc hraalielrn
de B*«uro8 sobre a viu»

AVENIDA UIO BRANCO, S7

SUiWro, pagos.... 1.000:0003000

PnKiinicnlo dc 25:0009000

N„ qualidade dc procurador dc

D Aulii Mogdnlenn Miiniuci
toric viuva e bcncf.cIaHa
,.,•(..entes apólices ns. ¦¦> -i ¦ >"

slltuidas pelo seu
do, D''- .Tqüo fiulmnríes
recebi da Çaixfl Geral <lns
úar iiiU-itfiiudin de

(ini-
das

fallecido ni.in-
Rouza,

ainilias,
sua agencia da

il,,l,ln u quantia th' dçz contosi do

fé pela UciuIdaçOo das referidas

«pn Icei. pelo mie dou pleiiae gc-
,-,1 (iiiiloçüó á tnesma sociedade
Ciiixa (Jeral dos Famílias.

Hnhia, 22 dc julho de 19 ifi. —

(A.) Plinio Moseoso. •
(¦.num leslcmunlins: — u.-i •'»•

Monnerie Fils. - Demetrio Igna-

jio Pires dc Araújo.

Recebi, na qualidade dc procura-
lorda l-xiiin. S.a. D. Manai boi-
Sina llegis Fortes, viuva e iiivçti-

tmjantc do espolio de seu mnrld*
Sr Joaquim Fortes c lulovn nota
de seus filhos menores, dç accordo
com o alvará expedido pelo bxmo.

Dr juiz de diroito da Vara de

HuiÉ.ApF.llfl.1
Sompenr.la de Loterias Nacionais

do Eraii

ExliiVffies publicas, sob a fiscah-
saciti (1" governo federal, ás 2 l|2 e
aos BObbttdos ás 3 horas; á rua

Visconde de Ilaboraby u. 15

AMANHA
3.,6 - 8"

A CULTURA PHVSICA
Prof. Iirnías Campello

Qijereis ter
ImlÇs e sa-
illot?
Vjúercis poa-

lljlr o vosso
busto deecn-
volvido c còr»
rlgir os viu-

tlcfejlos
?

Por

Si desta capital

109:001 900
Orpliãos da comarca
dV Caixa Gernl das Famílias, por
intermédio dc sua agencia.nesta
èapitol fl quantia dc 10:000? (dez
contos de reis), valor do seguro 1 c

Vida instltuido por seu lallceido
marido nessa sociedade pela apo-
flce „. 0.096. Pelo presente dou

plena e geral quitação 11 referida
sociedade e nesln dato entrego n
respectiva apólice parn ser cancet-

Bahia, 22 de .iulho de 101 fi. -

(A.) Ernesto de Sá Bittencourt Ca-
W-ira- ,. n \t„

Como tcstemunbas: — (A;) »«
noel Barroso de Mello. — João Ma-
riu dc Araújo Figueiredo.

Nn qualidade de curador dn in-
tèrdlclii 1). Otilia Moita, de ac-
jcordfl com O alvará expedido pelo
Exmo. Sr. Dr. Lcovigildo Gonçul-
ves de C.nrvalho..iuiz da Vara de Or-
nhiíos da comarca desta capital, rc-
celii da Caixa Geral das Famílias,
fior Intermcdio de sua agencia da
Bahia a quantia de cinco contos de
réis (5:0(108), valor da apólice nn-
mero 6.074, institnida pelo falle-
ciilo Sr. Joaquim Fortes, a favor
de sua irmã D. Otilia Moita. Pelo
presente dou plena quitação á re-
ferida sociedade Caixa Geral das
Famílias, entregando a apólice nu-
iiioro (!.074 para caneellamento.

Bahia, 22 de julho de 1910; —

(A.) Dr. Carlos Lojicü,
Como tcsteitroülíãs: (A.) Gau»

deneio Ga.vtia Hosa Filho. — Fa-
bio DÉínocrilo de Azevedo.

IÇ400 cm meios

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

300 — 32"

Por SS000, ein décimos

Os pedidos de bilhetes do intç-
rior devem ser acompanhados dc
mais 000 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazarclh & C, rua do Ouvidor
11. 94, caixa 11. 817. Telcg. U'S-
VEL c nn casa F. Guimarães, Ho-
..ario, 71, esquina do beco das Can-
eólias, caixa do Correio 11. 1.273.

glg^Wy1'"
i'S3Br»,/v XtmMr'mm

W«*Ã- y,;5

wÈÊÈ

A Notre üame de Paris jJBIB

rigir 1
sos í
pllJ(6ÍC:0S

Mutiiculac-
VQ5 IiJíb aulw
ilp W)tr<) de
Cultura Pliy-
sicíl, & fil»limiio dft La-
ilaiio, Ü8, ou
escrevei (jo-
iliinlo us iip»
|i;uelliQS (Jc
(ivil)nasti(ii

daQuttrto,niio
cimttjniúç c

12í>t00, com pesos de 1 ou kiloê.
adi «ucoiili.ireis taiiiliciii Inlicllas pnra

uyiiíruislicn sucena 3$,rçgras pura exerci-
<:ío», cpm pequenos pesos, n i$ e todos
Oi ineiQs pina 11 vossa cultura phy-
oicn. Ileinelteiii-se nara o interior (po-
(limite vale pqstnl Não òsqüoçaot. d»
conservação da Vossa saudo, deixando de
escrever Inimediatamcnle, pedindo os pro-
spcclos 011 inioi inações circunisíanciadaíi

Núo se ncceii/i inipòrtapgja cm çplios
O Çenlro dispõe tuinbcoi do Rabino-

to para massagens. Alleiidc a chflpia-
dos a doiniriiio. ie). .1.(02.

GRANDE VENDA mm
o desconto de 2o *i.

Em todas as mercadorias
.<,

Calilsta
Mnnicura e niiiitagcjjs nianuaçs c

electricas por professor liiftlortmiio che-
gado da Europa, llua São José n. Í'J, \»
andai'. Telephone Central 5.4.57.

pi
Único qíie

aililUiriila uli liciívltl!M:ia tfi)i Iodas ás
iÍ!iiiiilfislin;oç3. ÇlieiimjltlsWO, EoiJC-
Mi, W.mi, Tgftmres, puros luüscü.-
rareia é o-sba», I).iícf dji cabbça ifq-

a [íima doença) jo^u)-clurnas, et
tánlcs dó
curarô-sfe

null um
riinl-i.

>ú tiaíco liiz (ICenppardcòr' • ' ¦' '0(1
Uma

iiupurittiH dò cangue,
iflllillivelúiçiifí eoin o

qualquer nuiniloslacao.
colho,!' após as ÇoíciçjJol, |jíi todas as jilijumacias.

Ucstauranl onde sc iciinçin uj mel lio
roB fiuiiilias. Illgorosa oscqllio feita dia-
riamcnle, om eiiínes, ciiijas 0 Icgillliq?.
Vinlios. ItopBrtnVJp de marcas exclusivas
da c.iía. Preços módicos.

ttCA S. JOSK', 81 - Tolop. 4.513 C

Ralas

T 'HiiiiJi
arl ' '.—: __ I

EIS
Grande deposito é bíllcína de mpvelí? e col-

choarta, áüeWll W$$l ê%, ;^n»Uprl08 ca-
tvlo alíemâo, pma moda, 50ÔfpüOO; mais barato
quk qualt|úep OUrPa cáS# jaW dc jantar, 580^.; ditasde visita,
èstylo dç ptfíáti eiieitò, dè ' !ío$ a 180$, (estas mobílias sao
estofadas); capas para mobilyi, fiove peças, 6ó$oop. Peçarp <
logos para nâo ficarei illudidos com oül?as casas; liOüO <
Mares na rua do Passeio n. HO—(Largo da Lapa)

\ Mula Cliliiczo, á rua do Lavradio
11 01, é a casa qiio mai» bnru.ô vende,
visiò o grando sortimento ipio tem: clionm
n utlcncúo dos Sciiliorcs viajantes.

r^ãW^m \
%yW • WM v J^^íiiW " WhÊ I w71 ;* f/fi /1

lf I ffl
f-J mm.

¥/ '/ih WMlSl WI/\ \ \?>Á Tvrí \ ¦ 'Ai

!# MniÊÊlim

1 --'- - m
P preciso (Ioidí-
nar d multidão

elegância força
oexito!

22,Uruguayana, 11
Enire tji'ie iluXclcnibi»

o i anocn

Be 80$

M Eüli

60$
Ternos por

medida
DE-

cheviots,
diagonaese

casimirai
das melho-
res marcas

inglczíjs

V

Síadt Munchen
Café c rcstauratU

liar e reslauranl ao ar livre.
MENU

Rnnn dc maôía, cozido especialHoje Jjy
Amanhã

brasileira.

Italiada coin caruríi.
Feijoada especial.
Perna i c porco com farofa,

Todos os dias:
Ostras fie

ladas, etc., etc.
"O cliofe da cozinha

celebre Pcclunclia.

inayonnalsçs, frios, in-

CAPE' SANTA K5TA

um discípulo do

D. 1

I flBI CHI1DÍ8S

ImtniÉ
I1E

Ernesto Souza
BRONCHITE

tlonquidãD. Astlima,
Tabercnloia pulmonar.

GRANDE TÔNICO
abre o npeilif. e Eroflm a

, > torça Qjiiscuiar.

i^RACAHOUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
para os ConvalescenteB, para osVelhos

lodoi oi quo precisam de lortilicantes.

18, Rue des Balnts-Pèrcn, PARIS c Pliarmaoiau

\j mci
Al para oi

A.

Praça Tiradentes
Teleph. C05 Central

Proprietário, A. Moiia Builo

Pensão
Traspassa-sc uma pensão com qumzc

¦ [U.iitOE liem niobiliudos, predio aiafdi-
nado, InsUtllaçôCB liiodernas, nas inune-
diacões dft Gloria ; informa-se, \\ov la-
vor, na casa Rist, á rua Selo dc betem-
bro n. 77. ' ..£'•;.> vrôf : '

LOMBBIGAS

GRANADO * C !• àt rt76o, i*

Professora de corte
llidiilita a cortar oor escala Rcomelrica

e pratica qualquer modelo, inclusive tail-
Jeur, em poucas liçOcs.

Tamlieiii corla moldes sol) medula p
yioilctn ser em fazendas, .alinhavados o
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
lMmc. Nunes de Abreu

itua Uruguayana MO r andar
TEL. 3.573 NOIITE

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
DiRostOes difllceis, nzin, gastrites,

enteritos, prisão de ventre, nuio liali-
lo, dòi e peso no oslomago, vômitos,
dores do cabeça, curam-se com o
Elixir cupcplico do prol'. Dr. Benicio
de Abreu. A' venda nas boas pliar-
macias e drogarias (lo Itio e dos Es-
tados, — Dopoiilo — lü, Rua Io de
Março, 10. — Rio.

MODISTA
Faz vestidos por qualquer figurino, com

lodo a perfeição o rapidez, preços liara-
liísimos, rua Ooiiçiilves Dias n. 37, so-
brado, entrada pela Joalberia Valentim,
loleplione ri'. 991 Central.

Leiam amanhã a sen»
sacional novella AVhN-
TURtó DE UMA MULHER

POLICIA, auiericana.
Vende-se em Iodos os
—: pontos de jornads —

Um-
Co

BENZOIN
Para o ciiibcllczanienlo do rosto e

das mãos; refresca
n pelle irritadu pela navalha

Vidro 4íooo. Pelo Correio
õSooo

Perfumaria Orlando Rangel;

Pintura de cabellos
51MI5, 0L1VUIIIA Unge cabellos par-

ticularniculc, só asenlioras, com llenné,
Àctiialmeiitu garante a maior perfeição
rio seu triirallio. Duração: quatro íiinzus.
Complotamciito inoffcnsivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Comes Freire n. 108, sobrado.
Tclopliooò n. 5.800—Central.

Maison Muguet
MME. FEREÍIIA

Atelier dc modas c confecções, clia-
péos para sculioras. senlioritiis e ineni-
nus, grande variedade em fôrmas, lilás
c plunius. . .

Costumes taillour, robes, mantcaux,
saia., blusas, maliuéqs,, peignoirs, ,lin-
geric muito fina, lodo artigo estrangeiro.
Executam-se com perfeição e elegância eu-
xovncs para casamentos e quaesquer toi-
leites pelos ullimos figurinos.
Rua Sele dc Setembro n. 103. Telcplione

4.287 Central

Perolina Esmalte-
preparado que adquire o conserva a lei-
Iczii da pelle, approvado pelo Insliluto do
llelleza, de Paris, promiado na Exposição
de Miláno. Preço ü$000. 1>0' DE AltllOZ
PEROLINA, suave c enlliollozador. Preço
.1^000. Exijam estes preparados, 4 venda
om todas as pcrlumuríus 6 no deposito
deste e de outros preparados, A rua Sete
dc Setembro n. 200, sobrado.

Vende-se

São expedidas com O

IUDFi. YERfflIFÜGO É PÈHESTRELLO
-—

Agradável ao paludar, não irrita os intestinos, não tem dieta liem priva as crean-
ças dj; seus ljabito3

O VERM1FUG0 PEItÈSTItEIXO é laxátivu e o seu uso é de oflcito seguro tanto
para as crcançàs eomo para os adultos. Vidro, 3Ç000. Roniettc-sc pelo Correio lim

vidro por -l$0U0; seis vidros, pôr I8$500, e «Joze vidros, pçr 3õ$000.
ii, ¦ i ii ¦¦' "' "*"~—T*"" j ¦¦;¦¦¦*¦

Vende se na A GARRAFA éiRAN DE
Rua Uruguavana, 60 -Perestrello »s FIIJio

Vcndcm-se
iolas a preços baratissimos: na

lua Gonçnlvás Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. 994 — Çpnlral

RUA DO ACItC IN. 81
TELfcPHONE 1.404 NORTE

mm
e RUA MARECHAL FLORIANO 22

TELEPHONE 1.218 NORTE

Gran bar e rotissene
PROQRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Tclcphono 3.814-Norto

MENU
¦ ""- 

<" Amanhã ao almoço:
Filet de robalo á milaneza com sauce

tartar.
Cozido á porlugueza.
Carurú á bahiana.
Frango á Financior,

Ao jantar:
Pcrú recheado.
Frango com asporgos.
Pcixada á poveira.
Ostras e legumes paulista!.
Primorosa gairafeira

HA 50 ANN3S

BestaurantLeão deOarò

C+-^SBmmmmmm*ag?QP^ . ^*5v

^raia de Botafogo, 384
cm lioutp uo Pavilhão do Regatas — 'felop. sul

Succursal -»ijistajlada nj esiileiulido pro
dio novo dc liiüdçrna cpnstru
Í\. das Laranjeiras, 

^o^Zy^^CJ^0^ Cozinha de pri-
felep. D,I3G ^-^íV\\\i^-,*y)(.i,.a 0l(iep. - Aposentos

e banheiros, çom todos os confor-

tos modernos, st Bom tratamento. Preços

idílicos, bondes á porta. MjÇ-UEL 11. SIXlyL & IRMÃOS

Chapéos dc sol e bengalas
0 ntíiis variado sortimento encontra-
se na CASA I1AIUIOSA, praça Tira-
lentes 11. 0, junto á Camisaria Pio-
grosso,

N. R. — Nesla casa cobrem-se
chnneos e fazem-se concertos com
rapidez e perfeiçilo.

D nHMBnMMHOMBlBIBMHP

HOTEL AVENIDA

Curso do 1'reparatorlos
Mensalidade 25$000

Diurno c nocturno. Proles-
sores do Pedro II--Matéria
Itvulsn io$(ioo. Rua Sete de
Setembro n. !ül, I' andai".

O maior e mais Importante
Brasil. Occupando a melhor

tuavão dn

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores elcctricos.
Freqüência annual de H0.Ü0O clien-
es.' Diária completa, a partir de

IOS00O.
End. Telcg. -'- AVENIDA

UIO DE JANlill.0

ÍÍÉS Íl! Oil SI
para canalisaçãc dc águas

-fELTjON, MOREIiT.! &, CO>rP.
Praia do Cujii n. 08. —Telep. Villa 199.

Fabrica de vijius Oca? de cimento ar-
ninilo, vergas, lageotas pura divisões,
mai; leves « econômicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madres massiças e postes para
(«rias.

CALÇADO
CASA Ü1NE1ÍVA.I
Travessa S. Francisco de Paula, 38
Calçados finos, alta moda em
botas e sapatos. Sempre va-' 

:los

na Garrafa Grande | >:-.¦»•. ag ;>«zz?3^.--*-----í==£s==s=====-7 ---

I PHOSPHOROS

%J Lu. WmSLP'- -¦¦ . y:

THEATRO RECREIO

Casa especial em piléos á portugueza
e peixadas a bahiana.

Hoje ao jantar:
Perna de porco com pirão de batatas.
Capão com arroz do molho pardo.

Amanhã ao almoço 0
llagoul de carneiro a calalã.

Ao jantar:
Frango coni arroz á minhols.
Feijoada iamiliar.
Alfiln do mato do dia o cardápio o

sempre variado com os preços marcados
ao alcance dp todos.

Deliciosos vinhos de Alcobaça e bom
verdasco de Catão.
Avenida Rio Branco n. t83

(Junto ao Trianon)
Aberto até 1 hora da noite

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler cm 30 licções (de

meia hora) pela ai te maravilhosa do

grande poeta lyrico João de Deus.
Vontade e niemoiia, e Iodos aprendem

cm 'AO ÜcçÔes, homens, senhoras c cre-
ancas. Explicadorcs: Santos Braga e V10-

:lá tlrajia.
S. JOSÉ' 59,

A "Tendlnha dos Aluados"
ANTIGA DE LISBOA

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

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

conde de Maranguape n. 17.

um hnbil phannacculicn frunecz, o
Sr. Kogc, oblCVC UIU novo sal pin»
gaíivo, o eitrato dc imiRiicsiã, com
o qual elle preparou " Pi) '-'^fii;

E' sc'nipre esle p.y (pie nçonselhflj
mos, desde esse tempo, por sei' elle
o mais cfficaz e o mais agradável
quc ::e possa encontrar e, i>oí con-
scquenda. o mais espccjalnienle
iirecíoso para as senhoras a ap
crcançàs. Com Cffcjlo, hasta o uso
deste pó para fazer cessar inni.c,-
ilialiiineiite ;i mais pçrlinaz prisão
de ventre, evitar as enxaquecas, as
verligcns e congestões,, que sno as
conseqüências delia. Eni uma palA-
vrn, elle purga seguramente, agra-
davelntente c rapidannnle.

Por isso, a Academia de Medicj-
ha de Paris teve a peito approvm"
este medicamento pma reconnnen-
dal-o aos doentes, o (pie 6 íiniilis-
rimo raro. Deita-se o contendo d»
vidro em lj'2 garrafa d'agua. Tara
as crcançàs, hasta a melado do vi-
dro. O pó se dissolve por si só em
meia hora; bebe-sc, então. Si quj»
..ereni vender-lhes qualquer' limo,-
nada purgativa èm logar do Pó
Rogé, desconfiem, é por interessei
e para evilar toda confusão, exífeffl
tpie o invólucro vermelho do pVó-
duelo lenha o endereço do laliora;
torio: Maison L. KR15PU, ü*. niç
Jacob, Paris. — A' venda em Iodas
as boas pharmacias.

AO GOMMERGiO
No grande incêndio recentemente ha-

vido á rua Alfândega n. 180, onde era
estabelecido o Sr. Francisco Branco
McntlQS existia um eofro M. W, AME-
RICANOS; iliarea registrada sob o n.
11.1)17, o (|üal resistiu á queda e ao in-
coiulii), pois o cofre se encontrava no se»
gundo pavimento, e sendo aberto em pie-
sença da autoridade, encontraram os li-
vros, valores, ele. intactos, pois.n. b.
que do incêndio u]icmis restaram ós es-
combfos!

Ha sempre grande stock
por preços razoáveis; nnico
depositário Mayer Wigder, rua
Cameríno n. 104.

DINHEIRO
Emnresta-sc sobre jóias, roupas, la-
zendas, metacs e Indo ipie represen-

le valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPHONE 1,972 NORTE

(Aberto dns 7 horas d»
munhã ás 7 (Ia noilej

J. LIBERAL & C.

tem paga o pato ?
Quem não compra na Tnbacaria «Ca»

rioca», á rua da Assembléa n. I' 0 ei»
Taliacaiia oCruzeiro» á rua lil de Mui"
n. Si, em baixo do «"Hotel Avenida», íjs
quaes oITereccin em cuia maço de cigujv
r..s I, õ, 0, 8 o 9 coii|ions (vales). Oniíi
visita nada custa.

Pensão Brasileira
Reformada para famílias e

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

—M 11,1——

Nâo precisa de reclame
LAMBARY

Agua mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norle 355

CASVSPESTRÊ
IÍÍ7/1 DOS OUniVES ',17

Teleph. 3.666 Noite
Arrei n 'iã ao almoço t

Colossal cozido.
Rabada com agrião.

Ao jantar •
Leitão á brasileira.
Frango molho pardo.
Além dos pratos do dia, ha

grandes variedades.
Todos os dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas peixadas.

Preços do costume

Sala
Aluga-se uma hém mobilada, com ou

sem pen§ÕP| 1 easal ou pessoa de Ira-
tamstito, em casa de familia estrangeira,
em ligar alio c saudável: tem jardim.

riuii Dona Luizu n 'J'J. — (Gloria)

Moveis a prestações
RUA DA CARIOCA

Modelos exclusivos
CASA MARTINS

Mobiliário completo
Familia do tratamento, cslraiifteira,

(|iie se retira, voudJ, parcelladamenieou
em conjunto, o .mobiliurio coniplelu ile
sua casa, desde trens dc cozinha alií os
tapetes da snhr, os moveis sno Iodos
iomplclainente novos. Ver e tratar ua
rua du Hczende 101, das 10 ás 16.

mwmmvKtmmmmsssfrmtf^

íiedadc cm
e creacôes.

novos modelos

Companhia ALEXANDKB A/EVEDO
« Tuurncc » Cremilda d'Olivcira

HOJEE
A's

HOJE
M

agoslo

Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monto de Soccorro»; paua-so
bem, nu rua Gonçalves Dius íl.

»; pi
o/.

Joalheria Valentim
Wephoite 884 Ccnlml

7 3/.1 -A's l ,
Sessões—Quarta-feira, 

'AO de
— Sessões

ULTIMAS representações da
media de GAVAULT

A Tiçãozinho

CASINÓ-PIJENIX
0 único theatro por sessões que fun-

cciona na Avenida

HOJEl=
30 dc agosto

fiPJE
dc 1016

laj'iTt.iNCIS

protagonista
VEIRA.

CREMILDA B'0I.I-

Amanhã, quinta-feira, 31, |» re-
presénla.'íio do celebre vaudeville cm
Ires aclos, de MAUS c CAflRÊ', tra-
tlucçRo de Luiz Palmcirim — MA-
llll/os ALEGIIBS.

Em ensaios-MOCIDADE^ pe« om
tres aclos, êxito enorme do llicutio

! Renaissanco. Fesfe aitkica <tc Cre-
1 '
Lfeilda dUlivoiní.

THEIATRO
A mimosa comedia de

de CH01SSBT

TELHADOS DE VIDRO
(LE FgU DU VOISIN)

Itiquissimoa lollettcs dc Emma de
Souza e Bcllllira de Almeida.

CA.BARET RESTAURANT DO

Club dos Politieos
-tr

RUA DO PASSEIO 78

Absolutamente reformado!
mejor de Ia cnjiliid 1! 1 Le meil
I nhgliore dá citlá '. ! !

Tolahiionle inodilicudo
lelir en ville ! !! Das

The hest in town !!! El
beste in der Stadt ! ! I

Mobiliário
RED STAH.

Preços: Cadeira»
roles, 14000.

fornecido pei» Cata

iíOGO;

Artistas especialmente contratados para èsle Cabartt — Cabareticr, Sr
FRANCO MAGLIANI.barytono.^""""" alo-argentina —

RODlHR.cantante
internacional—LA BU-BU, hespanhola, c TILDÍNA, cantante
italiátw.

Theatro Carlos Gomes

r HA«w m/vuL,iAiM,Darytono.
PLORY, excentrique — ÇlOCOXDA, ita

JANNIE LBSSY, chanteuse realisfè—FANNY RC

Orchestra dirigida pelo popular professor PICKMAN.V.

Amanha - TELHABOS DE VIDRO.
c MatiÉíc» ia <l UoríÀ. Smt-ttire,-
OS ÉARÜAMNIIfli»
iwwiniinin i in iiii i Miiiiiiiiiiimm.nriTrm—

Na próxima semana, leiA logar a grande festa de PIED1GR0TTA inova pata o
Rio) fareparada e dirigida pelo Sr. MAGI.1ANI.

Brevemente estréas de THEO.-DORaH, lyrica fo
e VERA-LYS, bailarina clássica.

iceía,

AftlB... ELWANCIA... ÒbÜ^ÍÁ.".", HUSia..., FL0R6S.,.

Companhia de sessões, do Éden-
Tliçatro, de l.ishoa

HOJE HOJE
Duas — sessões — Duas

A's 7 3/1 e !) 3/.1 da noito
tistupendo e ruidosissinio suecosso

A apparalo-a revista fantasia, em
dous aclos e oito quadros, dos mes-
mos autores do—0 31 (Pereira Coe-
lho c Alberto Barbosa), musica dos
maestros Del Negro, Calderon e Der-
nardo ferreira

que em Lisboa alcançou ninis dc
300 representações seguidas

Êxito brilhantíssimo (ios artistas
Carlos Leal, Henrique Alves, João
Sjlva, Berlhe liaviii, Mudina de Souza
e Elisa Santos.

Toma parte toda a companhia—
Grandiosos eOVItus de luz. A revista
da eletricidade, Sccnarios niaravi-
lliijso?. Guarda-roupa destumbranto;

Boje e sempre—DOMINO'

Cabaret Restauram do

CLUB MOZART
31, RUA CIIIL1Í, 31

Cabaretièie, a synipalliica

JaneMyrtíss

j

Suecesso da notável bailarina licqu-"li 
SALAMANQUiNA.

Orchestra sob a competente direcça*
do professor brasileiro
ERNESTO NERY

«Troupe.) dc 1» ordem cUe^ihulcSíiO
Paulo c Buenos Aires, havendo scinpra
duas estréas por semana.

A neva administração do Club »¦">
tem poupado esforços paru ler rt-uipra
boas.divcrsõJS com muita alegria, -oi-tfcin

e moralidade e, poi tanto, U»li's ¦"''
MU/.VUÍ

L


