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Um inquérito na America
cio NorteMWBB-WW

A GRANDE REPUBLICA OU FICARÁ NEUTRA
OU DECLARARÁ 0UÈRRÁ- Á ALLEMANHA

FDc Ioda
Irrastada

as nnc.es. que ainda podem ser
á guerra aluai, a mais importante

a grande republica norlff-amcrlcaua. Não
tlinira, porhmtn, <. jo os dois partidos pro-•irem saBer o «iue jiyr lá sc pensa a esse
speito. ,

63m escritor francez, Edníond Jullúct, ií-
ii lazer um inquérito mlnuclozo c scrc«
)brc o eslado dos espíritos norte.amerien.-

i . Procurou não se iludir. Sua expozlção
parece, tle fiilo, izenla de enganos.

Iwn'piimeiru lugar, ha um fato incontesta-
vol em favor dos alii_dos. Os EstadÓÉ-UnidOB
sú têm 'luas llipotc.es diante de sii ou ficam
í.cnlros, ou declaram guerra á Allemanlia.
A hipoteze de guerra aos aliados uão existe,
nnfj sc formulo.

Nao pode mesmo formuloivsc. Ila a questão
li ;.il: os "lislados-Unidos "loin tratados com a
Frnnçò^c a Inglaterra, graças .ios..qnais', si uni
l.lijio surgir, os. litigantes devem confiar o
i pectivo estudo a uTua commissão, que só
tio fm de um ano dará parecer.

Mas isso. (|iie já era bastante liara arredar
o perigo, não contitui o verdadeiro motivo,
pelo (|iiai.a liipoíezc não existe. A ftalidade
t- (pte as 3Hrtp"atias dos Estaubs-Unidos são ni^
lidnmenlq jielos aliados.

Lima grándÓCpai-te da imprensa — a mais
Influcnle, a mais séria 38 faz sistemática-
mente campanha pelos inimigos da Allema-
niui. Os artigos do Times, do .Sun, d;i Tribüne,
do World, do Nem-York Herald, bem como de
quazi todos os grandes .jornais de Boston,
Pliiladclphin, Washington, Chicago e outras
cidades importantes, são tão apaixonados a
favor dos aliados como os jornais de Londres
ou de 1'uris.

O numero de instituições de caridade para
socorrer os belgas, os servi os e os outros po-
vos em guerra contra a Allemaiiha é con i-
deiavel. j;Por que essa simpatia f

Ha para isso razões de sentimento e de
interesse. ""í.5

As de sentimento hão foram as menosjor-
tes para determinar desde o principio du
guerraj unia corrente bem sólida. Pessoas que
se julgam muito frias e praticas, acham que
os frios e práticos • norte-americanos nunca
j.u.iVt) iimitü ~:.i.V, èe ^Víesíócs-ac .«.'iiiiiacnli;.

Ha, porím, nisso um engano. A invazãò da
Beljíca enuzou verdadeira indignação nos Es-
tados-línidos. Veio depois a destruição de
Loüvain. A narração das atrocidades alemãs
sucitou um pouco de duvida, porque os ger-
manófilos as contestavam. Qunndo, porém,
apareceu o relatório de l.ord Bryce — rela-
lorio documentado c irrespondivel — a onda de
cólera creceu. Creeeu ainda com as destrui-
çõés estúpidas c selvajens de Rcims e de
Yprcs, com o afundamento do Lusitânia e do
Ancona. Um fato, tine só por si teve uma in-
flueneia enorme, foi o assassinato de Miss
Cavei!.

0 interessante cm ludo isso è nolar que os
cazos, (pie mais irritaram os norte-americanos
contra os alemãis, não tiveram para estes a
mínima vnntajem militar. Que lhes adiantou,
por exemplo, ler bombardeado a Catedral de
Rcims ou assassinado uma pobre enfermeira
ingleza ? Nada. Mas os alemãis revelam uma
verdadeira c profunda incapacidade para
compreender os sentimentos alheios. O único
que procuram inspirar é o terror. Acontece,
porém, as mais das vezes, que erram o alvo e
inspiram apenas ódio, sem chegar a aterrori-
zar ninguém.

Em todo cazo, os motivos sentimentais a
que acima sc aludiu determinaram uma cor-
rente profunda de rancor contra os processos
germânicos de fazer a guerra.

Por cumulo, sempre revelando a mesma
incapacidade (le analize psieolójiea, os adi-
dos militares da Allemanha e da Áustria
dezenvolveram uma atividade grosseira e in-
discreta, parti impedir o fornecimento de ar-
mas aos aliados.

Essa atitude teve alguns rczultados. Houve
greves importantes, houve incêndios de fabri-
cas. Mas nada disso compensou a irritação
cauzada na maioria da nação. Muitos da-
queles que achavam não se dever fazer o for-
ncehnento de munições, não podiam confor-
mar-se com o processo insolente, graças aos
quais diplomatas eslranjeiros se injeriam
nos negócios do paiz.

0 conjunto de todos esse fatores morais e
sentimentais foi podcroziss.j.mo.

Por outro lado, a rczisTencia da França
cauzou espanto.

Os francezes eram os primeiros a mullipli-

car as criticas a seu paiz. Tinham graças a
isso creado 110 mundo a convicção de que ludo
no .-cn paiz ia deploravelniente e, 110 fim de
contas, si se admitia quo a França guardava
uma certa superioridade artística, de bôa e
lina cultura, essa cultura parecia um pouco
efeminada.

Quando ela se revelou capaz de rezlslencia
pelas armas, com uma virilidade espanto/a,
isso encheu de assombro os norte-americanos.
Um assombro cheio de simpatia.

A tudo isso se juntou a questão de m-
teresse.

Os lístados-Unidos emprestaram sob diver-
>as"formas á Inglaterra e á França uim\ soma
de 1 hiliões de francos.

Ora. si a Allemanha vencesse, tendo ela de
se cobrar da sua indenização de guerra,
àqueles qu.itro hiliões correriam o risco de
não poder ser pagos. Os Eslados-Unidos
tem, portanto, um interesse pessoal) direto,
imediato' na vltoma dos aliados.

Mas, si isso ó o que ocorre para a maioria,
é bómnão esquecer que os alemãis lambem
tem suas simpatias, -

Em 1910 havia nos Estados-Unidos 2.500.000
alemãis e 1.Ü71.000 austro-bungaros. A isso
convém juntar cerca de 6.OOO.OOO de america-
nos decendcnles de alemãis e cujos sculimen-
tos são conhecidos."Eles veriam com prazer
sua nova pátria vencida, si .ela tivesse de en-
Irar em conflito com a Allemanlia,

Não é tudq. lia na America do Norte pola-
cos, irlandezes, anarquistas, elementos diver-
sos irredutivelmente inimigos ou dos inglezes
ou dos russos, _ f

Mas, no fim de contas, si se adicmham lo-
dos esses elmenlos, chega-se a um total que
reprezenta. 110 máximo. 14 por cento da po-
pnlação dos Estados-Unidos. Não ha, pertan-
to, duvida alguma que o sentimento geral é
favorável aos aliados.

Mas,a guerra está durando de mais. l^
Pouco a .pouco, os gêneros de primenira ntf

ccsHldade tem -subido a preços loucos. 't:oda
a gente se queixa. 0 dezejo geral é de «r a
guerra acabar. Acabar seja como fôr.

As grandes massas da população norte-
americana não coin.Teeiidcm a importância

siirrdS ft diplóihaeia "ciirojiéa. O equilíbrio
balcânico, a questão dos estreitos e outras
questões desse gênero se afiguram aos conei-
dadãos do prezidenle Wilson chinezices. que
não devem perturbar .1 tranqüilidade do
mundo.

Essa corrente cm favor da paz é talvez o
perigo mais sério com que os aliados' devem
contar, Não é que haja nela a mínima hostili-
dade contra eles. Mas a grande massa do povo
americano vai tendendo a achar que o melhor
é acabar com essa lula, um pouco seja como
fôr, E, na sua simpatia pelos aliados, o que
parece mais simples é que sc volte ao que es-
tava antes da guerra...

Felizmente', ao lado dessa corrente ha a dos
homens de estado, que vêem com nitidez
que, si a Allemanha vencesse, ela começaria
fatalmente a preparar-se para uma guerra
com os Estados-Unidos. Não podia ser de ou-
tro modo. Para chegar ao sonho de hejemo-
nia universal, a Allemanha precizaria domi-
nar a única nação que, nessa hipoteze, lhe fa-
ria sombra.

Diante disso, não falta nas rodas políticas
dos Estados-Unidos quem ache que o melhor
é fazer a guerra agora á Allemanha, ao lado
dos aliados, para não ter de fazè-la d'aqui a
alguns anos, dezajudadamente. Mas essa cor-
rente não é muito forte.

Assim, examinada com serenidade a situa-
ção dos Estados-Unidos, o que se vê é isto:

cerca de 15 °|° da população favorável
aos alemãis;

tiõ "j" nitidamente favorável aos alia-
dos. Favorável por sentimento e interesse.

Desla formidável maioria um grupo cada
vez maior dezeja intensamente que se faça
a paz, sem atender muito As condições em que
ela pode ser realizada. Outro grupo, enlretan-
lo, preferiria a guerra — uma espécie de
guerra preventiva, para evitar a mais terri-
vel, que a Allemanha faria devcerto aos Esta-
dos-Unidos, si podesse ser vencedora.

Que concluir d'aí ?
Estas análizes não podem ter conclnzões.

Os falos determinam, As vezes, ocurrencias
tão imprevistas que é inútil querer profeti-
zar... Já é, porém, uma vantajem conhecer
os elementos do problema.

O Sr. Jebador Hibeiro Gonçalves, apesar de
andar As voltas com a política do Piauhy c^omDi tclcgrammas que lhe anuuuclum os passos do
Sr. Miguel Hosa e as esperanças da opposlçáo,
teve ensejo de dizer a A NOITE um punhadode cousas sobre a sua acção no Senado e so-bre a altitude política que assumirá S. Ex.

Diz om primeiro logar o senador plaubyoilHO
que até o momento aclual não tem o mínimo
motivo para retirar seu apoio A orientação do
Sr, presidente da llepubnca, .cuja acção ha de
amparar com seus votos cmquanto o Sr. Weu-
eesláo souber manter a linha (pie vem seguiu-
do desde o início de seu governo, sem resvalar
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//. Carótida Michaelis de YascouceUos, a
illuslre cscriplòrh e philolorja portugueza
Ir/üc, por ler nascido na Allemanha, esteve
macacada, por força dn lei que expulsou os
allcmãcs de Portugal, de ser obrigada a dei-
xar o território portuguez. D. Carolina Mi-
'chaelis de Vasconcellos, a primeira mulher'f/iftí em Portugal subiu ú calhedra de uma
escola superior, é professora, lente calhedra-
VíV« iht Faculdade de Letras dà Universidade
We Coimbra.
„A.: illuslre escriplora <- considerada, deu -

c fora de. Portugal, a maior camonisla¦lente, pois conhece, como ninguém, lodo
.'a obiíi de Camões.

f-nn\\ FUGITIVA ALLEMA PRESA
EM VALENÇA

í.r.íHOAx 1 (A. A.) — Foi presa hontem na
froistéira 'de Valença uma senhora aliemã,

pretender sair do território porluguez
depois do. praso marcado pela lei de expul-
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Quem è esse sujeito? — perguntei ao

Abreu, referindo-mc. ao indivíduo gordo, de
ralos fios no bigode, gue acabava de descer
do bonde com cumprimentos excessivos ao
meu amigo.

E' um tal Novaes, do Andarahij; cunha-
do de um importador de louça, com quem me
dou. _

Negociante tombem?
A'«o. Idiota. ,pMas, de cjne vive ?
ViVe de ser idiota.-

E continuou ;.Este Novaes morava com a mãe, e, quan-
do esla morreu, jiassou em herança â irmã,
qne lhe dá cama e mesa, um jornal de. ma-
nhã para ler c niekeis para bonde. Em com-
pensação elle pega passarinhos e faz papa-
gaios para os sohrinhos. Ha dias o cunha-
do me releve para jantar. Jantei. Depois
vciu o café, que me pareceu um pouco fraco.
O Novaes gostou e repeliu.

Jnea, voeè está abusando do café —
disse-lhe a irmã.

Não", Ali c bom — respondeu elle. O
medico me. aconselhou a tomar baslaiüe. água
quente depcis dil comida.

Depois da mesa falámos sobre o desen-
volvimento da industria frigorífica. Expli-
quei qne a câmara frigorífica ê uma grande
geladeira, onde se. armazenam gêneros dele-
rioraveis. para se conservarem frescos. E
perguntei ao pequeno da casa, qne escalava
altenló, se compiehendia. Elle não respoh-
deu.

Onde è o melhor logar para se cçnser-
va- o leite perfeitamente fresco cm um dia
de calor? — continuei.

O pequeno, com o dedo na boca, não res-
poiidia. ... . , . ,.Ora, menino, diga ! — intervém o Ao-
vacs. Diga 1 E' na vacca...

A' saída o Novaes delevc-me. tirou do boi-
so uma caixinha de pílulas c pediu r/uc lhe
ensinasse como devia làmal-as. >

 Pois não leu aqui na tampa ? r.sta ex-
pi içado : "Tome uma Ires vezes ao dia".

Ahi mesmo i que está a difficuldade.
Por que ., • rtAVIo sei como tomar uma pílula mais ae

uma vez. R.

O Sr. senador Ribeiro Gonçalves
para o terreno das violências, nem praticar
açjLos que deponhamjfconjtra a honestidade de
sua adminislração.

Depois, referindo-se ao Senado, o St. Hibeiro
Gonçalves expoz suas previsões de um Con-
gresso agitado, pois^como diz S. Ex,., alem da
reforma da ConstitTiição hão de vir A baila ca-
sos políticos como o do seu Estado, esse do
Espirito Santo c o do Amazonas.'

Crê todavia o senador Ribeiro Gonçalves que
a questão constitucional será antes agitada na
Câmara, o que será natural, porquanto foram
os deputados por Minas os primeiros que levan-
taram-a bandeira revisionista eni declarações
publicas e .entrevistas, concedidas it vários <fc>
kvj:/A fttflv SM 
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No entanto, que me conste, não ha rieiihum
projcclo nesse sentido, o que é deveras um mal
pela conseqüência que podem resultar de lar-
gas.c continuas discussões que não obedeçam a
um mesmo plano, a uma orientação baseada nos
esforços congregados de todos os partidários da
revisão, enlre os quaes, como é sabido, eu me
alisto com ciithusiasmo.

Chegando a este ponto de sua palestra o sc-
nador Hibeiro Gonçalves começou a dizer co-
bras e lagartos da nossa Constituição. Chamou-
a de feia e lembrou as condições pòliticas. gue
a engendraram mima lamentável macaqucáção.

—Só procuram defendel-a os governos esta-
duaesvos que se encarapitaram no poder e lá
se agarram com ella, que os protege como crea-
ções suas, vindas á luz numa época em que o
interesse pela vida do regimen imposto sem
os benefícios de uma propaganda verdadeira,
explica a precipitação com que agiram seus le-
gisladorcs.

Realmente, proseguiu S, Ex., ninguém ha
de ter a ingenuidade de crer que A proclama-
ção da Hepublica procedesse uma propaganda,
a não ser que se pretenda dar o nome de pro-
paganda aos, planos que são urdidos nas trevas
e que só se exhibem na surpresa das revolu-
ções.

Por algum tempo se estendeu cm considera-
ções desla ordem o senador piauhyense; depois
passou a indicar os pontos constitucionacs.que,
110 seu parecer, demandam urgente alteração.
Estão nesse caso as disposições que regem a au-
tonomia dos Estados, as que se referem aos
empréstimos externos, A magistratura c ao pro-
cesso.

Constrange muito a S. Ex. a dependência da
magistratura local creada.pelo descaso dos go-
vemos estaduacs, que não pagam a seus jui-
zes, obrigando-os assim a uma existência de
miséria em que os mais rectos são tentados ao
desprestigio da justiça, tão alto é o grito
das necessidades materiaes que lhes turvam o
julgamento.

Não é necessário accresccutar mais para se
mostrar o vivo empenho do senador Ribeiro
Gonçalves nessa questão constitucional.

S. Ex. chega mesmo a falar como quem acha
que a reforma é cousa que está a apparecer por
esses dias, approvada com todos os "ff" e "rr",
porquanto disse isto, com toda gravidade:—Temos no Senado um projeclo de reforma
eleitoral. Acho, porém, que os meus collegas
devem primeiro tratar da reforma constitucio-
nal, afim de que a lei eleitoral seja feita de ac-
cordo com 'os princípios da nova Constituição.

Foi isanonratlo o Insti-
és

MADHID, 1 (Havas) — Realisou-se hon-
tem a cerimonia da inauguração do Instituto
Cervanles. Presidiu á sessão solemne o rei
Affonso, que proferiu uma brilhante alio-
cução.

-•—osatr—t-

Singularidade universa
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Meu bem, não vacs hoje no serviço?
Não. filha... Hoje é dia do trabalho.

i)\> fará o chefa de policia-de
Minas Geraes ?1

JVtniunlina, a velha c tradicional cidade
mi"-ira, tem uma população muito culta, sen-
dn, ',ioi' isso, rarissiinos os crimes o as sco
n.".!». de sangue nessa cidade, relatlvamenlo
gnii:_C.

E/u situação invejável clfn a deve ao des-
envpjylinenlo da instrucção primaria, que é
ali 'notável. Parece mesmo que nenhuma ou-
i;a jhWadc brasileira apresenta menor coeffi-
ilèr.ic lie" annlphnhetos que o velho Tcjuco.

Pijis essa cidade, sempre líío calma e tãa
profr:ssista, foi, 110 dia 24 de abril, sacudi-
da Jor uma revollanlc scena de banditismo,
que. ynocionou fortemente a sua população,

Cútas quo acabam de chegar dali contam
n e&m por este modo:

L.tava annunelado que se faria naquclle
dia 1 inauguração da nova cadela, construi-
da ^..1 largu do Rosário, no local de um vc-
lho heatro demolido. Por isso, muitas pes-soas'dirigiram-se á tarde para o largo,-para
assrfircm A Inauguração e á .mudança dos
pru.sqs dn cadeia velha para a nova. Essa
niuti \nça começou a ser feifh em turmas de
cin. •• presos, escoltados por uma força de
trin1' praças de policia, municiadas e ar-
mac' 's.

Qiitudo uma dessas turmas ia chegando á
nov; cadeia, um preso correu, Vendo-se cm
fugiiji Os soldados pcrseguirani-n'o c elle
salLki.. o muro da chácara próxima, residen-
cia Je uma veneranda senhora, de mais de
sete'ta annos, c pertencente a uma das mais
antigas c numerosas famílias da cidade.

Os soldados saltaram lambem o muro, cm
persfeuiçãp ao fugitivo, disparando tiros a
esm.v e varejando o quintal. Afinal viram o
presi fugido, que sc escondera atrás de um
piríKíiro, estarrecido e amedrontado. Os sol-
dadfs não sc detiveram. Ao (pie ;:c diz, açu-
ladi t. pelas autoridades, dispararam, quasi a
quer.na roupa, as carabir.as sobre o infeliz,
com lal anciã, eomlaes requintes de selva-
geri .', (pie o corpo ficou reduzido a uma mas-
sa ieforme. Por vários ponto:, do quintal cn-
eonf.-avaiu-se pedaços da massa encepliãlica
do 'ufeliz.

Tismlnftda A horrível façanha, o delegado
mandou buscar os quatro presos companhei-
ros <!u fuzilado c fez com que elles carre-
gass m os restos do seu companheiro. E esses
rcsí"S. foram carregados immediatanientc pa-
ra os cemitério em um lençol fornecido por
um .rtígociaiile caritalivo.

A família moradora na chácara invadida
iftíl. í,'•¦*ji: uli a fugir e a ijgdjj' alirigo em c.asa
de víshinos.

i.i horroroso atlentado foi immedialamenle
comniunicado por telegramma ao Sr. chefe
de policia de Minas Geraes, que, provável-
mcril-O, tomará as providencias capazes de
desaggravar a população of tendida nos seus
brios de gente civilisada.

A suecessão espirito-santense
0 inspector dos Correios explica por qife
entregou as açtas ú junta opposicinnista

A política situacionista do Espirito Santo ac-
cnsa constimtenienle o Dr, Phlíomon.o Hibeiro,
llísjicelor dos Correios, na cidade de Vicloria,
ile ser uma das pessoas a quem o governo fe-
deral incumhiu de ali prestigiar, por todos os
meios, a candidatura do Sr. Pinheiro Júnior á
l residência do Estado.

DIz-sc mesmo, na capital espiritosanlense que
v Dr. Phllomono Hibeiro fora para aquelle fim
especialmente cggollijdò c que a sua acção 110
Estado Icm sido unicamente a de fazer polill-
ca fiem contra o governo do Eslado.

Por isso o nosso enviado especial á Vicloria
resolveu ouvir o Inspector dos Correios, (pie
nos disse, ao ulludirmos áqucllas aceusações,
ijiíò se achava perfeitamente trnnquillo e que
só daria contas dos seus netos aos seus supe-
riores quando estes o exigissem.—Mas, então, perguntámos, nada nos poderá
dizer a respeito das aceusações que lhe são
feitas alé pelo próprio presidente do Eslado?—Conforme, respondeu-nos S. S. Por defe-
renela ao seu jornal c até onde o regulamento
me perinittir poderei dizer alguma cousa. Devo,
porém, lembrar (pie ha um artigo 110 regula-
mento dos Correios, que me prohibe de prestar
informações sobre serviços.

—Mas não é sobre serviços que desejamos
a palavra do doutor, mas sobre o já celebre
caso das aetas cleitoraes,

—Esse caso das aclas cleitoraes, respondeu-
lios o inspector dos Correios, envolve segredo
ãa repartição e eu não estou autorisado a di-
rulgal-o.

—Mas alguns jornaes jA publicaram qualquer
tousa a respeito,

—liem; disseram o que lambem lhe posse
dizer. O director dos Correios, autoridade com
quem directamente me entendo, tem sido de
i:m escrúpulo digno de nola neste caso politi-
co do Espirito Santo. E para corresponder 0
esse escrúpulo foi que procurei fazer talvez
um impossível, indo 110 dia 24 findo até á 1'rc-

feitura pnrn Indagar n quciu devia fazer a cn-Irega das aetas, visto como constava que4 havia
duplicata de junta apuradora,

Mas não conseguindo, entendi de nglr dentro
da minha repartição, pouco me Importando com
os fados que se desenrolassem fora delia.—O doutor não recebeu inslrucçóvs para rc-
solvcr o caso? - perguntámos.—•Perdão. Repito (pie o regulamento não me
permille que eu lhe conceda uma cnlreMstd
completa. Só lho posso contar o caso por Alto.Meia hora depois de meio dia, continuouS. S., que è quando se rcune a junln, entrouti primeira requisição, cujos lermos não lhe di-uilgo. Mas, posso lhe garantir (pie tem maisforma de requisição (pu- a segunda recebida.

Sendo asslgiiada por pessoa idônea, deputado
federal c membro da Câmara Municipal de
Santa Lcopoldina, o Correio na fôrma regula-
montar lhe entregou as aetas.

Uma hora dciiois entrou a outra de uma ou-
tra janta.

Cninpreheiido (pie não cabia ao Correio ilida-
gar qual das duas é a legal.-—Mas a presinupção é que o senhor sabia
qual das duas era a legal.—Ah! tenha paciência. Eu eslava ngindo den-
tro da lei e dejitro do tempo em (pie o fado
sc apresentava. Não queria nem devln entrar
em outras aprccisções. Estas eu as fnfo parti-cularmenle. A junta se devia reunir ás 12 lio-
ras de 24 de abril 110 edifício da Câmara Mu-
nicipal da capital, eleger um presidente, (pie
requisitaria os papeis para os trabalhos.

Para mim foi o (pie se deu. Lm meu favor
anula tenho um artigo do regulamento (pie diz:"Será demittido o empregado (pie retardar a
entrega da correspondência ao destinatário'V

Ora, concluiu d Dr. Philomeno, dadas as cir-
cumstancins todas em meu favor, não ha niu-
Çuem (pie possa com fundamento aceusar-me.
Só mesmo quem está acostumado a mentir e
a calumniar pôde fazel-o.
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Ahi eslão, na gravura..junta, .dous aspectos
que apanhámos (vSStipU eier,'mas é puíii vei-
dade) no palco interno do Thesouro Nacional,
transformado ha muito tempo em monturo.
.Vquellc pateo são, diariamente, atirados pa-
peis velhos, restos de comida da guarda poli-
ciai, lixo emfim. E o resultado é o que lá sc

encontra: mu verdadejço montUMqFiciiurcnto,
causando náuseas c anime; ndo"i<íVi'!r> los fun-
ccionarios de l''azeínla, que trabalhüin nas Di-
reclorias da Despesa e Contabilidade, na Rc-
cebedorla e 110 Archivo do Thesouro, dependerir
cias essas do ministério do Sr. Calogeras, as
quacs se acham cm torno do horrível cx-pa-
teo 1

at BOLETIM DA GUERRA

%

A JSITUAÇÃO DA IKbANDA

(Serviço felegraphico dos correspondentes especiaes d'fl NOITE, das
agencias -.ourrj-Rmerican Press, Havas e Americana e commimicados

officiaes, até ás 16 horas)

Como esln saneio feita a pa-
àlflcáção da Irlanda— Os re-
heldes enlrefjam-se sem con-
diçõos âs tropas brilannicas

LONDRES, 1 (Official) (Havas) — O alto
commando das forças que procedem á pacifi-
cação da Irlanda annuneia, em data de hon-
tem, que a situação cm Dublin melhorou cou-
sideravelmento.. O commandanle accrescenla
que, segundo parace, a farça da revolução pó-
de colisiderar-se terminada.

Hònlem á noite o chefe dos revolucionários
envioij mensageiros aos condados de Gal-
way, Çlare, Wexford e Loutlí, ordenando-lhcs
que capitulassem; Por seu lado, os sacerdo-
tes c h policia irlandezes empregam todos os
esforçíis para o restabelecimento da ordem.

Em Dublin os revolucionários, que oecupa-
vairi as priucipaes posições, renderam-se cia
grande numero.

Em í Saokvillc Sireet rebentaram bonlem
vários' incêndios, quç foram dominados em
pouco tempo, graças á presença de bombeiros
no local.

Até este momento foram presas na eidade
707 pessoas, entre as quacs a eondessa de
Markiewecz.

O eommandante das forças enviou de Wex-
ford para Enniscmthy, j,cidádc (pie se acha
em poder dos .evoltosos, uma columna mixta
de infantaria, cavallaria e artilharia, com
canhões 4,7 pollegadas.

As ultimas informações recebidas deste pon-
to dizem que o chefe rebelde Croft, tendo
ouvido falar na ordem, de capitulação dada
pelo diefc supremo do movimento, seguiu
para Dublin de automóvel, acompanhado por
uma escolla, afim de averiguar o que havia
de vewhideiro sobre o caso. Uma de.putaçáo
de revT)lueio\.nios de Ashbóüríié lambem foi
enviada para Dublin, com o mesmo fito,

Emquanto se espera a solução
tabelcccvam-se tréguas em En

Consta que os •-fevoltosos
Galway já debandaram, tend
ahi mais algumas prisões.

Nas outras regiões da Irlanda a situação
norma'.

o caso, cs-
¦hy.

';ido de
ffectuado
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Prisiio dn cônsul allcmfto em~l)rama— O rei Constantino.\re-
chs(jií-so a receber o general
Mac-Mnhon

LONDRES, 1 (A. A.) — A cavallaria in-
glza qfle se acha cm Sálonica deleve um trem
(pie se»dh'igia de Seres, para Drama, iirenden-
dó o cpnsul allcmão de Drama, que exercia
a espjpnngm, fazendo repetidas viagens, in-
cogniffeácpiella cidade,
. NOWYORK, 1 (A. A.) —Apezar rias di-
versasifv^rsões aqui publicadas, ainda não sc
sabe ÍH'dadeiramente o motivo que deter-
mihou«flb rei Constantino rcusar-sc a recc-
lier ertt,audiencia e; pecial o general Mae Ma-
hon, ilptcuccnte á força alliada que está em
Saloniçt».

NA APK1CA

Os aluados (jarantem a inde-
pendência do Eslado Livre
do Congo— Prosegne a con-

qulsla da África Aliemã

HAVRE, 1 (Havas) — As potências allia-
das entregaram ao governo belga uma decla-
ração garantindo a integridade do Estado li-
vre do Congo.

LONDRES, 1 (A. A.) — O general Smuts
informa que a cavallaria ingleza, que faz a
campanha na África, oeeupou Zondoaisangl,
na África oriental aliemã.

NOTICIAS OFFICIAES

O ultimo
mão

communicado alie-

NA FRENTE ITALO-AUS-
fklÀCÁ

O Quartel General allcmão communícn em
dala de 29 de abril:

"Entre o canal de La Bassée e Arras con-
linuam, com bastante intensidade, os com-
bates de minas, que nos foram ate agora sem-
pre favoráveis. No sector dó Givcnchy esta-
mos avançando lentamente. Dous contra-ala-
ques inglezes com granadas de mão foram
repellidos com perdas sangrentas do inimigo.

Na região do Mosa fracassaram novos con-
tra-ataques francezes contra as nossas posi-
ções no Mort-Hommc c a léste desta altura.

Os nossos canhões de defesa aérea des-
truiram, ao sul de Moronvillicrs, ura bipla-
no francez. O tenente Boelke abateu, ao sul
de Vaux. o seu l-t' apparclho.

Ao sul do lago de Narocz fizemos uma in-
vestida para reconquistar o reslo das posi-
ções por nós perdidas em 20 de março e
retomadas na sua maior parle já cm 20 de
março. Avançámos além dessas posições, e
conquistámos o conjunto das trincheiras ras-
sas entre Zaimrpcze e a herdade de Stachow-
ce. Fizemos 5;,656 prisioneiros, entre os quacs
quatrp officiaes superiores, e capturámos um
canhão, 28 metralhadoras e 10 Iança-mirias.
Os rusjos soffreram, além disso, grandes per->s entre mortos e feridos, que foram ainda

:meriíadas por um contra-ataque noclur-
cin.prehendido em massas cerradas, mas

.. pletamente inútil.
Os nossos dirigiveis atacaram os ferro-ear-

ris na região de Duenabürg."

Â rendição dos inglezes
Mesopolnmta

na

O Sr. ministro da Inglaterra recebeu do
Foreign Office o seguinte comniunicado offi-
ciai datado de 29 de abril findo:

"Na Mesopolamia, após uma resistência
que se prolongou por 145 dias, com uma cn-
ragoru c uma valentia para sempre memo-
ravois, o general Townsliend foi obrigado a
'•ender-se, devido á completa exhaustacão de.'"•ovisões, tendo previamente inutiiisado os ca-
nhões e munições. Suas forças compunham-
re de 2.970 soldados inglezes, de todas as
armas e serviços, t- uns fi.000 indianos, com
síus serviços acccssoiios."

Os austríacos tentaram de
novo bombardear os monu-
mentos de Verona — Um gran-de ataque austríaco no Col di
Lana — O confisco dos bens
dos inimigos

LONDRES, 1 (A NOITE) — Communicado
italiano:

"Os nossos aeroplanos repelliram os "Tau-
be" que se dirigiam sobre Verona com o fim
de bombardear novamente os monumentos da-cjuella cidade.

Nas linhas'de frente, as nossas tropas repel-
liram um violentíssimo ataque dos austríacos
contra as p * ções do Col di Lana. O combate
encarniçou-se, travando-se tremenda luta cor-
po a corpo.

Os aeroplanos austríacos lançaram bombas
sobre as aldeias do Isonzo, que estão em nosso
poder. Causaram as bombas algumas mortes,
mas os prejuízos materiaes são insignifican-
tes."

PARIS, 1 (A NOITE) — O governo italiano,
em represália aos últimos attentadòs contra as
leis das gentes praticados pelos austríacos, con-
fiscou todos os bens moveis e immoveis dos
subditos inimigos, Foram nomeados adminis-
tradores especiaes para esses bens até a conclu-
são da paz.

^-irflf-—ntl'_}lfr"~ ilTfT—

NAS FfcENTriS KUSSAS

Umn nieloria dos russos em'Moiúcy-ilz — Ao operações no
longo da linha de frente

LONDRES, 1 (A NOITE) — Telcgrapham
de ¦ Retrogrado annuuciando que, seguhdoàsjn'-
forina o ultimo comnntnieado do Estado
Maior, os russos reconquistaram iodas as
trincheiras que haviam perdido ao norte de
Moutcvllz,-fazendo ali (ill soldados e 22 of-
ficiacs prisioneiros. Essas trincheiras esta-
vam cheias de mortos e feridos allemães.
Os russos .ornaram eguàlmcnte grande quan-
tidade de material bellico.

RETROGRADO, 1 (Official) (Havas) — O
combate a oste do lago Narocz diminue de
intensidade.

Rc.pellimos uma lentaliva inimiga, pormeio da qual ns allemães procuravam irrom-
per ao norte de Kreve.

Consideráveis forças austríacas atacaram,
ao norte de Meurnvitz, depois de nma in-
tensa preparação de artilharia, as nossas
trincheiras, que formam um saliente a oeste
de Rovarka. A companhia que occupavíi cs-
sas trincheiras foi obrigada a ceder, mas um
prorivpío contra-ataque restituiu-nns Iodas as
posições. Aprisionámos nesse ponto 22 offi-
ciacs e 000 soldados. Perdemos quatro offi-
eiaes e 100 soldados.

As trincheiras, após a luta, estavam rcplc-
tas de feridos e. cadáveres.

O commando do exercito do Caucaso an-
nuiicia que a offensiva das guardas avança-
das turcas, nas proximidades de Diabekr, foi
i.pellida em toda a linlip
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rgM'.eojifpnnelà luuügm imvltiii entro o Sr,preslilciilu du llopiíMIn, « „ njlnlitrò tlu l.x-lerior, (i'atmi»ht< offecllviiiuunle. nlém du ou»tio* iisMunptoj (ji, iitunfifto ti» Sr. LnqroMuller no ministério1. Com n min habitual th-Jlonücxn, o.m (mu o Sr. WonòeilAo Uni* ex-lonmr-iiq com imln a frnnquoxn, oii)ornn«uo talvez (|ii« o mm loerotnrlo tivesse o «fi-lo, JA .¦iiniiii.-i.niii, do (jproienlnr o ncii pedi-»Id tlu cxpnornçílo. Man o Sr, Muller pareçoter recuado, medindo as ooniequeholni tpie
par» kmi proitlglo político, ospeclnlmonlo erabania Calliarlna, poderia ler o aelo. Ií, afinal,
VOlloil-so A priiiillivn solução, com mie o
çlianeeller pareee Jn conformado — a do lhedar uma llceilÇn da sei» mezes para tralamen-to du saúde.V,L »'«

^Faln-sc (pie um dos mais conhecidos restau-rnnlcs du Avenida vae collorar leia» do ara-
|in» em algumas porta» o janella» quo dito.para a rua. como o li nico ifiolo de evltnr aImporluiinçilo dos mendigos ou falso» mcndl-l|(os quu estendem as mãos por cima doa pia-los c das cabeças dos fròguwíes.

E a policia? A policia nflo intende nbaolu-tanioiile ns reelriiilncflfcs t|ue insistentemente
|liio inziiiii Os günrcliVB chis chegam n dizer
quo nada lím com isso; que sã cora ordem

[1'spcclnl dn chefe so atreverão a perturbar os
JlntorúfffiO de lão numerosa d poilorosh classe I

j Imagine-se, porém, o Juízo (pie vão ficar
I fazendo desta terra os estrangeiros que fo-Irehi ao roülnurnnlo o Indagarem n ra/ão da-/(lucilas tolas do arameI Nflo hão de achar edi-
Lflcfinlo <|iie em nm paiz novo, que tem gas-Ilo eenteiias du milhares du contos com n ini-
linl/ífaçúo; um paiz cujo maior obstáculo ao
sen desenvolvimento é a falta dc bravos, hajaitanlos desoccupililos que seja preciso pôr gra-des nas porlns c Jaucllas para evitar a im-
portiinarfin? Nuturalmeiile ellos hão de inda-
gar que faz o Sr. Dr. chefe de policia... E n
resppito não pode ser sinão a dc que o Sr.Dr. Aitrclliio Leal, limito prcoecupado com ns
Mias conferências c nulas da Escola de Altos
Estudos, não tem tempo para cuidar dessas
pequeninas cousas...

li o Sr. capitão Reis? Por que S. lis., queéò grnrídc o acatado conselheiro do chefe,
não toma esse serviço sol) a sua direeção?
l'or que não confiar n repressão da falsa
mendicância As turmas do "Pega Iloi", porexemplo V

Á NOITE-Scfflinrffl-fclro; | «fe Mnío <Te"191GÍ

O caso baurenfino
Os autos do Inquérito administrativo

Já ootâo nas mãos dá ohofo do
Póllola

Pomtn enlregues nn clit-fe de polida osmitos do nquenlo admlrilitnllrò aberto na• delegacia auxiliar para n.mrnr ns aceus".'ne» feia» p,.|n c.vageule Bnlvmlor no SrLnuren llfo 'mio, fnolo do . si nos temo;becupado mlnuclnsainenlo.
«n ™hJO wlnmt''' . wrA resolvido o cn-so. 'etii-amlo-so ou voltando A (luarda C -Vil o Sr, l.aurenlliio.

T^eabnvam-se Vio'.. as

A FIDALGA 6 u une descia
{nem lom rohIo o è financeiro,
{¦(Jli cila o hon cerveja
(lue cuáto pouco dinheiro.1 ««HH- ¦———___

Morra na 8mtü Cíasa
Br. ias^pa PSnto

Na Santa Casa falleccu boje o nacional JoséMariano Dantas, quo ragidln li rua Flnoic, nolliaehuelo, onde foi ferido a bala pelo DrSerpn, Pinto; lente de direito 6 funecionariotia Caixa Econômica, O Dr. Serpa Pinto co-mo Policiámos, na oceasião do lado foVn cmUoresn de uma mulher que era agredida porMariano. Aftjtrcdldb por elle também, que seachava armado de faca, o Dr. Serpa lhe fezfogo, fcnndo-o.

atwVas Aa S scoVa Uo rmá
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O caso das senhoritas que reclamam a
matricula no primeiro anno

a oomrLAariAÇAo da europa

MÉÈhm
(Serviço telograplilco dos correspondentes cape-
claca d'A NOITE, das ngcnclna Uouth-Amc-
rli-uw 1'i-i'.-i;i, Jlavmi t Amcilcnii.. c comiuunl»

tildou offldncH, «ti ia 13 lioras)

EM TORNO DE VERDUN

  i nftjiii i

O Aeropí^Gli©

•esatti anianEíá- -$5'oo o exemplar
soe»

'Às nr)s;ns cidades dc verão...
r-r" Uip filho do Tlicrezopolis andava ha lem-

pos insistindo comnoscò para .|iic escrevesse-
mos nlguinn cousa cm beneficio da sua ter-
ra, "Os senhores não Imaginam — dizia elle— como Therezopolis 6 plltorcsca o saudável;
como ns suas nguas são deliciosas; como éfértil a sua terra. Para que ella seja o ver-
dadeiro paraíso terrestre, hastava apenas quellie dessem outro meio dc communicngãó, anão ser o actual, tpie é a ultima palavra no
desconforto. Ií' um horror! E* nreciso queos jornaes grilem sem cessar até que as nos-
sas .iii-.ias aspirações sejam nttendidas".

Como os interesses das nossas cidades de
verão nos são especialmente dignos dc ntlcn-
ção, resolvemos um dia destes acompanhar ofilho de Therezopolis, que insistiu comnoscò
para vermos o que era o vaporzinho que faza travessia da haltia. E apenas o barco par-tiu, não nos conlivcnios que não dissesse-
mos no amoroso llicre opòlitnno: — O senhornão conte comnoscò. Não escreveremos maisnem (una linha a favor de TherezopolisI— Por que ? — exclamou o homenizinho,
espantado. — Pois então o senhor não ficouhorrorisado com aquiilo ? — Pois ó por issomesmo; é por ter ficado horrorisado... Osnmigo's de Therezopolis não precisam que os
jornaes proçlair.erii a bellczn e a sálubridade
dn sua cldi^S. Bnsl.a que cada um se incumbade trazer anui, diariamente, duas ou tres pes-soas, c que lhes (ti;;a:— Os senhores não vêemaquelle váporzinho, nquella lancha 1 Não vêem
romo vão ali cm promiscuidade indivíduos
laos e tuberculosos no ultimo grão, As vezesícm uma efideira para se sentarem ? Nãovêem como \ão misturadas cargas c gente ?Po;.. apezar de tudo isso Therezopolis prospe-ra, tem casas novas c a sua população au-
fímenta todos os annos. Ora, uma cidade queprospera apezar de servida pòr um systemade transporte como esse, é porque, lem comcerteza um dos melhores climas do unindo.Isao podia se.- de outra fôrma.

As secretarias das duas casas do Congres-so são duas minas para muita gente.Já nos referimos aqui a um protegido doSr. Antônio Carlos, que "come" pela verba"material" da secretaria dá Câmara dosDeputados, liste, porém, não é um caso iso-lado ali. Ila vários funecionarios daquellasecretaria que recebem gratificações mens.iesdc cem mil réis, além dos respectivos venci-mentos, dizendo-se que um dns bons motivos
para justificar esta percepção de gratifica-çoes reside na qualidade de pernambucanode alguns desses funecionarios.

_ Ao que se sabe, ascende a avultada quarj-tia a verba despendida, mensalmente, com
pagamentos desta natureza. Por isso 6o Congresso Nacional custa mais, no

mmm adslo ptaâ-
itoaresa sa MÉ& ©asa

Ma dias, Amaro Antônio da Silva, pardo,de ,17 annos, residente A listrada Ileal dc San-ta Cruz, querendo matar-se, despojou sobreo rosto c tronco grande quantidade' de ácidoplienico. Removido para a Santa Casa, ahivciu boje a falleccr.

. O quo significam os iitlimos
tllÜtfiíôB tulOIfítlQS — Os fran-
coxos dominam a slliia^ào— A
O rotulo activlttattc núvon. ~-l'cr-
ilas doa nllomflbà — As opera-
l"t)es /io lonjjo da frcnlo

Uma complica
sobr® o caso

Standard 01!
p«0

O nccumulo das senhoritas reclamantes num dos corredores da 11. Normal.

ces-lliâfêâ
Com ella ninguém se illmle,
Ella é a cerveja sem par;Fazendo bem á saúde
Satisfaz ao paladar.

fim
«o»»

velho crime p
revive

Foi preso o autor de um
assassinato ?

Hn Ires nnnos, na rua Major Ávila, houveuma contenda entre dous homens, que finali-sou com a morte de um delles.O assassino, empunhando ainda a faca eomque varara o peito da sua viclima, conseguiutr.cn wevadir-se.
ü processo sobre o crime correu os írami-

mento, d
que

orçado que qualquer ministério, com c.x-
çepção dos da Fazenda e da Guerra.

»w41 ¦ 1Ji ,MJ!£a
tfesth do trabalho. A aleçria do lar do opc-rano é a cerveja IRACEMA, da CompanhiaHanseatica.
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Elixir de Nogueira—Único que cura syphilis

jo se resolveu a crise
gabinete hespa

¦ MADRID, 1 (Officinl) (Havas) — A eme(ministerial ficou resolvida com a entrada do. br. Cassei para a .pasta do Fomento, do Sr.Alba pnra a das Finanças, do Sr. íiuiz Giliez para a do ínterim- c. do Dr. Gim
|rf. n dos Negócios EsCrnngeiros.

¦ Os novos ministros prestarãoJU horas de hoje, afim
posse das respectivas pastas.O Sr. Alba, interrogado sobrefinanceira que tenciora seguir, declarou quepor emqunulo, se limitará a apresentar raorçamento provisório visto nãoVn™r tempose lazer o trabalho definitivo.
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Euctydes de Jesus, aceusado autor dc um
assassinato

les legaes, sendo o criminoso pronunciado.A Justiça, porém, não conseguira deitar-lhea mão.
Agora um acaso, parece, fez com que ellefosse preso.
Tendo o delegado do 17" distrieto, en, com-

panhia do commissario João Lima e alguns
polieiaes, dado uma balida, hontem á noite,no morro do Salgueiro, entre outros indivi-duos que por ali perambulavam, foi preso Eu-clydes dc Jesus.

Um dos presos, na delegacia, denunciou-o
como sendo o autor do assassinato na ruaMajor Ávila.

Outras pessoas o secundaram na aceusação.
O delegado officiou ao juiz competente,

solicitando informações a respeito, afim de
enviar liuclydes para a Detenção

senhor,'.!,"" ,"CÍ,S0" 1,a.Rsco,« Notma!: Variasseniioiilas e rapazes increveram-se nos e^n-cs vagos n matricula do 2» anno c, reprov.v
incnh0^ íoomo ,ivcs?em »» « Kdém.itilcu a do 1° nnno, nebam-sc no direito dcfreqüentar as nulas do 1» nnno daquclle esla-Jielce.menlo de ensino. Nesse sentido cs ís

SSS5* Ç),0C"r'1ram ,,oJe ím<*' « èn ?!,da daEscola Normal, no que lhes é obstáculo irt-transponivcl a exigência, ditada pc o n vo re-gulamento, de um cartão, que so possuem nsalumnas effeelivan.ente '.mílrieulndns
Deante desse empecilho, um cruno nu-moroso, em que se misturavam rts nsM-rantes n normalislas, parentes e outraspessoas inleressadas, procurou o Sr. Dr. Atra-

ín\w,,X0 
°* G?UImc,,'fe' ° (lircct0«- <>a Esfb-

L .,°" ,:l1 rPccl,1cu-o- ^ dos reclamantes, umasenhorita adcanlou-se, solicitando, cm nomedos seus collcgas, os cartões exigidos para afreqüência das aulas da escola, para a mialjulgavam ter adquirido necesso com o naca-mento das taxas dc matricula do 1" nnno.O Sr. Dr. Afranio Peixoto explicou quedeante do regulamento dn Escola não o podialazer c que, si ns reclamantes tinham convi-cçao dc seu direito, requeressem ao Sr. pre-feito municipal, que como chefe do Excculi-vo poderia resolver cm ultima instância. Foi,então, que a mesma senhorita leu ao Sr. Dr.Afranio Peixoto a seguinte representação:Exmo Sr. director da E. Normal — Os alu-mnos da Escola Normal, candidatos, que seinscreveram dc accordo com o edital do "Jor-
nal do Commereio" de 30 de abril, para exa-mes de admissão ao 2" nnno, em janeiro doanno corrente, lendo pago a taxa do" ínaíri-cuia, e, indcbilamente inhibidas (ahi a ora-flora deslocou o acccnlo da penúltima para aantc-penultima syllaba, o que cansou risosdos nssistintcs, já se vê, dos que não pcrlen-ciam no grupo dos reclamantes) de concluiras provas de que constam taes exames, pv-leslam energicamente contra a medida dessaEscola que lhes impede a entrada na mesma,onde tem o direito de entrar e freqüentar nomenos como alumnas matriculadas no'Io nn-no, por forca do recibo que lhes deu a 1'rc-feitura Municipal.".

O Sr. Dr. Afranio Peixoto prometteu entãotransmitiu- hoje mesmo essa representação
aó Sr. director de Instrucção, que por suavez, o passará as mãos do Sr. Dr. 

'jtivndavia
Corrêa. Salientou, porém, o Sr. director daEscola Normal o absurdo do pedido. — Avencer esse argumento, meus senhores," come-

çou o Sr. Dr. Afranio, ficariam annullados osexames dc matricula ao Io nnno da Escola;ninguém mais precisaria, para entrar nesteestabelecimento, que do-t» sufficicntc para o
pagamento dc uma taxa de matricnla do Ioanno e fazer exame para o segundo. Era rc-
provado neste, mas o pagamento feito garan-tia-lhe o necesso á Escola, na sua primeiraserie,

E o grupo vciu para ns immediações do edi-ficio da Escola, permanecendo, em commen-tarios, por algum tempo.
Falámos, então, com o Sr. Dr. Afranio Pei-

xoto, que nos deu n ler os artigos do regula-mento da Escola Normal que traiam da admis-sao,-respectivamente, ao 1' e 2o annos desseestabelecimento c que são assim redigidos:
"Art. 15. Para a matricula do 1» nnno...J, Approvação cm exame dc admissão, queversará sobre ns matérias (segue-se a discri-ininaçao dns matérias exigidas)". "Art. 20.B facultada a matricula no 2" anno da Es-cola no candidato que, tendo pago a taxa in-tegral do 1" nnno o satisfeito os requisitosdeterminados ncsle regulamento, for nppro-

yado cm todas ns disciplinas deste anno, fei-tos os exames em commuiu com os alumnosda Escola, na 2' chamada."—Como viu, disse-nos o Sr. Dr. Afranio,esses moços não se acham nas condições nemdc cursar o Io nem o 2o nnno; para aquelle setorna necessário o exame de admissão, (pieelles mio fizeram, c para esle não era precisosoI.Pi,Fi,r a lnxn (,° *° a""o, CondlçSó, apenas,sufficienles para poder fazer os exames, mas,
principalmente, ser approvados cm todas u'smatérias. Deante dessa redacção não lia só-
phisma possível. Desse modo, amanhã qual-quer poderia fazer exame, por exemplo, para o5o anno da Faculdade de Medicina: era re-'" " Sr.

DA

provado, ficaria no A" anno, terminou oDr. Afranio Peixoto.
A IlEAUERTUn.Y DAS AULAS

ESCOLA NOKMAL
Reabriram-se hoje as aulas da Escola Nor-mal. Não funecionaram os cursos por faltaainda dos respectivos horários, que deveinhoje a tarde ficar promptos. No entanto, aconcorrência dé alumnos era grande. Houveunia natural balburdia, mais aggravada . com

a falta dc funecionarios na secretaria da Es-cola. Além do director, ás 11 horas, só traba-lliavam tres funecionariosI O Sr. Dr. Afranio
Peixoto fechou a essa hora o ponto, lavran-
do nelle uma censura aos funecionarios quenao compareceram ao serviço.

A Escola Normal, mal accommòdadh rioedifício da escobi Estacio de Sá, tem 1.500alumnos matriculados,' tendo sido necessária
uma combinação dc horário, de modo que osS° e 4o annos só têm aula depois das Í4 horas.Das 10 a essa hora funceionnm para essasturmas aulas na Escola dc Applicnção, cm
S. Christováo. E essa razão de falta de ac-commodações ê. que tem motivado a limita-
çao da matricula desse estabelecimento. Lcm-braram-nos que a Prefeitura poderia ampliar
essa matricula, fazendo o curso nocturno dcâ-s.y escola fnnccionar na Escola Profissional
Hivadavia Corrêa. Era um alvitre que poderiaser estudado pelas altas autoridades de in-strucçao municipal.

Informaram-nos que os alumnos do 2" an-no da Escola Normal que, tendo pago a ma-trieula, não foram ádmitlidos, realisam ama-nha, ao meio dia, em frente aquelle eslabe-lecimcnto de ensino, uma grande reunião,afim de resolverem sobre assumpto de ini-
portancia.

PAUIS, l (A NOITE) —• Os ultimo» ataques
noa nllomflcfl no sector do Verdun nfio podem
ni'i' consldorndos, embora violentos, como uma
renovação da offenului, Dem no contrario dis-
Hb, é evidente que clica significam nntes os ul-
limos osforsos do Inimigo.

A iniciativa dua optoraçOès pertence noa fran-
cezes, que cada voz ne alTinuam niala Impetuo-
mm e fazem néntlr cabalmente o seu domínio
litoral e nillllar nobi'f> o inimigo.

As operações nai idtimnn vinte c quatro bo-
ihs pouco Interesse tiveram nfio ró naquclle ne-
cio» como nor resto da linha de fronío, Ilouvo
iípciina ncÇCcs Isoladas, de Importância pura-monte local, Ao norle de Conftlírca (ninámos noinimigo algumas trincheiras, fazendo Ti prlslo-nelros.

A nctlvidndo da artilharia é que foi muito
accentundn. Os nossos acroplanos atacaram os"Folikcr" cm Royo, onde foram abatidos dous
doBsea oxcollenles apphrelHos allenifics. Foram
dgualmento derrubados dous outros "Folckcr",
uin om Les Eparges e oulro cm Douaumont.

Cinco acroplanos nllcmfien lançaram bombas
«obre Verdun, principalmente no mil da cidade.
Oh nôssòs a\iiiarellios contra-atacaram os acro-
planos Inimigos, dplls dos qunes foram abati-
doto. A artilharia anti-acron incendiou lambem
um "Taubc" nn mesma oceasião, calado o ap-
parelho em cbammas.

PAIOS, l (A NOITE) — O ultimo communi-
cado do Estado-Maior belga diz que na frento
belga houve violentíssimo bombardeio, especial-
mente no sector de Dixmude. Isso parece lndl-
car que os allemães pretendem tomar ali a
Offensiva.

PARIS, 1 (Official) niavas) — A oeste do
Mosa, na região de Morl-llomme, ns nossas pri-Ineiras linhas foram violentamente bonibardca-
das. Ao norte dc fáimiéres, tomámos uma trin-
cheira allemã, aprisionando trinta homens.

A leste do Mosa c no Woevre, reinou relativa
calma.

Na região de Roye, um avião francez atacou
sobre as linhas inimigas, a mil e quinhentosmetros dc altitude, dous "Fokiccr". Um destes
foi abatido u esmagou-sc dc encontro no solo;
6 segundo foi obrigado a aterrar precipitada-mente.

Próximo de Les Eparges foi destruído uri)outro neroplano allemão.
Em Douaumont, os nossos acroplanos perse-guirom lambem os apparclbos inimigos quelançavam bombas na região de Verdun, conse-

guindo abater dous. Os canhões especiaes dasnossas baterias destruíram mais outro "Fole-
ker".
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A tiüEK3?A NO MAK

Um officio do chefe de policiai
á Corte de AppelIaçSc

O caso da Standard Oil Compnny, Já emilio,
cldo em Iodos os seus pnrinciiorcs pela puhll.enç/io tio relatório On Dr, Armando Vidal, ^delegado auxiliar, ainda muilo promctle.

Agora dá nos uiiia nola nova sobre o nssiiin.
pio uma leve desbarinoula enlrc a policia c a
jusllça.

li' o caso que o Dr. Arinaiido Vidal, nulorUdade policial (pio presidiu o inquérito, reniie.riu ein melo dns pesqulzris de cartório nmexame nos livros da companhia, o (pio f0| iu..
gado polo Juiz competente da 2* Vara Civil.Não contente com isso o juiz, no entanto, o;',ficiou ao delegado .solicitando que, terminadas
ns diligencias polieiaes, lhe fossem por (piem dódireito remei lidos os autos do processo noli-ciai,

0 Dr. Armando Vldnl, porám, enviou-os aochefe de policia.
íl Dr. Anrellno Leal, recebendo o processopolicial, decidiu o caso da seguinte maneira»tcmollcu os autos ao desembargador Cae'.•tino do Miranda Mouleriegro, presidenteda Corto de Appcllaçfio, Juntando no nroces-oo seguinte sifíuüicalivo officio:"A Standard Oil Company of Urasil, pelo seu •

rrpresenfníito geral no Hio de Janeiro, em dalhdc Jl de margo do corrente anno róquereu adSr. ,t° delegado auxiliar o presente inquéritoIniba rccoinmendiido a essa nutorldnde que,logo que o concluísse, remettesso ns respecti-vos autos no Dr. juiz de direito da 1" Vara Cri-minai.
Em 27 e 28 de abril, poróm, o Dr. Juiz dedireito da 2" Vara Cível officiou á predila nu-roridado policial solicitando n remessa do in-querito no seu juizo, em virlnõe do que dispõea Lei de Falleneias no art. 171 e seus narntfra-plios, °
Ora, esse artigo se refere no "processo penalcontra o fallido c seus cúmplices". Dos seus

pnragraphos, o único (pie se refere n inquéritos
polieiaes í-ii quinto, que, effeetivamente dis-
poC: "As autoridades polieiaes remetterão

no jiiixo processante os inquéritos a (pio
procederem."

Membro que c do art. 371, esse parhgrnplioCfilá a elle subordinado; c, portanto, pareeeClaro que o-s inquéritos procedidos pelas auto-ridadcs polieiaes que devem ser remeti idos no
Juiz da fallencia, são os que se referem ao fal-lido, tendo por intuito fornecer elementos -le
prova no "processo" contra o mesmo ihstnu-rado. Tol^nãn òceòfrb no caso vertente, poisprocesso nãn ha contra o fallido c foi este quemrequcreti o inquérito.

Sendo assim, para não parecer que deixo decumprir uma requisição judicial, tomei a deli-beração de remetter os inclusos autos a V. Ex.
que, como membro mais eminente do .
tribunal dc justiça local, o encaminhará no
juiz que dc direito o deva receber.

Apresento a V. Ex. os meus protestos de su-bída estima e consideração. — Aurclino deAraujo Leal. chefe de policia."

As interessantes declarações
do almirante sjr Jhidlcy de
Oliàir sobre o bloqueio 

'naval
do Aliemanha

cS/Êi'--/ps- a

fabrica de gaiolas As alterações na adm
ia avo m rapiia

Não fora o zelo de um retardatario, ó bemPossível que o cadastro policial registas™nojo um roubo e os nossos "dectetíves" esli-
seTanlo""111" ^ 

^tó W saber qual o
Já passava da meia noite quando o íele-Plionc da delegacia do 2" dls&ictó policial deu

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 83 sobrado.
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Um Escândalo na
fívtznída

Puxam umas orelhas a
conquistador

bengala bemfazeja dá-lhe:
nem sempre o su-

nua idiolamen
as senhoras nos "trotloirs

A's vezes, unia
> correctivo merecido. 

"Mas
jeitinlio desanima e continua idiolamente aaniííir graçolas -
ia Avenida.

p,,°,:Í';,fí'!n.f1ofsc-s,moçns ganhou sua lição.

Si. a n,?;";;;^;^mclosos'clla-cm casa-cou-
Parará o moço bonito na avenida Pio Brnn-

Vem a joven acompanhada do irmão SrMvnro Guimarães, funecionario da AgrÃiltu-'ia, residente a rua Marquez de S. Vicente
nr, n'Vr °' f":cVse f'z Wvogadò, Bfenno»ia'.,n Moraes, morador
nppròSimou-s

—Um passeio, iindinlia...INao terminou, o Sr. Guimarães
puxões de orelha, emqnanto ch-„.... „ ,..,.tem-dn 1». distrieto, que os levou á delega cia.O conqimtador, que s6 tem um olho, diz aPina justiticar-se na policia,Jiern o moço e se enganara.,

Charu''- "'EIRA DE ftlELLO
os melhores

de 500 réis

* á rua do Caltcte, 1/C.

deu-lhe uns

que não vira

a'Ç,a
K<'is estamos observando nas polilicas cs-

tadnais a reprodução dos mesmos falos rjue,
periodicamente, de quatriênio em quatriênio,vêm perturbar a tranqüilidade do paiz, ãaii--
dr, á nossa vida publica esse aspelo deiagra-
darei de àjiiaçõcs c turbulências.

Por muilo olhcio que- se procure mnnlcr o
Presidente da Republica nos conflitos com os
quais procura-se rezolvcr nos Estados a que-slão governamental, não o poupam às aiíi-
bieijisos de toda a casla, manipulactores de
cízõcõ, em cujas freslas esperam pider ani-nhàr os seus dezejos e aspirações incon-
tiveis.

Sitas queixas trajicas, suas insinuações ma-
qn.iàuclicàs, suas mentiras qne, na organiza-
ção não se delem ante gravidade dc espéciealguma, acabam arrastando a personalidadedo Prezidenle da Republica, de. caio nomeouzam logo se servir desde que este cometaa fraqueza de se pronunciar na lula.

Ads eslamos iodos boquiabertos deante dadesfaçatez com que Os opozicionislas espiri-io-santenses pretendem crear um cazo de du-
pheala governamental, onde poziiivamcnlc,nem de leve, semelhante liipoleze poderiaser formulada 1

Já não se respeila a ordem nem o bom no-me. do paiz num momento que todos afir-mam tão difícil para sua vida ! Implanta-se a de.zordem, prega-se o assassinato, per-turba-se a nação c ouza-sc afirmar que, pro-tejendo semelhante movimento, está a perso-nalidqde do Prezidenle da fiepnblica lAssim 6 hoje no Espirito Santo. Amanhãserá em Pernambuco, onde a ambição de meia(luzia dc intrigantes ctà a cavar a ruinoza
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íDislraçào
do Banco ilo Brasil

Dosí',M1^COnVOCaf0' Scn'1 a G d0 c°"-^
qp_Si„cf .cs ^ombros do conselho fiscalserão reeleilos os Srs. barão de Águas Cia-
„S nDplla'vmV"?d0 P' VJannn, e eleitos os

ivrl''iDHCrÍira Lmn> bíu'a° ae Oliveira Cas-
belío. 

desembargado1, Francisco de Castro Ra-
Só, hontem á noilo foi conseguida aaçqmescencia cos novos auxiliares da ádmi-nistraçao do Danço do Brasil.
Corre egúalmenie, como certo, que o Sr DrFernando Lobo será reeleito director, sendodestituído de fundamento que o governo por-So s^s?do Tiicsoiiro Naciona,> ^

rfcâmbfaT P°dÍd0' ÜC ^ dÍ1*CCt°r díl cai'tei-
Essa vaga será preenchida por nomeação do

gaibãens°. 
>;1° Sr' Dr- Gustódi0 do AlSa Ma-

Apezar dc dia feriado no commereio ban-cano, nao houve falta de noticias.

LONDRES, 1 (A NOITE) — Causaram gran-de impressão nesta capital as declarações fei-Ias pelo almirante sir Dttdley de Chair, quedurante vinte mozes commandou a esquadrade bloqueio da Aliemanha, sobre o que temsido, esse. bloqueio, quacs os seus effeitos elambem a maneira como se procura respeitar
os direitos e os interesses des neutros.

Os jornaes, eommenlnndo estas declara-
ções, salientam quanto ellas vêm a propósito,pois são uma resposta indirecta "5s intrigasallemãs. O almirante Dudlòy, com a respou-sabiUdnde do seu nome, demonstrou que obloqueio naval da Allemaulia não causa ne-iibum transtorno ao commereio legítimo nen-tro, como lambem os interesses dos neutrossão sempre acautelados, logo que estes pro-cedam com Loa fe e não tentem servir osallemães. lançando mão de estratagemas in-dignos e iilcgacs.

Acercscenlam alguns jornaes, no entanto,
qite, soh o ponto de.vista militar, ns declara-
Çoes do almirante Dndley de Chair podem sertalvez mopportunas, especialmente quandoelle revela a maneira como o bloqueio es>&sendo feito.

Oulros jornaes ainda são de opinião queessas declarações demonstram a necessidade(le ser ainda mais apertado o bloqueio, sobre-tudo para evitar que elle seja furado por cor-sarios allemães, como suecedeu com o "Moe-
\va e impedir que a navegação nos oceanossc,ia de qualquer fôrma perturbada.LONDRES, 1 (A. A.) — Corre com funda-mento o boato de que a Noruega solicitou aogoverno de Berlim a abertura de um rigorosoinquérito, afim de apurar si os vapores da-iiuella nacionalidade postos a pique o forampor submarinos allemães.
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0 Dr. Leon Roussouliéres proseguiu hoíeo inquérito sobre o caso da "sabina" 222."
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fal na üuuppí

Quem quer ter a vida comprida.
Segue este simples programma:Em matéria de bebida,
Tomar FIDALGA da Brahma!

A Exposição Nacional de Befías

^TERMINOU O SUMMAEIO S0B2O'O INCÊNDIO DO ARSENAL
LISBOA, 1 (A. A.) — Terminou o súmmarioSobre o incêndio havido no edifício do \r-senal dc Marinha desta capital.As conclusões sobre esse sinistro tiradaspelo sannnario referido, mnntôm-se transito-naincnle reservadas, nada transpirando a re-speilo.
A imprensa borda

propósito.
vários commcnlarios a

-«"íS-ftfcs—t-.

Antigüidades preciosa:

o

issano Costa, altendendo no nppa-
.10, foi informado de quo a fabrica deaiolas da rua da Saúde fi. 09, da firma Fio-« &prenpls, estava sendo assaltada por

O ladrão Alcides Machado PrÈ£.<!)

Kc^5cradcsciava se com,m!ni-
O comm

reli
g
res
ladrões

Dirigindo-se ao local, aquella autoridadeencontrou uma das portas da frente da f; bri-ca simplesmente encostada.
Depois de tomadas as providencias, o com-missano penetrou no interior da fabrica en-cpntrando escondido sob uma .armação ô co-bhcçido gatuno Alcides Machado, ex-foguistada Armada A um canto foi encontrado o cofre

rL?f' íend0 enlre as Ç?rtas' enfiada, umalima de ferro com que Alcides procurava ar-rombal-o.
/I„.ani<ilerefíaCÍa ° a .acioso ladrão confessouípic a fora para roubar e ver si conseguia asua "independência". ««-guia a

dissolução de nm par lido. Depois será oiiaulip.. E assim ir-se-â sucessivamentelevantando o nome do Presidente da Repu-blica como padroeiro da mazhorca I Já ôtempo de se poupar ao paiz lão degradanteespetáculo I Seja justo comsigo mesmo o
— TRIUMPnSTinn Pr°Pr'P Prezidenle da Republica e mate de3AD°Ki 
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khxir de. Nogveira—l\\\\\nxQ% do Attestádos

m protesto
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LISBOA, 1 (A.- A.) — Realisar-sc-á boloa tarde, a cerimonia da inauguração da V-<-posição Nacional dc Bcllas Artes, na qual fi-goram quadros do pintor brasileiro Navarro
LiOStíl.

A abertura solemne será fe-ta pelo DrBçrnardmo Machado, presidente da Repu-blica
-taíM»—«-
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A mídia cambial da semana m,-„i.ra ndopsão do vale-ouro emiüido1pfc 0 Banco
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tia°dèdirea0fi SS? ,°l,ro ?crao paB°s ™ s«ma-
Àir . do correntc mez, cm torfi
&de£ls„ d0 P^4 na razão' de 2-K

e
Álvaro Moraes, solteiro, dc ,10 annos de eda-

dc, portuguez e empre-
gado no commereio,
manifestou ha alguns
dias um desequilíbrio
mental, o que levou osseus parentes a o in-terna rem hontem naBeneficência Portu-
fineza. Aconteceu, po-rem, que, hontem mes--mo, Álvaro Moraesdcsappareccu daqü-jlle
estabelecimento; não otendo encontrado ain-da o seu irmão Sr.Diogo de Moraes, a
quem devem ser dada?a respeito qunesqitórinformações, ú traves-sa Santa Rita n. ií'i.Álvaro Moraes traja
paletot prelo, calça
parda e está sem colla-rinho e sem cliapéó ee seu retrato a grava-ra junto.
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lf^. Em hreve o nosso grande ièiloeirode preciosidades e fino "eonnaisseur" " 
une6.0 Virgílio vae dispersar uma soberba col»lecçao de moveis antigos, porcellanas, nrataie| Pinturas. Uma indiscrição - que é deverde officio — permittiu-nos visita- o localem que estão reunidos os objectos que serãoexpostos a venda. Sendo relativamente peüjueno o seu numero, muito grande e seu ca-im artístico e, para que so julgue desde iácitaremos apenas uma cama ríe iacarandá emque, diz a tradição, repousavaapôs o banho do mar, na caBomsueccsso; uma

ca°fon^',i"1C..a e.™ll,ni"a «wperlo. da ép,ca, feitas de "acaju" com bronzes dourado"a fogo; agunmãos dc praia jwrliíni-?¦ 
" ' -1

ççllanas dc Sevres, Sa>:e, Cano d Monte B™lnn, pinturas de Gòugelotcez de indisculivel

D. João
a de campo

commoda-seerelária

ura pintor fri

vi.

li/cô'. n ,'.' 1Sla-e Patl>i°ta italiano, morto enLissn; Bottio, pintor veneziano; jêaú ulvwáhora concours»; Aurélio de FlJS^u'poucos dias
tevão Silva, ; Es-

o C.c

. de Figueiredo,lounado a nossa admiraçãoHarner, discípulo prcdi'e-1grande Roybet, ele.Será lambem vendido um precioso co!!-»do ouro .primorosamente esmnitad . . ,o°. 
"'

l'-:.balhoa,aSe-á] vníoTl'ad°r 
DK',u"-',i " •'¦ '"- o imperador 1). Pedro

e mais um pianoyíectriS°rÍ 
:

nana, digna de ser vistaEste leilão se cffcctrfaráleiloei Vii-giüo, no dia 5 (!0 corre.

¦eça extraoiili-

armazém dc

15000, ouro.
todas as

por

enviço íelepljonico
SUL z MIL. — Immediatamente terá V. .* fc Colombo ~ P. José de Alencar U^

Melhoramentos èffi Santa ími

__" •—s!©c«b—. _—_—_____DACTYLOGRAPHIA
"EsooSa Ksmington"

FUNDADA EM 1911
por

Frederico Ferreira Lima e Arthur José Lon
Kua Sete dc Setembro n. 07'

Jnsina-se em condições vantajosa1 >-i.'.'lhos a machina com sigilo', 
"
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lera
de

ociical dos Corretores
UII Uva èiicos

Não tendo
dé niiincro. a

sido rcalisada hoje, por falta
, . ., assembléa gerai ordinária paraCioiçao dc sua nova administração, eslá cor,-vocada nova reunião para amanhã, ás 12 lio-ras.
Parece certa

cal. a reeleição da Ca mara

J. 1*3li)
Dentista. Tratamento Bin-

iVfS pletaniente sem uòr

s o executam-se
presteza e perfeição.

mr ae Nogueira, ^aira rheumatis iu«.

Rodrigo Silva
¦— 2—«sa© CS*»—*——.. .

Querois apreciar bom e puro cate-Só o PAPAffft.Q -

liVIOURA BRASIL ttu i urujíu.i
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ÚLTIMOS TELEGr-AMNIAS
D0SCoRRl:iPONDCNTE5
£5^0^.5D/t'fl NOITE'
Nü INTERIOR E NO
EXTERIOR ESFRVIÇO
Dft AüEÍNCI/X AMERICANA

O CASO DA STANDARD OIL

0 embaixador brasileiro
em Washington pede

informações
O Sr. ministro do Inlorlor, respondendo num iiviso do mmi colluoii 1I0 Lvxlorior, que suli-jiieltiii n mim apreciação o tclpgrnnimn do cm»linlxndor hrnsllolro om Wnsliiiigton; ibliro hliulleiicln il» companhia Slnmliird OII, decln-

jj-nti-lho que, nflo sondo permlllldo «o poder
jCxeeuUvo InLorfcrlr cm emisiis sujeitas ú do-elsuo ilii judiciário, cnbo nos Interessados con-Blllulr advogado pnrn dcrcndor seus direitos
permite íi í nulorlilndos brasileiras,
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RAPI0A5 t MINUCIOSAS
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DA MA NOITE"

I fesía à láili
O ^omicio da Maison

Moderne
Vários discu.i-sos

-a-
0 operariado desta capital commcmoroii

n daln de hoje rcnlisnndo jnisseutas peln ci-
dade e comícios de propagando.Na "Maison Moderne", cedida pelo Sr.
Pasclionl Segreto, houve á Inrdc, promovidoiieln Associação de Kcsislcncín dos Trauallin-
dores cm Tropiclics c Café, umn grnndo re-
liuiãq, sendo pronunciados vários c veheincn-
les discursos.

r.-ilon, cniic outros, o operário Condi-
do Cosia, que relembrou a jornada de Chica-
tio. mostrando ser ainda hoje idêntica a si-
Inação do operariado.

t-illnu da necessidade ein que eslã o opera-
rio de instruir-se, afim de que possa com-
prehcnder os deveres e direitos. 1.11c é o uni-
co produclor sobre a lerrn e não nina maelii-
lia dirigida por qualquer desequilibrado n,uc
se intitule dirigente.

Depois, referindo-se ã crise, declarou c|iie a
canalha podia protestar contra a coreslia dos
gêneros ou mesmo supprimlr o café pelo en-
enrecimento do assuear. Os polcntndos tôm
ns quartéis clieios de soldados paro garantir-
lhos a posse do poder. A grita não os incom-
inodora, e. tanto assim é, que elles dizein ser
n "Io de maio" obra de meia dúzia de estran-
geiros desoecupados.'

Pergunto á canalha de casaca si.sou estran-
geiro, diz o orador Sou estrangeiro porque não
tenho um '"pé de cabra" para arrancar o di-
)llieiro do Thesouro.

Continua dizendo que a situação é de fome,

/'r.is
jjlifu

Ílódc 

compra:' c nno r
norrer ã mingua. E'
clarindo no Brasil.

Rscotio. O operariado, não tendo trabalho,
lisio tem dinheiro; não tendo dinheiro não

c não podendo comprar tem de
essa a situação do pro-

ralou, a seguir, o Sr. José Elias da Silva,

Ític 

analysou a situação eennomieo-social em
udo o mundo, pregando a doutrina anarchis-
n. Não deve haver leis, que significam,

Wpcnns, o 'predomínio de um grupo que mau-
¦lia. As que se fazem, eom promessas de lienc-

Íicios, 
não se cumprem e as outras, as cjuc

éui de eneonlro ás aspirações do povo, só
Stifio feitas porque constituem fnetos eonsiím-
tirados, isto é, porque representam aspirações
lio povo. Estas, as leis imiteis. As de cara-
Jlcr nocivo, são as que estabelecem decretos
Vexatórios.

Não é de leis que precisamos, diz o.orador,
) sim da modificação da forma de vida social.

(• Sr. Manoel Campos falou depois, salien-
1:1 ndo a força do operariado.
;¦ Teve a palavra, cm seguida, o Sr. Santos
Aunior, que declarou marear o 1" de maio de
ÍÍIKi o inicio de uma grande era.

Diz, assim, por que na guerra enropéa não
Janverá vencedores nem vencidos. Ella, diz o
orador, terá que acabar cm virtude de uma
revolução, que produzirá a transformação so-
rial. Sendo a America o reflexo da Europa,
essa transformação se estenderá até esta
parle do mundo e, assim, repelia que o dia
de hoje. é a véspera da grande revolução de
amanhã.

De um camarote falou um operário que,
dizendo-se. filho de S. Paulo, declarou haver
¦sido forçado ;i emigrar dali para não morrer
de fome. E todos dizem que naquelle listado
não lia miséria. «

Passa a tratar do dia de boje, affirmandp
que no Brasil temos um Io de maio perma-
iicnlo. Não nos metralham com armas, diz,
mas nos metralham com a fome.

Deve ser assim mesmo. Somos um povo
.' ápatliico e imlilTuTiilc, sem sentimentos,
porque só aqui se morre de fome sem que se
lute pela subsistência. Os próprios animaes
não morrem de fome indiffcrenlcmente: ata-
cam e procuram, de qualquer maneira, saciar
a fome. Nós cuidamos da guerra, mas não¦procuramos saber si o estômago eslá vasio, O
liosso estado, affirma, é de decadência. Só
a revolução nos poderia salvar.

Os que sobem ao poder só tem um fito:
a riqueza. Appeliam para o1: impo.slo.s, en-
cheiti a Thc-trvjo e enchera as algibcirui, se-
igiiios semo.-c da impunidrle. Ataca a im
jpvrrso, que não liga a menor importância á
Sorte do operariado.' Tem a palavra o representante da Vnião dos
SííUvadorcs. São justos os soffníncnlos ap-
jplicodos ao operariado qua não se agremia,
fue não se une, que não quer comprehcnder,
fruc não quer defender os seus direitos.

: Numa população de 400.000 trabalhadores"t.slá 
presente ao comicio uma parcella mini-

jria. A outra parte trabalha, naturalmente,
ípiando neste dia não se deveria mover uma
ió machina. São os próprios operários que
fãifio reivindicam os seus direitos, Elles, antes,'ornam as correntes que lhes ncorrenlam as
Snãos. Elles próprios se collocam ao alcance
tio chicote do senhor. Procuiaro., nas tnvornns,
abafar as suas magnas. A guerra, a fome e a
lírevolução, são os remédios capazes de ope-
lirar a transformação dos sentimentos corrom-
Vidos. Que tentamos ein nosso beneficio? iicr-
gunla. Nada. Preferimos o suicídio, a matar• I os autores das nossas desgraças. Ninguém

,'fluer imitar o exemplo dos mutiyres de Chi-
capo. Piefírimos pedir esmolas a cor-

jlar as raízes que nos arrastam á miséria. An-"les comer debaixo do chicote, do que pastar¦fome de fronte altiva, li' isso que elle. õs-'sisle ba Ui'annos. Permilti, dÍ7, que a gudr-
>\i se estenda por toda a parte, para (pie a rc-
jvoliiçãò determino a queda da camada podre,

Íundnndo-ss 
então a ordem sem governo. A

mprensa é atacada com vcliernaneiã, termi-
Jiaiulo o orndo.v por dizer que, si rada povo
ècm o governo que merece, o operariado lem
) chicote merecido.

Outros oradores falaram, encerrando-sc,
tm ordem, o comicio.

--fi -—*r\fíWm 1 —fc' —*

depoimei
Samuel Pertence

I Com as declarações do Di. Samuel Per-
íence, aceusado do espancani.ei;!o do copeiro
vlosé Luiz Martins, foi encerrado o inquérito
ho 5" districlo, O Dr. Pertouee não negou
iriue houvesse espancado a viclima, allegando
Vjue "o pontapé quasi não o allingíu"...
J Confirmou as causas da oggressíío, como já
fn haviam declarado as testeinnníias.
: Só se admira o Dr.- Pertence que, dias após
«o incidente, fosse o copeiro baixar á enfer-
jnaria, attribuindo isso ás inimisades pes-
àoaes que tem entre outros médicos, inler-
Jos e funecionarios do hospital.

j O delegado vae relatar os íatfri.; 
"'vliMQi '

Ultimas noticias
dajüerra

(Recebidas até ás 18 horas)
—»_—

da revolução Ir-
landeza

Todos os clioíos roboldos ron-
deram-se

Uh\l)M:s, I ÜIAVAS) (Orilelnl)-'Iodos os cheles rebeldes de Dublin
renderum-so ás forons legaes.

mm vâcCo.?la âos firaffl-

PAfílS, t (UMAS) (Oílielnl) — Os
nlleinúQs ulaoarnni violontmnonlo dn-
ronto n noite us nossns posieões ao nor-
te de Morl-llomme. As nossos tropas
responderam eom toda a energia o ata-
quo o derrotaram as massas de assai-
lo,eausando-llics perdas consideráveis,
Morreu o ma.or IVíiI-

clerkichios
LONDRES. 1 (A NOITE) — Nos combate.

travados entre italianos e austríacos, uo Col
di l.nna, morreu o major Walderklcltlcs, con-
selheiro do imperador Francisco José, dn
Atislrin.

Os (urçós no üBíjvpío
NOVA YORK, 1 (A NOITE) — Tolcgrn-

phiiin dn Cairo:"Porcas turcas, auxiliadas por um gran-
de contingente allemão, encontram-se a viu-
te milhas dn Suez.

Esla noticia causa certa estranheza, sobre-
Indo por não se poder comprehcnder como
os turcos conseguiram trazer provisões c água
para as suas tropas até distancia tão grande,
através do deserto. E' evidente que os tur-
cos dispõem de meios de transporte rápidos,
talvez de uma estrada de ferro, porque do
contrario não teriam podido icunir um gran-
de exercito.

Apezar da confiança que lia no organha-
ção defensiva do canal, teme-se que os tur-
cos tentem desla vez a serio invadir o Egy-
pio."
Os disíurbios da Ir-

landa
LONDRES, 1 (A NOITE) — A situação na

Irlanda pôde r.er considerada r.nrmalisada. Os
chefes rebeldes ile maior prestigio renderam-
se todos incondicionalmente ás forças bri-
tanníeas; entre elles encontra-se Pcter Pèar-
ce, que havia sido proclamado cm Dublin
presidente da llepublica irlaudeza.

A causa da llepublica, segundo a opinião
de todos elles, eslá morta. O numero de prí-
sionciros, somente em Dublin, ultrapassa de
um milhar, havendo entre elles muitas mu-
lheres. uma das qunCs é a cnndessa de Mar-
hieviez.

Fora de Dublin o movimento não tem gran-
de importância. Na maioria das cidades a
ordem eslã restabelecida, lendo os rehelde.s
entregado as armas sem condições.

O edificio dos Correios e TelegrapliOs de
Dublin eslá transformado em um montão de
minas, tendo sido completamente arrasado
pelo bombardeio.

O presidente do minis-
íerio hespanhol fala
sobre a defeza de

Verdun
PARIS, 1 (Havas*) — Entrevistado em Mo-

drid pelo correspondente dn "Journal", o
presidente do conselho de ministros da lies-
panha, conde de Uomanones, depois de ter
manifestado a maior satisfação por ouvir di-
zer que Verdun jamais cairia em poder dos
allemães, declarou:"Nunca a França se elevou mais, nem foi
mais digna da nossa admiração. Nenhuma
época da sua historia, depois de Napoleão,

Os francezes fazem
sabem cnnoDrecer

se assemelha a esta.
guerra cavalheiresca,
guerra". ,:..;;:^.üú/Vi;:
Uni vapor a pique
LONDRES, 1 (Havas) —> O vapor inglez"City of LueUnow", foi posto a pique.

Um desmentido sobre a
revolução irlandeza
LONDRES, 1 (Havas) =-i A Agencio Rculer

declara-se aulorisada a affirmár categórica-
mente que não ha a mínima parcella de ver-
dade na noticia procedente de Haya em que,
contrariamente aos communicados do gover-
no brilannico sobre a agitação na Irlanda, se
diz ler transpirado que uma parle da guar-
nição enviada do campo de Curragh para
Dublin, havia feito causa commum com os
revoltosos.

Os conimunicadns officiaes a que se refere
a declaração da Agencia Reuler são os que
diziam que somente os membros da socie-
dade "Sinn Feiu" estavam implicados no
movimento. ,....;!:!...

A «Cunard» augmeiiía
a sua froía

LONDRES; 1 (South American Press) — Te-
legraplíam de Liverpool annimciando que a
companhia Cunard adquiriu a frota da compa-
i\liia de navegação canadense Northcrn-Bre-
men.

A «Hansa» esíá arrui-
nada

LONDRES, 1 (South American Press) —
A companhia allcmã de navegação Hansa aca-
ba de fazer publicar em Bremen o seu relatório
relativo ao exercício findo. Diz-se nesse do-
comento que o trafego esteve durante o_ anno
completamente suspenso e (pie, pela primeira
vez na sua historia, a companhia não pódc pa-
gar dividendo, vislo estar arruinada pela
guerra.
Os prisioneiros tria Al-
lemanha estão famintos
LONDRES, 1 (South American Press) —

Telegrapbam de Slochholmo:"O "Aflonbladt" diz que o governo russo
eslá convencido de que os prisioneiros de guer-
ra na Allcmanha 'soffrcm fome. Os directores
dos caminhos de ferro suecos, a pedido da Hus-
sia, conipromellcrnm-se a facilitar, por esse
motivo, a transmissão continua de trens carre-
gados de gêneros alimentícios para aquelles
prisioneiros. "

A soríe de Sir Koaer
Gasemèht

LONDRES. 1 (South American Press) == Tc-
Içgrapham de Nova York dizendo que o secre-
tario de Estado, Sr. Roberto Lansing, declarou

; que a irmã de Sir Roger Casenienf, que vive nos
Estados Unidos, informada do que succcdéra
a esse. conhecido agitador irlandcz, declarou que
era indiffercnte á sua sorte.

GOMMUNIGADO AbliÊMAO
O Quarlcl-Ccncral allemão communica em

data de. .'!0 de abril:"Repelidos ataques dos inglezes contra Gi-
vcneliy foram insnecedidos. Ao norte do Som-
me e' a noroeste do Oise escaramuças entre
postos avançados, que nos foram favoráveis.

Hontem, á noite, os francezes atacaram, com
forças consideráveis, as nossas posições na oi-
lurâ de Mort-IIomme e a léste dali até á orla
norte do bosque des Caureltes. Após violento
combate na encosta léste da altura foi o ata-
que repellido. Uma investida sobre a margem
direita do rio, a noroeste da herdade Thiaumonl
fracassou cgualmcnte.

Num encontro aéreo sobre. B.elle.roy (tres ki- 4 MJtnos algumas, çente^s tle prisioneiros

9ir.LnMin»i
Iiwial

0 novo governo do
S. Paulo

0 que ficou resolvido
Não lemos siníío que confirmar as nollelas que temos publicado relativamente no

Sr. ministro dn Exterior.
A licença dada a S. Ex., nn conferência

que limitem leve com o Sr. presidente dn Re-
publica, ò do quatro inezes, com possívelpriirogiiçãn. .,

O ür. Souza Dnrilns cmbnreorA cm Rue-nos Aires no "Avon", que deve partir paracn no dia 8. Loco que chegue no Rio, o Sr.I.auro Aluller entrará nn goso dn licença que" v' Woncosloó Hrnz lhe deu.
i mi*m ~

o Sr.

A SUCCESSAO NO ESPIRITO SANTO

0 Sr. Marcondes telegrapha ao
Sr. Wencesláo

VICTORIA, 1 (A. A.) — O presidente do Eslado, coronel Marcondes de Souza, passou ho
,1o o seguinte lelegrnmmn ao Dr. Wencesláo
Ilraz, presidente da Republica: "Exmo. Sr,
presidente dn Republica — Tenho a honra de
levar no conhecimento de V. Ex., que não
mais se reproduziram os lamentáveis fados
Decorridos nos municípios de Cachoeiro do
Ilapemiriui, Alegre e Linhares, podendo asse-
guiar a V. Ex, que no Estado a ordem publí-ca acha-se garantida, dispondo o governo de
meios e força capazes de reprimir qualquernova tentativa de subversão da ordem. Ordc-
nei rigorosas providencias no sentido de se-
rem apuradas as responsabilidades pelas cri-
minosas oceorrencias que se deram, afim de
que possa ser entregue á acção da justiça a
averiguação desses fados c a punição dos
culpados, lendo seguido para Cachoeiro do
Itapemirim o delegado auxiliar, para abrir ri-
goroso inquérito c achando-sc o Dr. chefe de
Policia, cm pessoa, dirigindo as averigua-
ções das oceorrencias de Collalina.

Respeitosas saudações' — (A) Marcondes de
Souza, presidente do Estado do Espirito San-
to."

¦ g»t». ¦

O Sr», presidente
O presidente da Republica rccncctòu hoje as

audiências aos congressistas que estiveram á
lardc, cm grande numero, no palácio do Cat-
Ide.

Amanhã S. Ex. irá ás 11 horas á Escola Mi-
litar do Realengo o á tarde, á Escola Normal.

Nomeações e exonerações
na Fazenda

O Sr. ministro da Fazenda assignou, á lar-
de, as seguintes portarias: nomeando Ama-
dor Rueno Horta pára o logar de colleclor
federal ein Campanha, Minas Geraes; dis-
pensando do logar de encarregado das rendas
federaes daquella cidade José Gomes de Mo-
raes; nomeando Cândido Porlo para o logar
de escrivão diis rcntla.i fciíornòs om Penna-
polis, S. Paulo, Nicanor Pilar Prestes para
o de escrivão das rendas federaes cm S. Vi-
ceute, Rio Grande do Sul, Mario fie Carva-
lho, para o de escrivão da collectoria federal
eui Porto Ferreira, S. Paulo; exonerando Ma-
rio Sevc Wanderlcy do logar de agente fis-
cal do imposto de consumo no interior tü
Parahyba, visto não ter assumido o exercício
dentro do praso marcado; nomeando o 4o cs-
crlplurario da Recebcdoria do Districlo Fe-
de;'al Henrique Campos de Oliveira para o
logar de agente fiscal do imposto de consu-
mo no interior do Estado de S. Pàülí,

O Sr. ministro da Fazenda exonerou, a pc-
dido, Francisj) Ferreira de Melio do logar de
colleclor das rendas federaes cm ilabaiana,
Sergipe, e nomeou Urberlo de Freitas Cou-
tinho pari colleclor federal em Campo Gran-
de, Matlo Grosso; Joaquim Pereira de Cas-
tro agente fiiéaí do imposto de consumo ro
interior da Parahyba para idêntico logar na
capital do mesmo Estado.

» —ate»- « i

Concurso para medi-
cos escolares

Foi hoje entregue ao prefeito o resultado ge-
ral do concurso procedido para os quinze loga-
res de médicos escolares da Prefeitura.

Tinham-se inscripto 108 candidatos, faltaram
á prova cseripta 8 não entregou a prova 1, não
a leram fi e foram eliminados 10. Dos que se
submelternin a todas as provas foram deselas-
sificados 10 e classificados Oi, na seguinte or-
dem:

Primeiro logar com 80 pontos, Dr. Maurício
de Medeiros; ü" logar, com 88 pontos, Dr. Joa-
quim Nicoláo; i!" logar, com 81 pontos, Drs. Bi-
calho e Leonel Gonzaga; '1" logar, com 80 pontos,
Drs. Zopyro Goulart e Hento Ribeiro de Cas-
tro; 5" logar, com 77 ponlos, Dr. Vidal Ribeiro;
G,; logar, com 70 pontos, Dr. Rueno de Andra-
da; 7° logar, com Ti ponlos, Dr.Ainaury de Me-
deiros; 8" logar, com 71 pontos, Drs. Oscar
Clark, Barbosa Vianna, Pires Ferrão, Santos
Moreira e Egas de Mendonça; 9" logar, com 70
pontos, Drs. Alexandre Moscoso, Abel Noronha
e Octavio Ayres; 10° logar, com 69 pontos; Drs.
J. Tavares Filho, Alhos Aranis de Mattos, An-
lonio Martins Pereira c Pedro Pernambuco;
11" logar, com Gi ponlos, Drs. Leão Velloso
Netto e José Alves Castilho; lü" logar, eom (Vi
pontos, Drs. Azevedo Lima e Jorge de Santa
Anua; 1.1" logar, com 02 pontos, Dr. João Paulo
Carvalho; 11" logar, com 00 pontos, Drs. Eduar-
do de Barros e J. Rlaslrangioli; 15" logar, com
!í8 pontos, Drs. José de Ávila Bastos, Rego
Lins, Eduardo Meirelles, Heitor Carrilho, An-
lonio Maria Teixeira, Agenor Mafra, Álvaro
Martins Baptista e Cunha e Mello.

Seguêm-SC, com 50 ponlos, os Drs. Hildebran-
do, Gualter de Almeida, Massilon de Saboia, Ro-
drigo de Lamarc Leite, Amalio da Fonseca, Car-
nio Nelto e Jcronymo Guimarães; com 55 pon-
tos, os Drs. Gustavo Armbursl c Renato Pa-
checo: eom 5-1 ponlos, Drs. Tíiomé Cavalcanti,
e Umberlo Lisboa; com 58 pontos, os Drs. Er-
neslo Tibau, Fernando Lacerda, Maurício Nas-
cimento Silva, Carlos Motla Rezende, Leal Nei-
to e Aida de Assis; com 50 ponlos, Drs. Mu-
rillo de Campos, La Rocque, Felix Nogueira,
Dias da Cruz, Ricardo Gusmão, Oswaldo Boa-
ventura, Arnaldo Cavalcanti, Alair Antunes,
Mario Araújo, Siqueira Cavalcanti e Edgard Fil-
gijeiras.

lomelros ao sul de Verdun) um dos nossos avia-
dores abateu, cm combate conlra tres* adversa-
rios, um dos apparelhos inimigos.

Ao sul do lago de Naroez aprisionámos, em
combates noclurnos, mais 88 russos, capturando
quatro canhões e uma metralhadora,

GOMMU1GADO AUSTKO-
S1UNÜAKO

O Eslado-Maior nuslro-luingaro communica
cm data de 29 de abril:"Na orla sudoeste do plnnallo de üoberdo
Louve violentos combates durante os ullimos
dias. A léste de Selz o inimigo peneirou nas
nossas trincheiras. Num contra-ataque conse-
guimos, não somente cxpulsal-o dali como apo-
derar-nos das suas próprias posições naquella
região.

Bombardeámos com visível exilo o cume de
Col di Lana. Um conlra-alaque que os italianos
emprehenderam ali foi repellido.

Em muitos outros pontos da frente italiana,
principalmente nas Belomilas c nas proximida-
(ies de Gorizia, violentos combalcs.de artilha-
ria.

Os nossos aviadores bombardearam as esla-
ções de Cormons e San Giovanni di Mon-
zano.

.; Em encontro": de postos.avançados na frente
do exercito do arehi-duque José Francisco fi-

A posso solemne dos Srs.
Altíno Arantes e Cândido

Rodrigues
—$

A NOMEAÇÃO DOS NOVOS
SECRETÁRIOS

, 8*-PAULO, I (A. A.) — IUalIsou-sc bole,as 13 horas, com Ioda a solemnlilade, no edi-ficioJ do Congresso Estadual, a cerimonia daposse dos Drs. Altino Arantes c Cândido Ro-Hrigiies, presidento e vlee-presldenlc eleitos.O Ur. Ejoy Choves, secretario do Interior,riu. nn carro do palácio, buscar. A .sua rc-siilencla, o vlcc-prcsIdcntc Dr. Cândido Ro-urigucs, seguindo ambos dali pnrn a rua Fre!Canircii n. 2.'I0, onde receberam o novo presl-denln Dr. Alllno Aranlc-s, dirlgindo-."e Iodospara o ediflro do Congresso.
Escnllaya o carruagem um piquete de ca-valjana da Força Publica.
No edifício do Congresso foram o presl-(Icnlc e viec-presideule eleitos recebidos poruma commissão composta dos senadores l.a-cerdn I:rouco C Virgílio Rodrigues Alves, ecios «deputados Mario Tavares, Gabriel Jnn-queira e Júlio Prestes, c conduzidos parao salão nobre, onde os aguardavam o Dr.Rodrigues Alves, acompanhado dos actuaessecr. Lu-ios dn governo c seu ajudante de or-deus c numerosos congressistas, passando eu-Rio'p Dr. Rodrigues Alves o governo no Dr.Aluno Arantes.
Terminada a cerimonia seguiram os liovospresidente c vicc-prosldenlo do Estado e de-mais pessoas presentes para o palácio do go-verno, onde foram lavrados os decretos denomeação dos novos secretários, a saber: In-tenor Dr. Oscar Rodrigues Alves; Justiça.ur.rililoy Chaves: Agricultura, Dr. CândidoMotins Fazenda, Dr. Cardoso de Almeida.Logo depois o conselheiro Rodrigues Alvosdeixou o palácio, sendo acompanhado até ariotcsscrle Sportmon" pelo Dr. Altino Aran-les e pelos novos sccrclarios do governo.De volta an palácio o Dr. Altino Arantesassignou ainda os seguintes decretos: no-meando o Dr. José Rubião, para o cargo desecretario da presidência; pondo á dlsposl-

çao do gabinete da presidência o Dr. ÇycóI-reilas do Valle, eseriplurario da secretariado Interior e que até lionlem exerceu as fun-cçoçs (le auxiliar de gabinete do titular dn
pasta do Interior. Continuarão nos cargos
que omipavam o chefe dn casa militar e oajudante de ordens da presidência do Esla-do, respectivamente, major Eduardo Leieunee capitão Afro Marcondes. O quadro de of-ficiacs de gabinete dos secretários do Estadoficara assim organisado: Interior. Mario Gu'-moraes; Justiça, Germano de Medeiros, c Fa-zenda, Mario Cardoso de Almeida. Ainda não6 conhecido o nome do official de gabinclcdo secretario da Agricultura.

Por oceasião da posse a Força Publica doEstado prestou as honras devidas.
( Uma commissão de funecionarios recebiaa-entrada do Congresso os ínnumcros con-vidados, entre os quaes destntavam-se mem-bros do corpo consular estrangeiro, ministrosdo Tribunal de Justiça, juizes, promotores eoutras autoridades; Dr. Duarte Leite, cmbnt-xador de Portugal c os sccrclarios da embai-xada, Srs. Justino de Monlalvão c .T. Bran-dão Lopes; general Carlos de Campos, com-mw.-oVule da fi" região mililar; prefeito mu-nitífpal, vereadores e muitas outras pessoasgradas.

O presidente do Estado de Minas, Dr. Del-fim Moreira, fez-se representar na solcmni-(lace da posse do Dr. Altino Arantes pelodeputado Antônio Carlos, que, para esse fim,aqui chegou lionlem á noite. O mesmo depu-lado trouxe também a incumbência de cum-
pnmenlar o conselheiro Rodrigues Alves, emnome do Dr. Delfim Moreira.

O Sr. Júlio Barbosa, secretario da presl-dencia do Senado Federal, representou na ce-nmonia o Dr. üibano dos Santos, vice-pre-sdente da Republica, c o senador Antônio Aze-redo, vice-presidente do Senado.
-•*»•>-

Um assassino pronunciado
O juiz da f>* Vara Criminal pronunciouho.ic João de Paula Rueno, autor do assassi-nato, oceorrido ha cerca de dous mezes, á

poria do Cinema Odc-on, do amante de suaesposa, facto que narrámos minuciosamente.
-*ae_t»-

0 Conselho Supremo da Corte
resolve a questão Foster e

Peixoto Serra
Na sessão de hoje do Conselho Supremo da(orle de Appellação, a celebre questão Knowlestó Foster sfoJ afinai julgada.Em 4 de janeiro deste anno, a firma PeixotoSena, credora admitlidu na fallencia da Socie-oade Anonyma Lloyd Espiritosantcnsc propoz,'„¦•',. "/''"ra Cível, uma acção conlra Knowleséc l'oslci>]>ara o fim de exeluil-os do quadro decredores daquella fallencia, requerendo notifi-eaçao ao Banco do Brasil pura não entregar aessa firma n quota ali depositada para seu pa-gamenlo.
A acção foi julgada procedente. Mas cm lor-nc da decisão se travou longo debate, indo cilaser affccta ao Conselho Supremo.quc hoje, con-tra o voto do desembargador Pitanga, que en-

tendia não ser caso da competência do Conse-lho, julgou a reclamação de -Foster & C,interposta da decisão do juiz da 2" Vara Ci-
yelj procedente, pnra que esse juiz dé cumpri-
mento ao accórdão, facultando ás parles os re-
cursos legaes para sua interpretação e cffeito.

Esse accórdão é o da 2" Câmara, que aulorisa
o juiz da 2a Vara Civel a fazer effeclivo o pa-gímenlo da firma reclamante, independente-
meiile de quaesquer recursos ou de quesquer rc-clainações. í

-»—«}?»».

Infamou o lar do irmão] Os novos lutemos
e quiz matar a cunhada *° Hospital São

Sebastião
Na estação do Encantado
Em umn despovoada run dn estação do Eu-

cantado ddsonrolou-so I10J0 uma scena desangue violenta, rápida o ImprcH-lniinntc.
A' run (liillheriuluii 11. 118 reside com sim

mulher Leonor Alvc* Pinho, Andrc 1'nr'n
Pinho.

Nn ylslnlmncn já ernm commcnlndos os
nmores de Leonor com o irmão de seu mnrl-
do, Alfredo Tavares. Este, embora somente
preso n André pelo laço paterno, deveria
gunrdor-lhc o respeilo devido, o que não
aconteceu. Leonor, porém, ainda que larde,
rnmprchcudcu n sua Infâmia e resolveu ahan-
donal-o.O remorso ntormentava-n já e hontein
resolveu terminar a ligação.

Alfredo relirou-sc, mas no scm espirito
ncudiram logo certas suspeitas. Leonor o
abandonara porque linha, com certeza, outro
amante.

A idéa de vingança velu-lhe á menle. Hoje,
armado de um revólver, p.irliu paru a casa
da cunhada. Encoiitrnuuo-u na sala, logo ao
entrar, bruscamente, sem proferir palavra,alvejou-a jior quatro vezes, succosslvnmenlo,

Leonor, allingida pclus quatro projeclis,caiu por terra a csvair-se em sangue.
Aos estampidos ncudiram vários popularesc policiaes, que cffcctunrom em flagrante a

prisão do criminoso.
A viclima, ngonlsnnto quasi, foi enviada

para a Saula Casa, depois de ser medicada
pela Assistência.

1 ¦<?>¦ 

0 capitão Wanderley vae
a conselho de guerra

O Sr. general Dnrbedo, chefe do Dopnrla-
mento da Guerra, não concordando com n
impronuncin, em dous conselhos de investi-
gação do capitão Wanderley, vae mandar
subinetter esse official a conselho de guerra.¦ mwm '

congresso para o
de Tarifas

Â questão das gratifica-
çoes addicionaes

Mais uma acção improcedente
Na 1* Vara Federal .loão Blacls da Silva

Bruii c Juvencio Tavares Dias Pessoa propu-zeram uma acção. para o fim de ser cou-
demnada a União federal a lhes pagar as gra-tificações addicionaes a que se julgavam com
direito, como operários do Arsenal de Mari-
nha do Bio de Janeiro, as quaes deixaram de
ser incluídas nos seus vencimento.., prejudi-
cnndo-os na aposentadoria que obtiveram, porinvalidez.

O Dr. Baul Martins, cm face das leis (pie
regulam a matéria, c não são extensivas aos
autores, julgou a acção improcedente, con-
deninando-os nas custas.

Terminou hoje o concurso para o prcvlncn»
Jo de logares tle internos do IIo'ipllnl S. Se.basliáo,

Coram classificados: 1° lugar, Alberto Ilcu-
JJ»; il», Lul» Lacerda; .T', Amiltoii Nogueira: 4",Mario1 Jansen; f»', José Carquejaj li', Lauro Cor-r., '•.,,'' A5,,",lir» Machado; ("', Alves IJcmnndbielll, e !l«. Manoel Speudola.

Pornm deselnsslficados dous cnndldãlos e nãocoiicliilram as provas quatro,Pnrn os dous lugares offecllvos serão nomea-dos os dous primeiros classificados c os tle.mais para os logares de Internos extrnordlnn-rios du serviço de luborculosos, cm numero desele.

Os submersiveis vão para o dique
O Sr. ministro da Marinha providenciou paraque tenham entrada amanhã uo dique liu-

ctiuiiile "Affouso Penna" os tres submersiveis
que .ali vão ser siibincllidos 11 limpeza de queprecisam.

COMMUNICADOS

qua
seo égua

Para os Elegantes Ca-
riocas os variados
e elegantes

Artigos para homem
DO

-«>-
eConcurso para sargentos

radlotelegraphsstas do Exercito
A 23 do corrente realisar-sc-á, no Io rc-

fiiiuento de engenharia, o concurso para os
postos de sargentos.

Conjuntamente serão realisadas as provas
de habilitação dos ladiotelcgrapbistas, para
classificação das primeira 1 i segunda elas-
ses respectivas.

1 «*!».»¦ _

Dous "punpistas" presos
cm flagrante

Um facto de causar assombro foi o veri-
ficado hoje no escriptorio da Light, á rua
Marechal Floriano Peixoto.

Um agente da Inspectoria de Segurança
Publica prendeu em flagrante(l) dous anda-
ciosos "punguislas", que agiam naquella de-
pendência.

São elles: Virgilio Tenueio e Damião Las-
sapolio, ambos italianos.

Contra elles foi lavrado o auto de prisãoem flagrante, por terem sido presos quandoroubavam a carteira do Sr. Alberlo Pitan-
ga, residente á rua Bu arque de, Macedo n. 8õ.

— .... .1, , ,—-| «gjtfrfrâ—q¦-¦¦¦ .._¦¦

Uma lição ao Sr, Borba
Ao Sr. governador de Pernambuco o Sr. mi-

lustro do Interior devolveu a caria rogatória
que acompanhou o officio n. il, de n de
marco ullimo, dirigida ás justiças portuguozas pelo juiz municipal-da Ia Vara do Recife,
para penhora em bens pertencentes a José Ma-
ria Alves da Silva, visto não depreear-se di-
ligencia permiltida pelos avisos de 1" de ou-
tuliro de 1847 e 14 de novembro de 1805.
¦¦¦- , .,¦_. „ | 1-]tfr^..—_. ...

O caso Solfiere de
Albuquerque

O Dr. Armando Vidal, o" delegado auxiliar,
remei teu ao juiz competente os autos sobre o
inquérito policial aberto naquella delegacia
conlra o escrivão Solfiere. de Albuquerque em
virtude de uma queixa apresentada por pes-soa da família da menor Nenem Infanle.caso co-
1 beeido já em todas as suas minúcias.

Por acto de boje o Sr. ministro da Viação
transferiu para 7 de setembro a abertura cio
congresso para o estudo das tarifas de tran-
sporle, que deveria ler logar a lii do corrente.

r —rqiy^r— 1

exploração das minas de carvão
íaípa

O ministro da Viação deferiu boje o reque-
rimcnlo da Coniiianliia Nacional de Navega-
ção Costeira, solicitando varias medidas paraexploração de que ella já iniciou estudos das
minas de cai" . de pedra de Tubarão, em San-
Ia Calharina.

¦ ——¦a ..(agCBa--.. ¦¦¦,_.¦¦

0 Dr. Álvaro Rodrigues foi
acção dos estivadores

da Resistência
.A. policia interveni
Vários estivadores da Resistência, da des-

carga de carvão e mineraes, foram á larde á
ilhas da Conceição e do Vianna intimar os
companheiros que lá trabalhavam a virem
para a capital fazer uma passeata.

Na ilha da Conceição, foram ao deposito
dos_ Srs. Wilson Sons & C, ali eommetlendo
vários desatinos, resultando disso prejuízosmateriaes.

Os trabalhadores do referido deposito fo-
ra.m então forçados a adherir ao movimento;
embarcando todos para a cidade.

Desembarcando 110 cáes Rharoux, a policiainterveiu, garantindo os estivadores que ha-
viam sido forçados a deixar o serviço na ilha
da Conceição, os quaes voltaram ao trabalho
inuiiedif.tamente.

spacno desta se-
mana

Por ser quarta-feira feriado e dia da abei'-
lurâ do Congresso, o despacho collcclivo desla

f^man^fjí.i, transferido_vava ^littU-fsiíi.^,

O Dr. Álvaro Rodrigues tomou hoje posse do
cargo de inspector leclmico do ensino nas es-
colas profissionaes masculinas.

' » '«^OiS**»--* --—-«—___—-________.

Im desconhecido morto por
um trem

A* tarde, na estação de São Christovão, uni
Irem dos subúrbios apanhou um rapaz quetentava atravessar o leito da estrada, nialau-
d0-0 instantaneamente.

O infeliz, que apparcnlava 20 annos, tra-
java pnlctot preto, calça de riscado e estava
sem calçado.

O cadáver foi removido para o necrotério.

\mm ©ria a
ip® um anto

um
m

®m
Pelo commandante Galvão Areias foi re-

conhecido o cadáver da infeliz senhora liou-
lem esmagada por um nulo, na rua Marquez
de Abranles. Era cila 1). Ddòlhida Pereira
Couto, brasileira, viuva, com 48 annos, resi-
dindo á rua Tavares Ferreira n, 44. \'.ia pes-soa de confiança da casa do commandante
areias. _

'Afiai!
O direito que as candidatas do exame vago

do Io anno para admissão ao 2" pleiteam.
perante o director, ao qual se. apresentaram"
hoje para freqüentar as aula, e cujo direito
e-,te lhes negou, basea-sc nas seguintes ia-
zões :

o) Deram-lhes na Prefeitura um recibo,
cujo teor é: "Its. 50? ile Ittxa de mia nialri-
cuia", conforme guia da Escola Normal;

IO a admissão dessas alumnas foi feita par'
um numero de ordem posterior ao das málri-
coladas em annos anteriores, islo é, a pri-
meira das candidatas deste anno teve o seu
numero a começar de mil e tanto;

c) a letra c do art. 47 do reg. da Rscila
(decreto n. 985, de outubro do 1914), diz que
se matricularão os alumnos que, na '2:' cha-
mada, tiverem sido reprovados cm uma só
matéria do anno, lendo sido approvados em
todas as outras;

d) si os alumnos, candidatos ao 2o anno,
não continuaram a prestar exames para os
quacs se inscreveram, foi porque, depois de
feita a prova eseripta de ariilimetica, o dire-
ctor expediu um aviso á secretaria da Es-
cola, probibindo ao alumno innnbilitado em
tal prova continuar a fazer outras;

c) c afinal e disposição expressa do art. 20
do reg. cilado, ser facultada a matriculo nn
t° anno ao candidato que tiver pago a lava
inlegral (SOS), além dos requisitos dclcrmi-
nados no mesmo rc-g., isto ê, certidão de èda^
de, etc. etc.

Deanle dos motivos expostos, esses moços,
(pie pagaram a taxa de matricula, querem,'
como e de direito, freqüentar as aulas do
1" anno, porquanto o director não lhes per-
miltiu a matricula no 2" anuo dependendo do
exame de arilhmelica, matéria cm cuja pro-
va escripla houve a reprovação de 200 e tan-
tas candidatas enlrc- 800 e poucas, e isto de-
pois de terem já sido npprovadas em calli-
grapbia, gyínnastica, música e portuguoz.li' necessário salientar que. estas alumnas'
reclamantes pagaram a matricula e foram ãd-
mitlidas na vigência do reg. 985, não as podeií-do, por isso, attingir a nova reforma.

B Pmm
Leis.... á bis a sí Ba ü— $500 o exemplar

Os americanos mostram o stu espirito pra-
tico cm todas suas acções — as roupas ame-
ricanas para meninos e meninas que. ao pio-
ço de 2-?500 e 85, a Casa Colombo expõe são
uma prova dislo.

Não se confundem os nos-
sos moveis, principalmente
quando elles são apreciados
por uma pessoa de gosto.

Leandro Martins k C.
OUKSVES, 39-43-43

OUVIDOR, 93-95

ias Virtuosas deS£io
Curam hemorrlioiclcs, males cio ntcro,
ovario, urinas c a própria cystite. '

Cantoneiras clc ferro — Trilhos Dccau-
vtllc. Vendem-se na rua do Riachuelo
n. 559.

>r. Affcnòr MalVa Residência c cou-¦if  —  sultotio : IV u a
Riachuelo 22-, tcleplione 1.021 CealraL, Consulta? cias
2 cm deante.

Loteria da Bahia
ilcsumo dos prêmios da Gl" extracção efe

191G: 1" extracção do plano n. Iti, realisada
hoje, soh a presidência do Sr. lvr. Edgard
Doria:
1200,'!...-. 10:000*000
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THEATRO

Palmyra Bastos

080 088 ;i:,j

IONHODEOURO
J.43

Vencido

¦ COOOSOOO
Cf o j O nes&a

casa

Rio'

foíiz

Avemc Branco, 158
OSCAFÍ ík COR/IP.

O Ljopes
K' quem ilá u loiliiiui mau rápida n.n Loterias o ollo-

cec iii.iioiin vnnliigciu ,io imlilico,
II X! lir-HOi.o ij mu- .i|iD-l.i. -obre corridas tio cu-

11II0-. - Kiu.l» üuviilor, 181.

MANTEIGA V/irtÜcívl
Pasteunsada 'reclame) kilo a 3$8oo Ou-

vidoi 149 leltsria Calmyra.

ATT O BOSELLI
Maria Luiza I". V. Boflclli e seus fi-

lhos, multo agradecidos noa seus pa-
rentes c amigos que oh acompanharam
110 duro golpe da perda de seu chefe,
vêm novamente os convidar para a
missa de 30" dia que pela alma de tão

querido morto fazem celebrar na egreja de
N. S. da Lapa dos .Mercadores, á rua do Ouvi-
dor, no dia ,'J do corrente, ás i) horas da ma-nltã.

vae deixar a
opereta

UMA ENTREVISTA DE ACASO
— Piilmyra DnstOB vae de'xnr n oporotn,"Isso niguem quo ao nosso Indo assistia lion-tem no espectnctilo do Palace. Verilridolrn qno

Poliria «U*fosse, seria
I ii I erossitt*
Io II ores,
nrtlsl.t é
e o nhcctdn
por elloi
Irininos ou'
própria so
1'licllln d e
inação, Mrtll
li o n I e m
llinv». ou
Luiz Ca
oniprosni io,
n dlstincli
longo lem
lllll, 0 (|IU,
nos podurin— V: ver

os nosso»
pois ukhíi
li a si a o t e
do lllo e
festejada.

vil- deliu
bre a ve-
da infur-
l'n I m yr a
não Irali.i-
vimos o Sr.
Iliardo, sen
com quem
aclri/. lia
pu Irahsi-
por ccrlo,
Mimplo,

Hastas dolxn—- pergunta-

Barba já é documento!
No Exercito ha também
um "caso" das>.arbas

UM DESPACHO

Maria eSe Sijtíaza Pirata
(1° annlvcrsario)
Carlos .Simões Praia e família cou-

0 Vldtttll os seus amigos para assistir ;i
|sM? mlsa que pelo eterno descanso de
B sua alma mandam rosar amanhã, ter-
H ça-feira, ás 8 horas, no Santuário do
«t Sagrado Coração de Maria, no Meyer.
iradeecm antecipadamente aos que conipa-•m a esse aclo.

in^íão-ter-ente Oscar ÂmoedoTeMes
A família do capitão-lenonte Oscar

Amuedo Telles, communicando o trige-
simo dia do seu fallccimento, faz rezar
uma missa na egreja da Candelária (ai-tar-mór), amanhã, 2 de maio, ás 9 lio-
ras da manhS, e, para este acto, convida
parentes e amigos.

i/t r nlgo sobro o a
ide que Palmyra

defJnitlvniiicnlo n opcrela '.'
mos-lhe.

Julgo poder ai firmar-lhe que, desta vez,
Pnlmyrn Bastos abandona dvfliilllvnmoiilo a
operela, cciiii(|ii.iulo lhe siiliejem ainda fa-
culdodes, como se está vendo, para o cul-
livo desse gênero. 15' nesta lempornda, que
está a_ findai', mu o publico carioca ler.i
oceasião de npplaiidli' a primeira "divelle"
portugueza nò repertório n quo emprestou
um brilho iuconfuudivl c qitCi ao meu ver,
jamais se poderá esquecei*.

Abandonando a opcrela, quacs os pro-
jectos d.i artista '?

Lançar-se nbcrtnmcnic no drama e á
comedia, a que. por vezes, *e tem dedicado,
com o maior exilo. O publico nada perderacom a troca, porque Pulmyro Bastos já se
revelou lão grande no gênero dramático co-
mo nesse em que estamos habituados a ap-
plaudil-u. En consegui, na ultima têmpora-
da <|iie fizemos em Portugal, quo cila re-
prcsenlasse,' alternndnmcnlc, o drama c aopcrela. nos dons Ihealros de minha geren-cia — o National e o Avenida. Naqiiello.
Ia/i ndo n protagonista da peça "O coração
manda", obteve n iliuslre artlsln um dos
maiores triuinplios da sua nuTnulc
de eomodionle.

Unando será a despedida da Sra. Pai-
myrn Ha si os ?

No Rio, rlcnlio de breves dias. Espero,
porém, (|ue a distiucln arlisla me acompanhe
na aeiual "tournée" a S. Paulo e Peruam-
buco. a levar a essas inlelligenlcs platéns,que lambem muito a applaudirom na opere-
ta.as suas despedidas.

li o Sr. Luiz Galhardo terminou adeantan-
do-nos que já no anno vindouro, segundo
uni projcclo antigo esboçado por ambos, Pai-
myrn Baslos, dentro de uma grande com-
panliia dramática por ella mesma organisa-
da, se fará apreciar ao nosso publico no seunovo gênero. — V.

»—<»*)¦¦ 
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A harpa altera a />/i v-
sioiioiiiiu ? () rtsstiinhlü
nos interessou. Vamos
tentar uniu e.v/v/vVn-
cia ? Como não fica-ri (im os Srs. Souzji
Cantos, o nosso iiim(.t.
tro na Argentina,
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BONS PRODUCTOS
Rio Grancleusos
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- 0 crime de Paquetá
.... r .

O CRIMINOSO CONFESSA
(lom a confissão de Henrique Pereira Go-

mes, ficou perfeitamente esclarecido o crime
dt; que foi victima o marinheiro da lancha"Libeüi" Domingos Pinho. Conseguiu a con-
fissão o delegado Dr. Durval Cunha. E' queHenrique não tinha sido preso em flagrante,
nem ..avia sido reconhecido por sua mulher,
por causa da escuridão do logar em que se
encontravam.

. Contou o criminoso que, antes mesmo de
se casar com Maria Rezende, havia sido aman-
te da mesma, tendo morado ambos cm An-
chiela. Depois voltaram para Paquetá, ca-
sando-sc então. Dando baixa de praça da Bri-
gada, não achou emprego, procurando ganhar
li vida com biscates. Sua mulher, como seus
sogros, viviam apoqnenlando-o, até que o ex-
pulsaram de casa, dizendo-lhe que fosse, elle
ganhar sua vida, que sua mulher se arranja-
ria. Isso confirmou o que já lhe haviam cou-
lado, que Maria andava com Domingos, tan-
to que pelo Carnaval cila sairá com Domin-
gos, deixando a elle Henrique doente, de ca-
ma, em casa.

Honlem estava na ponte das barcas quandoviu atracar a lancha "Libelli".
Domingos deixou a lancha e foi logo falar

com Maria, que o esperava, á porta da casa.
Escondçu-sc e pôde assim ouvir a combinação
para _ o encontro, momentos depois, no boei-
)'a, Foi para lá e. viu depois chegarem os
dons. Perdeu a calma, e vendo próximo a
tranca de ferro de unia porta, tomou-a e des-
feriu uma pancada no vulto que os dous fa-
ziam. Depois saiu apressadamente e foi pro-curar o padre, com o intuito de confessar o i
seu peccado, Não o encontrou, pelo que foi j
para casa, onde foi preso momentos após. i

O enterramento de Domingos foi feito bon-
tem mesmo, em Paquetá, depois de autópsia-
do pelo Dr, Miguel Salles.

O estado de Maria Rezende, na Santa Casa,
é o mesmo.

Queijos diversos typõs.
Salame,
Riscontos diversos,
Presunto,
Bacon fumeiro,
Lingüiça,
Carnes fumeiras, '
Ljnguiça cm lata,'
Feijoada em lata,
Lingua em lula,
Patés em lata,
Camarões em laia,
Peixes em lata,
Mate em folha,
Mate ehimarráo,
Mel de abelhas,
Compotns diversas.
Marmelada de "niarmelo
Figa d,i,
Araçasada,
Pecegáda,
Vinho lypo Rheno,
Vinho lypo Clareie,
Vinho diversas maré:
Vinho branco e ivpo

DEPOSITO :

SI USIJSJC barbas <!anima fiortuauexa; o Sr. Arrojado, oòr, Barbosa Uma c o Sr. hhwn Ma-chado, si tirassem as suaspojMqrissi-
mas barbas, <• o Sr. Álvaro de Tefiéeo Sr. Rodolhbo Miranda—não êcomo
pareci
tos e t

discutida
hoje iiúo
badislas"
namenlo

O nosso collahorador, Sr. Medci-
Ibuquerijüe — si resolvessem a

0 homem pôde ou deve tirar n barba1 Eismin aucstno transcendemissiina,que vem sendo'''•"•¦'• desde antes de Christo, e que. atéteve solução satisfactoria. Os "bar-
nllegnm eme sendo a barba um or-vinl. os homens, e principalmente osimli ares iiao podem deliu se privar. Osaiiti-harbadistas", porém, contestam que osmaiores capitães como Cesnr, Nnpoleáo e lau-os outros usaram sempre a cara rigorosnmon-le escanhoada, e que desbarhados foram e(Icsjmrbados são os almirantes inglezes, os es-adislas de vários paizes, e até mesmo o presi-dente \* ilson. Christo era barbado - allegamOliçs — mas, os seus delegados na Terra -

papas — usam a cara raspada.
E nessa troca de argumentos e casos, deexemplos antigos c modernos, os "bnrbadlslns"

c ' anti-bnrbadistns" vivem em um batò-bnr-Das permanente sem nunca "
cordo definitivo.

Filtre os "barbadislas" acaba de se alistar es-Irepilosí-mcnle, o Sr. general Inspector da re-giao, que indeferindo uiíi requerimento
da um cabo de esquadra, que pretendia licença
para tirar o bigode, proferiu o seguintes curió-so despacho:
¦ "O pedido de permissão para rnspagem donigouc e cousn muito freqüente,

A' primeira vista parece (pie tal rnspagemnão tem importância, e ha ale quem pense quepara tazel-o não é necessária licença.
Mas não ha tal; grande inconveniente exis-le, O indivíduo que assenta praça tem escri-

pturado em seus assentamentos Iodos os si-
gnaes característicos, que o façam facilmente
reconhecível, e isto é importante para o miü-t:.r. Qualquer alteração da phvsionomia,
qualquer alteração (pie determine s«>,-. mu-
dança de cara, tem que. ser levada em :oi'i'ta nos
assentamentos do militar, seja este official ou
praça, pois, num caso ou noutro, constam sem-

•hcgareni a um

os

crear spiças ? O ivstil-
tado abi esdf. /•'ica-
riam feios ? /¦'icariam
bonitos? .Vi/o nos c ii m-
pre dar opinião, </ne
s e r i a ilesiiQrai/n vel
principalmente aos Srs. )

Barbosa Lima e Souza Pautas, li'mui-
to possível, porém, que da experiência
resulte a Central ficar fmvatla das
prestigiosas barbas dt>Sr. Arrojado,
e que o Registo de Títulos passe a
ser diriijido pela linda fiâurit de
n/ord", que seria o Sr. Te/p1, de
soiças.

pre dos assentamentos Iodos qs lançamentos da
primitiva praça com os slgiúícá ciiractcristi-
cos.

O caso é que o ExcrcHo com isto, que é uma
verdadeira mania de Imllação, está mudando
colleclivaiuenle de physionomia, com as alie-
rações das physionomlas Indivldnnds. Grande
é o numero dos (pie hoje se vcein de cara com-
plelanicntc raspada, dando a Idín, a (piem os
olha, de deparar com um "clérigo", um "comi-
co" ou um traveáll",

A appurcneia é esta c a appareneia nas cor-
porações militares não é coUsn de pouca impor-
iaiicia. Si o fosse não teríamos nos nossos uni-
formos tantos dourado". ,tantos ouropeis, tan-
ias peças desnecessárias, é alginiias imiteis e
até prcjudlciacs.

Mas é preciso impressionar; e certamente
uma cara sem bigode, completamente raspada,
não impressiona cònio a que traz o másculo c
natural distinetivo do sexo masculino.

Como medida byglenicn é até banal a alie-
gação porque neste caso haveria mais necessi-
dade de raspar os cabcllos da cabeça e de ou-
lias pnrtes do corpo.

No caso do requerente não existe o motivo
allcgado de moléstia, como o prova a acta de
inspecção da junta a que foi submeltido. O
impetrante, praça de pret, (píer apenas ler a
vaidade de imitar, dando motivo, com traba-
lhos desnecessários, a alterações em seus as-
scnlamenlos, com alteração dos seus signaes
característicos."

O general lem razão? O general não tem ra-
zão? Deus nos livre de nos vermos abadiados
com mais çsse 

"caso". Apenas, como documen-
to elucidativo, para os curiosos que queiram se
einniaranhar nessa intrincada questão, concor-
remos com o nosso valioso subsidio, pelo qual
os estudiosos poderão fazer o seu juizo, si n
barba altera ÓU não a physionomia do homem,
e si pôde ou deve constituir um documento de
identidade.

s,
Porto,
CASA RI ST

Rua Sete de Setembro n. 77
Telephone 455, Central.

Um colleccionador roubado
im

<¦ i
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ÂEROPHSLO"
O 'Acrophilo", a interessante e completa

revista sportiva editada pelo Aero Cliib Brasi-
leiro e seu órgão official, acaba de dar mais
um numero que será posto á vencia amanhã e,
como os demais, é um luxuoso compêndio
sporl.ivo dos factos essenciaes oceorridos
nestes últimos tempos.

Do seu lexlo destacamos o seguinte sum-
mario: O conflicto Argcnünn-Brnsil — TiroDe raqueta... — Waler Polo — Um gre-miotpi.e surge — As promessas do exolismoTurf — As sociedades c os prngrammns —
Pcdttslreanismo — O momento sport ivo pa-ranacnse — Festas sporlivas em São Paulo —
Rio Snling-Club — Um grande iieroe da avia-
cão brasileira — Amisade entre os moços —
Aviação — llippismo — O salto de obstáculosFiro Paulistano — .Mocidade, ás linhas detiro! — Ein Campinas — Patinação á fanta-Ria"-- lioxing — f.ycle Club — Club do Remodo I ara — Conferência pan-americana —
Aviação na Argentina —Portugal e a aviaçãoA tuberculose e o sport náutico.

bm Santa lhereza, á rua Chefe de DivisãoSalgado, reside com sua família o architecto
Antônio Albgrtino. O Sr. Antônio Albertino
possuía uma valiosa eollccção numismalica.
que guardava em um cofre de ferro.

A*s primeiras horas da manhã a empregada
da casa foi acordar o seu patrão, eommuni-
eando-ll)e que a poria dos fundos eslava ar-rombada. De fado, indo verificar, o Sr. Anto-nio encontrou a porta completamente aberta.

A idéa de que lhe haviam assaltado a casa
yeiu-lhe logo' á mente". Percorrendo-a, encon-
trou o proprietário evidentes vestígios de queos ladrões a havjam visitado'.

De sobre um inovei desapparccera o peque-no cofre que continha a valiosa eollccção demoedas.
O Cacto foi levado ao conhecimento da po-Jieia do 13° districto, que abriu inquérito, des-laçando um agente para capturar os ladrões.

Os bairros
clamam!

—MU*-

Cabarct do Restaürant do Club
Tenentes do

Dr. von Dflllfnger (Ja Graça
cin Pin-I

do Hospital

Niuguczii e com ostiurio nu Roni Universidade de
Scrliiri. Doenças do rim (exame com a lii/.). Cirurgia,
cura radical ilris hérnias, estreitamentos, hemorrhoides
etc. Operações com naesliiesin regional. Mem do Sá 10
(sobr.) as :i 1|2. Teleph. .1.810, central,

- S— .--ag €^ía»*'

O c
ESS1

Bilac,

Sr

Re.cepeao a
C

mm
üentro Carioca deliberou, cm sua \i)IÍHiasessão, receber condignamenlc o poeta Olavo

que regressa amanhã da Europa,
A commissão de recepção ficou composta dos. Dr. Raul Pederneiras, Eduardo Lemos

inãjor Adão da Costa Lima, Dr. Uallá Pereira
Cartiio, Caídos Alberto, Lima Barreto, Re-taro, coronel Cruz 'Sobrinho e Cnv-

(Io
guio' Valdc
tos "Rubens.

Escola Norma!
.vNn papelaria .Mattos vendem-se Iodos os ar-i «emas. normalistas, como

;arrcgandó-sc

n. M. Tele-

jivros, artigos de desenho, etc, em
ila entrega dos mesmos.

Traves:.,! S Francisco de Paula
jiiwik- ji. -1107, Central.

Avenida Nio Branéo n. -179
Excellonle "trptíhlj áólj a direcçüó artística do «ca-

barctiprn .11 LIO DB .VjOHAtS.
S0HELLI GI0RGIS, applaudidns bailarinas a Inms-

formação; liOlil.', cantora hcspnnliiln; lilil.í.A VK.NI.S
dansarimi liespanliola; íilíLLA SINAYA, cantora e liai-
larimi oriental; LES Ü'ÀRC0, ductlislas iianolitiuns;
TIRO K.VNU|, liuilui-jiias ruslas.

BREVEMENTE; EsTÍiEAS.

O QUE E' PRECISO QUE SE
FAÇA COM URGÊNCIA

EM CATUMBY
—extinguir os vagabundos que infestam a

rua Navarro, grilando Ioda sorte de impropc-
rios e perturbando o soecgo das famílias, que
aimja não podem chegar ás janellas de suas
casas, porque outros vagabundos, completa-
mente nós, se banham, coiumumincnte á tarde,
num poço de uma chara da mesma ruá.

E5I BOTAFOGO
—mudar ã "Praia do Peixe" — como se lè

na reclamação, da rua Paysandú, cujos mora-
dores são verdadeiramente suppliciados, quer

com os quilandeiros, latagões verme-
robustos, a baterem dcsnpiedadamenle

nas bordas dos seus tabuleiros, c com uma in-
vasão interminável de mendigos, falsos ou ver-
dadeiros, quer á noite, quando então, nem po-dem dormir, com os clubs de palestra, em altas
vozes, principalmente nas esquinas, e com as
repetidas descargas de automóveis.

de d;a
lhos e

0 que se passa
em üinas

-«-
EM BELLO HORIZONTE

A mudança do tempo e os "aiidaços" —
Na formosa capital mineira, a sua popula-
ção já está cm goso de dias cheios de sol,
abaixando-se n temperatura aos poucos. As
manhãs são sobcrbas, frias e brumosas ; as
tardes esplendem em arreboes de effeilos
fantásticos, como só se vêem em Minas, na
.Minas do_ planalto e dos sertões.

A pressão barometríca em poucos dias su-
biu da média de G87 millimelros para OO,').
O vento rondou no quadraute, amiudando-se
o_N\V secco. A evaporação activa-se e a ten-
são dó vapor d'ngua na atmosphera dinR-
mie, como diminuo a humidade relativa
do ar..,

Ora, tudo isso marca a transformação do
clima, e os organismos vibram anormnimen-
le a esse abalo, procurando a altitude de
novo equilíbrio com o meio ambiente.

Dahi os "andaços", os incommodos

Uma consulta au imüuislro da
Gueira c!u «{«neral

Oalilno Bezouro
A reforma Irn/ldn ãs fileiras do Exercito com'n romo(|cliição ultima, da autoria do Sr. gene»

rhl íliiqtniio de Fnrla, ministro da (iiicrra, crcon
jilí ccrlo ponto um ginude numero do ng(p'oga«
do-,, fiolailamciile inferiores,

Acoiilecc ruie ao CÒlidiilr-HO o Icmpo de ser-
viço desses.jnforlor.qs, dosejlllldo ollos 0 engii-
Jympnlo, siirge uinii serio do dliflou1dnde~
liininovlviis pelos próprios comninndnntos de
regiões.',

Quotífido soluçlpiiar esse problema, quando
aluda coinmaudiiva n 7' região, com sede no
Rio* Cirande dò Sul; ò general Uabiito lUvouro
dirigiu no" ministro tin Guerra a segulnlo con-
Milln,: , ,i "A remodelação crpoii para muitos micriorcs
lima siltiaçáo que, relalivainente ao engnjanien.
\{i, qgando [çnniuiuló o Icmpo de serviço, pre-
cisa BOf bem esclarecida, no Intiiiio de aolucio-
nar duvidas fuliiras

Dous casos ha ii dlsllnguir nos cngajamcnlos
prclendidoi depois do decreto da remodelação:

1." Ivitgnjaincuto de inleriorcs effccllvos, de
unidades quo subsistiram com cffcclivos nor-
iílaos.

2." Engajaniciilo de inferiores que ficaram ag-
((regados ein virtude dn oilliieçáo de algumas
unldndüs e da nuseiiclii de cffcclivo iW praças
em outros,

um lercciro caso pódc nprcscntnr-sc; o en-
ga.iameulo de inferior solicitado iillles da ag-
gregação e solucionado depois. Este terceiro
caso, porém, pode ser illclúldo lio segundo, por-
quanto a concessão de engaja men to é faculta*
da o, embora o pedido feito auleriormenle, o
despacho posterior fica subordinado ás con-
lingencias da situação creada pela aggrcga-
ção.

Examinemos, pois, os dous primeiros casos:
Quanto ao primeiro, nenhuma duvida e:.iste,

pois, o inferior engajado occupnra. no corpo o
mesmo logar que linha, afastada a hjpothcsc de
nlmcjnr o engajamento para outro corpo.

Será o inferior engajado com o posto que
tiver para o mesmo corpo. .

Quanto ao segundo caso, está elle solucionada
pelo aviso n. i!)l, de 'AO de março deste anno
(üll.Y), 0111 parle apenas.

Pelo citado aviso, aos segundos sargentos
cornetclros c artífices c terceiros sargentos cor-
neleiros, deve ser concedida n baixa, quando
concluam o Icmpo, só se pcrinitliudo o enga-
jumento aos que se quizereni subinetter a con-
curso para os postos a que estão reduzidos
aclualmcnte os cargos que oecupuin nos cor-
pos, c em transferencia para outro corpo, quiin*
do não houver vaga rio próprio; o aos segun-
dos sargentos combatentes deve ser pcrmiltido
o engajamento com transferencia para outro
corpo, si não houver vaga lio seu.

Nesta região (a 7a), não haverá vaga lão cedo
cm corpo algum", pois, nesta data, existem 20
sargentos ajudantes, 92 primeiros sargentos,
.'100 segundos, ii,'l terceiros, 08 cabos e 21 anspe-
çadas iiggregados em virtude da remodelação.

Segue-se dahi, (pie aos outros inferiores a
doutrina estabelecida no aviso citado.para os
segundos sargentos, bein como Iodos os enga-
jcmentos concedidos nesta região (7"), deviam
ler sido com baixa de posto, quando se tratasse
de inferior aggregado.

Assim, em cumprimento ás ordens, lendo eu
concedido no conluiando, engajamentos, ainda
que reconhecendo o grande prejuiso que a bai-
xa de posto acarreta aos inferiores ai tingidos
c ainda mais, pela injustiça e iniqüidade dessa
condjção imposta á concessão do engajamen-
to, quando aliás os inferiores se constituem,
como os officiaes, em quadro, com direitos de-
finidos, de unidades que não foram extinetas
c que, apenas, estão sem effectivo de praças,soii agora obrigado, no interesse da equidade,
que deve presidir todos os actos do vosso mi-
liisterio a vos submeti er o assumpto para um
esclarecimento definitivo. — General Gabino
Rezouro."

Essa extensa consulta, chegada ao ministe-
rio, foi, depois de lida pelo Sr. general Caetano
de Faria, enviada ao Departamento da Guerra,
que a informou, passando-a, cm seguida, á Au-
ditoria, onde ainda se encontra á espera de so-
lução.

• «a»»" ¦———_____

Cru»!

Abolido» hoje: 581 rezes, (II porcos, 28 car.
nolroa o .'II vítollos.

Maiclliililes; Caiidldn E, dr Aiello, 00 r, e | n •
Diiriscli X C„ 10 r. o 2(1 o.| Alexandre V. Sobri-
nho, I p,| A, Mciidus ít C,, H!l r,; Lima \ |f|.
lhos, âl p,, 21 p, e II v,; l'nincl'(n V, (ioiiliul
83 r„ « p. u 12 v,i C. Sul .Mineira, 22 r.; v'.
(líslc de Minas, III r,; Joflo 1'inieiiln de Abriií'
2V r.t Oliveira Irmãos & C„ 03 r„ m p, u 5 Vií
Haslllo 'raiarei, 20 r. u II p,| Castro <t (;,, j(j ,. I
C. dos Rcliilhislas, 2 r,; Portlliho & C„ 17 ,..'
Lill* Unrl>onn, \H r.\ E, I'. Oliveira & C, 12 r.\
Fernandes & Marcondes, 8 p,, e AllgUslu M dJ
Moita, 2l> c, c 2 v.

Eornin rojullndosi d r. o !i p.
Foram vendidos 1 :\H 2 1 r,"Sloeli": Cândido E. de Mello, lllll p.. |)„.

lisch òc C„ 04S; A. Mendes Si i'.„ üi;i; |,|,)v,
ei 1'ilhos, II!); Frnnclseo V. Grnilali, 202• ('
Sul Mineira, III; C. Oeste de Minfis, !57; V.'.
(ios llclalhi:das, 8'J; .loão Pimenta de ,\|)rci»'
3.18; Oliveira Irmão:-. St C, 804; llailllo "
res, 200; Castro & C, 07; Portliihn & c
Augusto M, da Moita, íl; F. P, Oliveira
í)í, e Luiz Unrbosii, 07. Toinl, 3.17a,

No entreposto de H. Diogo
O trem chegou á hora.
Vendidos: .VIO 1,4 r„ (l!l p,, 23 c. e 31Os preços foram os seguintes: rc;:cs, ii<

a 8800; porcos, de ÍS250
:s'H00, e vltcllos, de 8000

(.'amei congeladas
Foram abatidas hoje

ma Caldeira ôc Filhos

av.v
101,•

tt C;

19300:
a 8800,

mais .'100 rozi
desliiiad.ij

pela ih-/
exporia*

Foi rejeitado uma r,
Esporlação

lloiileui o"Abbiidesso"
geladas; bon!
ser feriado. Ama

10.10 mio eiubarqiiiouve
is 2.000 toneladas üu carne:
11, por ser domingo, e lloji

deve recomeçar.1I11I

¦ no
com
pu*

•íWív-t-——¦ ¦ ¦ 11 »-.

vazei ^CjIobsú»^ """-Wi hnn ^íj-^,, i»y

liiinpildor o polidot' tiniversnl
¥Jm TODA A PÂ'RT^

-J**U

A1EN1 ÍIl
MISSAS

Pesam-se amanhã:
Virgílio de Oliveira Gomes Bi

horas, na egreja do Sagrado Co
sus, em Pelropolis. o, ás 10, na c
Francisco de Paula; Francisco
Cravo, ás !), na mesma; generaGlycerio, á; 0, na mes,na; At!i¦is 0, na mesma; Dr. Carlos de
Pinheiro. Sobrinho, ás !) e meia.
D. Vci-oliica Cini'1'0, lis !) e nu-ia,
D. (ienoveva Manpie:: de Amorim,
meia. na matriz de S. .Toão Baptista da La-*
goa; D. Joanna Elisnbelh Kiia.uk, ás 0, ijaj
egreja de S, Francisco Xavier: major Miguei
Marques Gonçalves ás I) e meia, na innlrl.fi
do Bom Jesus, Paquetá; Alfredo Gomes Viani
na, ás 9, i\a egreja do Carmo: Ü.
Maria do Carmo, ás 0 e meia, un
cemitério de S. João Baptista; D. .\iari,(
José Guimarães, ás 9 e meia, na egreja ,u\
Sacramento; Io tenente da Armada Pedn(
Xavier de Góes, ás 0, na egreja da Caudelà-5
na; conego João Gomes, ás 0, na egreja d<í
N. S. do Aliivio, :í rua Bella -de S. 

'.loàoi

padre Júlio Maria, á:; 8, na egreja de SillllflAffonso: I). Laurença de Affn Silva, ás 8|
na egreja do Posa rio; Ayres «íe Vil-haiio C111Ovalho, as 0, na egreja de Santa Rita; Miguel
Archanjo de Oliveira, ás 0,
N. S. da Luz, na estação do
ria de Jesus Gucria, ás fi, na
José.

ENTERROS

aliilao, as '"
ação de ,h'~
ireja de Sá.)
de Simòe.i

Francii.ei"
io Uozciüy
Ca.'.alha. -.i.
ia mesnui.i
ia mesma,i

. Leoijard.i
capella M

na
Rocha:
êgreja

egra.pi
í). Ma-
de Sã a'

este
90O R-E'18
niez. Lâmpadas elcclricns

econômicas

400 RE'IS
f-ampiulns eleclricas carbônicas

:2$6Ò0"
Lâmpadas de \\-l watt

Materi d para installações electri-
cas grandes descontos

10, Rua Rodrigo Süva, 10

tSí VEIGA ã IRMÃO %
Blcctricislns diplomados

¦ »3«1»»—<

Como os "Habitantes ia Lua"
apparCcem sem causa appa rente,

qut

NO URUGUAY
—terminar com o abuso dos vagabundos que,á noite, e antes das 10 horas, entendem de ex-

perimentar os seus revólvers, na rua do Uru-
giiny, perturbando o soecgo e alarmando as
famílias.

EM INHAIPMA
—prover do material escolar necessário, bem

como de professoras em numero suffieiente a
Escola Barão de Macabubas (Ia do 10° distri-cto),

AO CAIURET :

As violências de um com-
inissario- de policia do 8* dis-

tricto
A NOITE foi boje procurada pelo Sr. Vicen-

te Angcrami, estabelecido com officina de fu-
nilciro á avenida Mem de Sá n. 94 e morador
a rua Commendador eLonardo n. 9, (pie nos
vem trazer unia queixa contra violências pra-ficadas hontem, á noite, nor um eouimissa-
no de policia do 8" districto. Sob o pretextode reprimir a jogatina, disse-nos o Sr. Ange-
rami, esse conimissario, que estava visível-
mente transtornado pelo álcool, andou prati-catido tropelias pela rua Conselheiro 7.:\-
charias. Eu eslava com meus sobrinhos, á
poria da minha casa, jogando o "burro",
quando elle se Ijpproximou, dnudo-mc voz de
prisão. Protestei c fui ameaçado, assim como
minha mulher e as creanças. Levado para adelegacia, fui mandado cm paz, sendo-me, co-im «In ínncnln declarado

di

Drs. Metelio Júnior
e Atfhçmar de Meíio

Aí> ÍOGA.DOS

Escriptorio "

Hl\VD0nOSAHI0,7!)
1- andar

Tèluplioiíe '20Õ9 norte

is pertur-
pulmoei-

os acres-

prorogação

-^•^~«-

u
Agyrediu uma creança

ppnta-pés

serviço
que
elle

quando
amarra

mo fieiia (te consolo
tal commíssario está
as.buas "aafás",..

Abi fica o (pie nos disse o Sr. Angcrami,
O Sr. Aureliiio Leal, para o bom nome ua po-lida, natiiralmfijte mandará abrir unia sjn-dicailcia, castigando o máo funecionário, siapuradas cs'sás graves accusaçõès.

portuguez,
, é uni co-

pelo l5itei.ini<,s:,Oía«: - Ic«.i S. Jusí tofi áá 2
ose
loras

O carroceiro José Couto Ferreira;
residente á rua Frei Caneca n. 154
varde.

Está manhã, José, porque o.menor de 12 an-
nos- Álvaro de Carvalho, á/juellà rua, lhe diri-
gisse mil gracejo qualqfierj énfuíecòií-sc, aggre-
doido barbaramente o pequeno à ponta-p.és.A policia do 12" districto prendeu o covarde
aggròssor em flagrante.

O menor, que reside á rua José üernurdino11. 32, recebeu curativos na Assistência.
?—«j<Mt»  . . ,

A cultura do algodão na
Argentina

BTKNO.S AIRES, 1 (A. A.) - A cultura doalgodão nas colônias do Território Nacionaldo Ciaco vae-se desenvolvendo de modo ani-madõr, tendo .sido recebidas aqui varias par-algodão (pie têm encontrado boa
Apezar dos grandes estragos Aíu-
plantações pela -praga rio gàígnjío-(jiie a colheita será regular e a
eslá a.sség)irada, pois .0011)0 referi-

q algodão dessa procedência, gr.a-
^xcelleiile qualidade, tem tido, fa

tidas tle
col locação,
sados nas
to, parece
sua venda
mos acima
ças á sua
cil col.locOçaó,

Tanibcíi) no território de Mi
sendo feitas plantações de algbd
importtuteia.

ão, de ce

bações do apparelho digestivo, as
ras c, grippes, as febres violentas,
sos rbeumaticos c hepaticos.

Também aggrava os effeilos da mudança
da estação a falta de cuidado quanto á ali-
mentação, consumindo a população, prinei-
palmcnte a parte infantil, as perigosas fru-
tas verdes.

E' inacreditável, mas õ verdade —em Bel-
Io Horizonte desde março que se comem la-
ranjas que só estariam maduras em junho !A cidade está cheia de vendedores ile fru-tas, principalmente laranjas, absolutamente
verdes, e isto sem que a Hygiene Municipal
pense em por cobro ao perigoso e fatal abu-so, a despeito do clamor levantado pela cias-se medica a respeito.

As loterias do listado — Eslá em- crise aempresa concessionária das loterias do Es-tado.
De facio, ella deixou de entrar para os co-Ires públicos, denlro do praso contratual

çoni importante quantia (abi cerca do cento etantos contos de réis) e pediudo praso para poder fazel-o-,
I Ha quem diga que a empresa talvez entromuito breve cm periodo de liquidação, a me-nos. que se não modifique a respectiva or-gamsaçao.

A colônia hesprinhola e o 2 da maio. —
ü remi o Hespanbol de Soccorro Mutuo, emassembléa realisado a 23 do corrente, resolveucom a direciona, não deixar passar clèsporce-bula a grande data Iiçspanlníla que é o 2 demaio — a lembrança da reconquista de sua in-dependência política sacrificada

sao napolconica.
Assim, o Grêmio Hespanbol resolveunesse dia uma sessão

Um 11 ladíi com o eomparecimento do escol socialhorizon 1110. Finda a sessão, seguir-sc-á sum-
pluoso .baile.¦'Uma- manada de Devons c Jerseus. —• a se acha descansando nos terrenos do Pra-do .Mineiro, em Bello Horizonte, uma bellissimamanada de reproduetores das raças Dèvòn.lersey, adquirida em uma das "cabanas
Dr. Assis Brasil, 110 Rio Grande d
governo do Estado.

Os animaes supporlaram bem a longa via-gem, estando a readquirir, rapidamenti
Os entendidos que os lém visitado
mes em elogiar as suas linhas
cas.

O governo já tem cm mãos varias propostaspara compra de uns 12 ou 13.

DE BAEPENDY
_ Somos pqrladores de uma jusla reclama-ciio, que merece atteíição do sub-a'dministra-dor dos Correios da Campanha; O ultimopagamen o feito aos estafetas locaes e aosambulantes ¦ se refeíe a dezembro de 1915ile sorte que estão esses- pobrChi um atraso de perto tierçfrbéndõ (peqüenissiiiiossao poucos os-Vexames

do os nossos e.Ntafctas.
peojàimoiite

•vavier
rua da

Jorge
Kslrtl---
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FESTA
funccionaiido,

NO ACABAI! DA
Si o relógio da Gloria estivesse

marcaria duas horas.
No salão da sociedade Habitantes da Lua, no

Cattete, o baile corria animado.
Num momento, porém, o mestre-sala, o cozi-nheiro BrasilinO Goincs, bradou:—Pessoal, acerta 0 passo!
Houve contraricilades, discussão, c Brasilinofoi ícrido com uma navalhada 110 braço.
Os convidiitlos e sócios promotores iío con-fbclo, dansaiido, dançando caíram 110 inundo...
«rasilino, o meslre-sala ferido, foi soecorrido

pelít .A.OjSJslcncia, voltando para a sua residen-cia, a roa Campo Alegre 11, 128.
' '" '" ¦"¦-fc-—gt^Ap*— 

O Aerophilo
Leiam a ma as üí a ^500 o cxcmular

Foram sepultados ho! -
No cemitério de S, Francisco

filho de João Antônio Me.ide
Ia 11. 10; Anua Rosa, rua Buenos Aires
Odette, filha de Augusto Alves Carneiro, rua
Dr. Maciel 11. 140; Armando, filho de Sobas-liana Siqueira, morro de S. Carlos s|u; José,Augusto de Freitas, Hospital S. Sebastião; um'}
feto, filho de Olympio Marques dos Santos, la-a
deira do Faria 11, 133; Moitlnlio José Gouçal-J
ves, rua Silva Rego 11. -10; Cesario de (.'aslüho, ;
Hospital Nacional de Alienados; soldado Del-''
rhim Pereira da Silva, Hospital Central do ;
I-.v.ercilo,

No cemitério de S. João Baptista: José Al-ves de Oliveira, rua Visconde de Inhaúma nu-!mero 23; Abigail, filha de Francisco da'Silvii,'
praia do Lebion s(ii; Antônio, filho de Amaudio
Coutinho Corrêa Soares, rua Conselheiro PY-reiro da Silva 11. llfi; Antônio Gustavo Rinek,'rua Campo Alegre 11. 124, casa II; João, filho,de Jose Oroslii, villa Mariha, n. 21- Gloria
lillia de José de Oliveira, Hospital S. Sebastião-Isaura, filha de Carlos Cardoso Soares, ruaMarquez de Abrantes 11. 86, casa V; Victor Pas-sabei, rua Treze de Maio 11. 25; Margarida Mi-
gnole, rua Bainbina n. 4!); Hc-nrv EiuijienLoycron, Hospital da Santa Casa; 

* 
Francisca1beis, necrotério municipal,

No cemitério de S. Francisco de Paula- \n-tomo da Silva Cruz, Hospital da BeneficênciaPortugueza.
—Foi inhumada hoje. em carneiro. 110 cerni-(erio.de S. João Baptista, D. Amalia Zoziuii deLliveira Pernambuco, viuva do deputado federalDr Miguel José de Almeida Pernambuco.
U teretro, de 1» classe, saiu da rua ViscondeSilva 11. 13.
—Foi sepultada hoje, também cm carneiro,no mesmo cemitério, D. Maria Carolinâ Mar-

quês do Leão, esposa do Dr. Francisco de Pau-Ia Daplista Marques Leão e cunhada do almi-rante Baptista Marques de Leão.
O enterro saiu da rua Vinte de Novembron. /(), Ipanema.

Drs.LealJuniore Leal Neto
Especialistas em doenças rios olhos, ouvido*nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5scnibléa n. HO. As-

Foi d^scob^pfo o

com a inva-

realisar
sei-á abri-

Sul

c" do
pelo

corpo,
sao unani-

enracteristi-

(( »

res serventuários
' quatro meze.i !
ordenados^ não'

por que vem pnssah-
, (pie procuraram cs-

. o representante da A NOITF•aijertiidójhc está nota,: IL'

E um assumpto vencido esse dos "bbok-
malcers¦ .pois já o prefeito deu o seu despa-cho delimtivo, mandando em seguida offieiarao cliete de policia, para seu governo. Porsua vez o chefe de policia já fez effecliva amtimaçfio para que fosse suspenso o funecio-namenlo de taes casas. M:>,-, os "boolc-ma-

sao terríveis. Certos de que o prefeitoincapaz de reformar o seu despacho,conseguiram que fosse introduzida sorra-teiramcnle, entre os muitos papeis que têmsitio levados a sua solução pelos respectivosdireelorcs dos diversos serviços daqiieiJa ca-sa, uma petição assignada por diversas fir-mas solicitando o pagamento da licença pre-tendendo assim dar n impressão de que aIreleilura teria com isso uma grande quantiaa receber. Confiavam os "book-makers" 
quea natural azata.ina, própria do. momento emque o .Sr. prefeito se despede, desse ganho ásua causa. Mas o «gato» foi descoberto aindaque, nem por terem requerido cll

a pagar taes licenças.

kers"
seria

MO 10 em Kio

Foi espalha-

mais
riam obrigados les se-

I VesraH/xJf 1 L<J|«3CI/"4«3
Ja se utilisaram do gabinete que a Casa Viei-tns.jt rua da .Quitanda, 99, installou na suasecçao i,e Óptica, para exame rigoroso e gra-tinto da vista e determinação do grão exacto

que Cada pessoa examinada deve usar. Da utili-(lede desse exame não é necessário encarecera vantagem, pois muita gente, po? ignorânciaap grão das lentes, de que se deve servvisto aggravar-se de dia para diado órgão visual, e hã.0 são poucas as pessoa*que .pelo mesmo ssotivo tôm chegado & «e-

vir, lem
a fraqueza

fc

UIO BRANCO, 1 (A NOITE)
do por lodo o Departamento o folheto intitula-do Acorrentado, suppliciado e assassinado",narrando o bárbaro homicídio praticado cinbcnjamiii Constant. do outro lado do Unazo-nas, por Octavio Moura Chaves, áctual escri-
yao aqui, estando o processo abafado pelos pro-lectores do criminoso. , |Os* parentes da victima Manoel Hippolytocie Araújo mandaram representar junto ao pro-'curador geral do Tribunal do Amazonas, pc-dindo o adiamento do processo.Esse íaelo tem sido cninmeutadissimo'.

—— 1—.M-BtOBft"—o ...

Chamados médicos á noite còin argenciã
- DR. LACERDA GUIÍvIARAES —
Telephone 5.955 Central—Rua da Constituição n. <l

p* i 'PIJh.u
Sr.O or, .¦.inerio noorigues nos confiou ; . ¦

entregar a quem pcuieu, no sabbadoGonçalves Dias, canto da rua "
ln-o, uma bolsa •lc'couro parado uma pequena quantia.

lTm cidadãc

rua
oete <:e selem-niekeis, contou-

que quiz oceultar seu nomeachou junto a tabacaria Londres uma "boa
peite e nos trouxe para que a resliluamos :'legitima dona.

de
sua

Doenças
59!!»—t

no apparolho dsejes-ivo e do svstema nervoso. -%alos X. ~ Dp. Rcnafo deLopes- rua S. José,
Sousa

39. de-

I

^¦"

M
W

%i

m

m

,Ay



,» ¦*¦:

A NOITE — Segunaunúira, i "te ..mm at i$if

®F»ORra_5
i.

Corridas
A. r.irrlilns il.- limitem

' 'Vaiou 
por um completo trlumnlio n festa

Éntirllvfl dc limitem, no l)crb,v-l.Iub, du qua
jfl demos iiollclii.

o movimento do apostas nsBignnlndo no
nlllniu ili» ilo me* — 8B1O8U?, pravn a sacie-
titulo niio o nosso ioiiiiii'n mm desertai., do
mmi hitort Qtiorldo, dando o npolo dc que ns
Roolcdiulos inuto enreconi pnrn proscguirein
no sou lmi.orti.nlo prugrunimn,

As honras do dia couberam no Jocliov bro-
slieiro 1»¦ • 111111 j*.• • ¦ Ferreira, quo, montando nos
soto parcos, obteve ipintro vlolorlas e dons
pxcollcntos segundos loRiiroH.

O Derby pode gnbnr-so dn sun reunião de
limitem,

Football
.NTI.H-I.STAI.UA..

A. Ai das Palmeiras x Flumlnonso F. C.
Com grande numero do rissii.tci.lu8, nilo tão

grande como ern tle osporur, reallsou-so hon-
tom, debaixo da umn atmosphcrn do sympo-
tida, do onllmslnsmo o do alegria, a prova
prova interestadual entre esses dous fortes
«uitriRonlsliis.

Durante todo o tempo dn peleja, em quenão fnllaram phasos de Brande umoçiio, Inn-
ces que provocaram o delírio nos quo nssis-
tlam, não se ouviu um grilo, não se viu um
gusto desniroso nos nossos visitantes ou nos
nossos desta capital, que viesse quebrar o
encanto 00 brilho dn tardo do club tricolor.

Nós registamos isso propositadamente, eom
grniuls contentamento c tanto maior por-
quanto, honlem, vimos o juiz do embate,
cousa rorlsslma, agir acertada o independeu-
temente, sem a conceito Irrll ale tios que se
julgam com direito de, do nulo meio da mui-
tldSo. vaiar o emendar decisões do arbitro.

Falemos do Jogo, mas tcclmlcnmcnlc, .sem
dcscrcvcl-o, pois quo oulros, dispondo de
maior espaço, já o fizeram brilhantemente.

A impressão deixada pelo "li-nin" tricolor
foi de que está treinado, multo bem treinado.
O seu ataque, não sabemos si por faltar a
ajuda inestimável, o esforço e o commando
forte dc Welfafe, andou hcclerogcncumentc.

Só ajíiu dc choirc, cin escapadas. Itaramen-
te se collocou, o que deu em resultado per-
der optimos passes que lhe fez n defesa. To-
dos os seus componentes abusavam demasia-
do dos "dribblings", não combinando entre
fi.

I) resultado era evidente: perdia a bola nos
melhores momentos, obrigando a sua defe-
sa a esforços sobrchumiinos.

De facto a defesa local foi admirável.
A parelha dc "baclcs" foi dc uma perfeição

a t"da prova. Quantas vezes, que o diga Mo-
raes, um "kceper" calmo, mas sem agilida-
de, (plantas vezes o "goaí" inantcve-sc inlc-
gro graças ao jogo esplendido de Vidal e F.
Netto.

Os "bnlvcs" tiveram papel salicntissimo,
já ajudando o triângulo do ultima guarda, já,
si nos permlttcm o termo, coagindo os "for-
wards" a avançar. IC, si estes fizeram nlgu-
ma cousa, agradeçam a Oswaldo em primeiro
logar c aos "hatves" de ala.

Quanto ao "team" visitante, a impressão
foi justamente contraria: o sua defesa jogou
quasi Individualmente, sem combinação, cs-
tontc-iindo-SC por isso muitas vezes. Tanto
que si nau fosse a falia de unidade no ai
que

O
fluminense, outro teria sido o resultado

um poucoscti^ laivos" Irnbiiihnram
mais. sempre sem homogeneidade.

Principalmente Morclli ajudou com firme-
za a Lem combinada linha do Palmeiras, que
esteve muito boa o que melhor estaria ti não
fosse íi siu "out-side"lefl".

O- .ivantes alvi-negros, com erupção des-
te ultimo,; atlrando-sc com ordem e com cal-
culo sobre o ultimo redueto fluminense, ma-
gislrnlmcntc, obrigaram a defesa carioca a
gVmdCS esforços.'4'odos os ataques dos visitantes foram de-
inorados, intclligcntes e premiram numa im-
posição dolorosa os fluminenses.

Que agradeçam esles, aos seus "baeks", a
gloria do empate.

Foi esta a impressão deixada pelo jogo de
honlem, verdadeira partida do "ossoeintion",
em que as "ebarges" rarearam, os "fouls"
foram abolidos, a gentileza e a delicadeza rei-
nnram confundidas com a oxcellentc netua-
ção de flavio liamos e a educação dos assis-
tentei.

BastetSs-aiS
America F. C.

No campo deste ultimo rcalisar-se-ão ama-
nbã disputados "trainings", sendo que ás 20
horas enlre os "tcams" infantis e ás 21 ho-
r:i. enlre ns 1" e 2o "teanis" do Am.rk-i.

Depois de amanhã os "Irui.ungs" serão
pela m.inliã. i>lo é, ás 7,il(! horas.

"captnin" geral pede o couiparecimento
lomponcnlcs destes "teams".

»füe_se

o

dl IOO

II1
10"

Campeonato do C. C. P.
honlem jogadas:

Felix -
Netto -
Felix —
Silveira
Silveira
Silveira
Silveira
Silveira
Felix -
Silveira

das quiniclasNetto
Felix
Silveira

Netto
Nelto
Netto
Netto
Felix

Brasil
Felix
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/'Circulou hoje mais 11111 numero do semana-
rio carioca "Jornal das Moças", com belias
gravuras e escolhido texto.
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Consultório: 111:1 Selo
ile Setembro 11. 0G, dns

iim Mnohailo de Assis. :i:i, Cutteii-,

Associado Medico-Cinrglca
do Rio de Janeiro

lista associação scjo.UIflcn, cuja prnsperl-(IndQ tom sido nnlavc!, rcalisou a sua -Ki* ses-
sito ordinária o bem assim a iisseiiililrii geral
pnra a eleição da sua nova dlroolorla, eom
uma eoneorreneiu de associados que bem
mqgtrfl 0 seu grande conceito.

A sessão foi aberta pelo vice-presidente. Dr.
Artiiloulo Pniimlnua, sendo seeretariado pelosDl'8, llnniiro .Magullifics o Curiós 1'ernnndos.

Dopols dc se proceder á leitura c approva-
çao da neta da sessão anterior, passou-se ao
expediente, une constou dc varias propostasde novos sócios.

Antes do encerrar os trabalhos da scssiio
ordinária c passar & nssoiublóa geral, o Dr.
A. Pamplona nomeou uma eomniissão pnraIrutar da "Casu do Medico", constituída pelosDrs. Oliveira Aguiar, Paulo da Silva Aranjo,
llelinlro Valveide, Oscnr Carvalho 0 l.slilllln
bins,

l.ogo apôs nomeou lambem o Dr, Pnmpln-
nn umn eomniissão composta dos Drs. Burros
Terra, Octnvio Pinto c Carlos Fernandes, pnrnrever ns estatutos.

Antes de ser aeclaninda a n-senihléa geral
o Dr. Pamplona salientou o papel do Dr.
Caetano da Silva, como presidente e a cuja
orientação clle tem sempre obedecido durante
o tempo que o tem substituído, I.euilira que a
clle se deve a creaçãn d.i "Secção de lienefl-
ceiiein da Associação", quo começou a mos-
tror agora o seu alto valor, tendo já o ensejo
(le pagar seus pecúlios.

Lembra ainda o Dr. Pamplona que Iodos
os membros da Associação deviam inscrever-
se na secção dc beneficência e que si. ao cn-
vês dos -l.s neluaes tivesse ella dez vezes mais,
o que não 0 multo, renderia dcule já vm pe-
culio de tres u>:itos e tanto, o que não é des-
presivel.

Em seguida pede o Dr. Pamplona para ser
declamada a mesa que deve presidir os tra-
liailios da assembléa geral.

O Dr. Octavio Pinto usa da palavra e diz
que ninguém melhor do que a própria mesa
das sessões ordinárias poderia presidir a as-
sembjía; mas, cm obediência aos estatutos,
propõe que se constitua n mesa nova com os
Drs. Antonino Ferrari, Barros Terra e Emilio
Dojnune.

O Dr. Dano; Terra pede permissão para
não neceitar fazer parle da mesa, uma vez
que pretende lazer considerações antes dos
trabalhos cleltoroes, com o intuito de cuca-
minhnr a votação.

lí' designado para substituir o Dr, Burros
Terra o Dr. loaquim dc Menezes. O Dr. Ferra-
ri, usando da palavra, diz-se sm sibilisado
pela gentileza de seus col legas, mormente no
momento cm que, cm volta dc seir nome têm
se passado fados que, si não fossem os fins,
da assemhlé.i. fnr-lhe-inm falar chi desaba-
fo e esclarecimento aos seus collegas. De ac-
cordo om ns estatuto.., convida o Dr. Ferra-
ri Ires collegas para constituírem a mesa riou-
radora, que se formou com os Urs. Fstellila
Lins, Alexandre Cirno e Salgado Lima.

O Dr, Barros Terra, antes de começarem as
eleições, pede fl palavra pela ordem e diz que
se sente bem em elogiai' a dircetoria que no
momento deve ser substituída, mas que en-
tende dever ella, como um posto de trabalho
e dc honra, caber a todos e é, portanto, con-
liario á reeleição, como lhe consta ser o in-
luilo da maioria da casa. (.orno posto dc Ira-
halho a actual dircetoria, que só merece cio-
gios. deve ler direito a de .canso, o como hon-
ra devem aquelle.. cargos caber a Iodos que se
interessam pela "Associação Medico Cirurgi-
ca", a qual vem sempre se impondo á consi-
duração da classe medica cm geral.

Disse mais o Dr. Barros Terra que, cm ab-
soluto, não era candidato a nenhum cargo da
dircetoria, por motivos que uáo vêm ao caso
enumerar.

Toma a palavra o Dr. Arlidonio Pamplona,
que diz dever a casa se orientar do seguiu-
te modo, ho que se encontra de accordo com o
Dr. Terra. Pensa ellc que, si a dircetoria que
finda o seu mandato, deve, por alguns moti-
vos, ser reeleita, deve ser com seus clemen-
tos lolaes. «salvando apenas aquellcs cargos
actualmehte preenchidos por collegas que de
antemão declararam não pretender continuar
uellcs. Não eomprehende que em uma dire-
cíoria que andou bem e merece reeleição se
reelejam uns membros c outros não.

Após essas declarações o presidente da as-
scmbléa Dr. Antonino Ferrari deu inicio aos
trabalhos eleiloraes, cuja apuração foi a se-
guinte: presidente, Dr, Caetano da Silva; 1"
vice-presidente, í):'. Arlidonio Pamplona; 2"
vice-presidente, Dr. Belmiro Yalverdc; 1" se-
cretnrio, Dr. Ramiro Magalhães; 2° secreta-
rio, Dr. Octavio Pinto; thesoureiro, Dr, Var-
gas Dantas: orador of licial, Dr. Oliveira
Aguiar; e bihliothecano, cirurgião-denlista
Emiio Dejaunè. ''"

A eomniissão administrativa ficou assim
onstiluida: Drs. Campos da Paz, Oscar Car-

valho c o cirurgião-tteutista Octavio Euricio
Álvaro.

Para o cargo de presidente geral das com-
missões technicas foi eleito por grande maio-
ria de votos o Dr. Silva üomes. director do
Hospital de Nos.a Senhora das Dores.

Terminados os trabalhos foi- a assembléa
geral encerrada, tendo á mesma comparecido
os Drs. Arlidonio Pamplona, Antonino Fer-
rari, Belmiro Valyeruc, Oscar Carvalho, Ba-
miro Magalhães, Octavio Pinto, Carlos Fer-
ilandés Oliveira Aguiar, Barros Terra, Var-
gas Dantas, Estellita Lins, Campos da Paz.
Alexandre Cinie, Souza Carvalho, Hcrberl
Vasconcellos, Joaquim de Menezes, Isaac Ver-
net, Américo Baptista,'Teixeira Coimbra, Her-
elllano Pinheiro, Salgado Lima e os cirurgiões
dentistas JimiHij Dejaune e Octavio Euricio
Álvaro.
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Doe. da Facul-ãde.
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Tratamento da

lepra por processo especial, da syphilis.
moléstias da pelle e venereas. Cura ra-
pida da blennorrhag.a.

Cons. Av. Gomes Freire, 99. Das 2
ás 4. Telephone 1.202, Central.
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Incêndio e mortes era

"ANoiteMundam
ANNIVRRSARIOS

Fazem annos amnubil:
()s Sr», Dr. Darlo Cnllado, clinico ucsla ca-

pilai; commeudador Climilino Pinto do (.ustro,
Ml e. Ahla Tavolara, tlllia do Sr. Antônio Ta-
volara. ncgoelaiilu nesta praça; Mllu. Maria,
lllla Salema, Iliba do Dr. Alberto Salema, cll-
n cos Mlle Alliilr Doslandcs.flllin do major Anto-
nio Luiz Destilados, da Hcccbedorla do Minas.—vm annos hoju o Sr. Dclpliim Carneiro
Barbosa, empregado no commercio,—Faz annos boje a srnhorilu Maria Fer-
reli-a Cardoso, filha do Dr. Hcriiardino Fer-
reira Cardoso, advogado 110 nosso faro,
NASCIMENTOS

Tem.ucò
SANTIAGO, 1 (A. A.) — Communicam de

Teimieo, que um incêndio destruiu cinco ca-
sas, morrendo cinco pessoas e sendo grande o
numero dc feridos.

O Sr. Mario bulhão liamos, ofNt-ial dc gnbl-
nele do Sr, prefeito do Districto Federal, tem
o seu lar augmentiido -om o nascimento de
mais uma filhlnlm.
CASAMENTOS

Foram lidos liontem nu Catheilral os procln-
mas de casamento do Sr. Dr. Marcos Clemente
de Souza Dantas com Mlle. Maria de (iodo.,-, fi-
lha dn Sr. Dr. Oscar Godoy, clinico nesta ca-
pitai.—Conlrataram casamento Mlle. Celeste C.õr-
te o o Sr. João Alfredo Caetano du Silva. A
noiva ô enteada do coronel Alvarenga Fonseca
e o noivo negociante na capital do Fstado de
S. Paulo.

¦— Con Ira tara 111 casamento cm licllo llorl-
zonle o Sr. Dr, David Coccíll Itahello, proles-
sor da Faculdade de Medicina daquclla cld a-
de, c 11 scuhorila Amar.vllis de Noronha l.age,
filho do Sr. Theophilo ila Cosia l.age C de D.
Maria de Noronha l.age.
BODAS

O Sr. commandante Luiz Carlos de Carvalho
c sua l.xmn. esposa, D. Virgínia dc Carvalho
commemoram hoje as suas bodas de prata.— O Sr. Dl*. Sylvio Homero, filho, c sim
Fxnia. esposa festejam bojo o 7" annivcrsnrio
de seu feliz consórcio.
RECEPÇÕES

Passa amanhã e não hoje. como foi noticia-
dn, a data naliilicia do Dr. Licinio Cardoso, cli-
nieo nesta capitai.

Mme. c Mllcs, Licinio Cardoso, por motivos
imperiosos, não abrirão os lindos salões de
seu palacetc de residência, cm llolafogo.
CONCERTOS

Foi transferido paro o próximo dia 5 do
corrente o concerto cm beneficio do Asylo
Isabel, o qual devia ter se rcalisado a 29 de
Abril ultimo, ás 0 horas.
FESTAS

No cinema Velo realisa-se amanhã a festa
cm beneficio dos cofres do Tijuca Football
Club.

Nas duas sessões, ás 10 e ás 21 horas, será
levado o drama em dous actos dc Charles Garnl,
Iraducção de R. Ambronn, "O delegado da II"
secção", cuja distribuição será a seguinte:
Vassilli Pelrolf, Salvador Santos; Nieolas Kli-
moff, Frazão Filho; Ivan Souchüeff, Júlio No-
brega; Pierro Krouvaleff, Andielino Corrêa;
Grlclia Legosleff, Vivaldo Carneiro; Marfa,
D. Margarida Simões, e tia farça em uni aclo,
de Júlio César Machado, "Para as eleições",
cujos papeis, ou sejam os de Hegcdor, Roque e
Raposo, foram confiados aos Srs. Salvador
Santos, Vivaldo Carneiro c Júlio Nobrega.

Haverá ainda intermédio, em (pie se farão
ouvir a Sra. Margarida Simões c Salvador San-
los (110 gênero Aura Abranches e Alexandre
Azevedo) e Edgard Moreira.
ENFERMOS

—Acha-se em convalescença, coniplclanien
te restabelecida da enfermidade causada por
um accidenle, ha dias, Mlle. Costa Lyrio (Ta-
lá), filha do comiuerciaule desla praça Sr.
Costa Lyrio.
VIAJANTES

Regressa amanhã da Europa o poeta Olavo
Ri lac.

—Chegou hoje de Minas, onde esteve a Irar
lamento de saúde, o Sr. tenente J. Matheus
Soares c Silva.

—Hospedaram-se na pensão Nogueira as se-
guinlcs pessoas: coronel Alfredo Tavora, Fran-
cisco Benjamin, José Machado dn Silva, José
Jncintho de Campos, Antônio Volaré Gitíaice,
Pedro Zogni, José lí. Ramos, Antônio dos San-
los Cardoso, Eugênio V. Leite de Abreu, dona
Elisa T. Leile de Abreu, D. Horlcneia T. Leite
de Abreu, Cicero Tavares, J. dc Freitas Juiiior,
José Maria Raslos, Manoel Alves Pereira, Os-'
car Osório Moreira, Laudclino O. Rodrigues c
familia, José Joaquim Duarte c José Ribeiro
dos Santos.
LUTO

Fallcceu na manhã de hoje
Violor P.onobet.
MISSAS

o negociante

Foi muito concorrida hoje a missa mandada
rosar na egreja de S. Francisco de Paula por
alma de José da Rocha Teixeira, prestimoso
auxiliar, como distribuidor desta folha desde o
seu inicio, fallecido ha um anno.

Esteve muito concorrida a missa celebra-
da hoje na egreja de S. Francisco dc Paula,
por alma do coronel Augusto de Souza Arau-
jo, sogra do Dr. Braziliuó Pinto dc Freilas,
director da Secretaria da Sanla Casa, e do
Dr. Alexandre Ludolf.

Realisa-sc amanhã, ás 0 1|2 horas, na
egreja do Sacco de São Francisco, na Junijn-
bo, Nictheroy, a missa de 7" dia pelo falleci-
mento da saudosa senhorila Ollielina Torres.
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Poderoso forlificnnie du snngtie o regulador de todas
ns funeções orgânicas: Coração, FigailoJUiis, Estômago,
Intestinos c enfraquecimento dos Órgãos Gcnitaes

Depositários no Rio — Cl-IARUTAÚIA PARA! — Ou-
vidor 1-0.
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Escola Normal
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Na Papelaria Mattos vendem-se lodQs os
'arligos necessários ás Ex-mas. normalistos,
eomo livros escolares, estojos e objeclos de
desenho, cadernos para pontos, etc, àipro-
ços vantajosos. Travessa S. Francisco dc.
'Paula 11. 28.

_TO«_MMmnramg.w^

As victimas dos senhorios
poderosos

Escreve-nos o Dr. Blyilo do Couto i
"Srs. redactoros da A NOITE — Sob o tllulo,

iicliua publicou a vossa rolha na edição dc sal™
bailo uma local cheia de Injustiça» aos meus
sentimentos o ao im-u proceder, O que oceor-
rcu com D. Ormlmln de Souza cifrou-se na se-
guinte! Esta senhora em ai) de Janeiro próximo
passado alugou uniu casa de minha pioprlcda-des como não tivesse fimlor deu om garantia
do» alugueis os moveis que di/ia possuir, o «UO
sem qualquer verificação rol areelto por meu
representante, Como itolxaBSO de cumprir o
compromisso coiiBlinito do documonlo que jhis-shu, pôde o meu represeiilnule vorifleiir queI). Ormlndii não possuía 08 moveis que oITere-
Çeu em garantia dos seu:, pagamentos.Mandei, outi.o, lhe dizer que seria conveiiien-
te se mudasse, mas ao ohvos de o fn/.er. D. Or-
inluila nem só teima em oecupar minliu casa
sem o devido pagamento adeanlado, como aln-
da recebe sempro mal o meu empregado, a
uuom não se cansa de Tiizcr retcrencias us mais
insiilluosas á minha pessoa.Levei espontaiicomonto queixa no delegado
do 15u districto policial, quo apurou positiva-mente o Inexistência do parle dos moveis c
liado finalmente ouvir da própria D. Ormiuda
Malaquias de Souza a COUflèsflO de que: 1") li-
nha vendido o* inoveis, sem cntretaiilo, saber a
quem-, 2"> quO o meu proposto lhe offcreccw
dinheiro pai"i mudança; o que só mio acceitarn
jíor suppor haver na offerta intenção segunda;
fc'. que não dispõe de recursos com quo possa
iolver n sua divida, confiando, porém, que suas
filhas encontrarão col locação,

Com essas minhas affii-mações espero ter
mostrado, Srs. redáctores.quando foi injusta a
vossa local; mais ainda do quo essas afflrma-
ções fala cm meu favor u clrcumstancia dc 111*10
constar chi qualquer das prelorius dessa capi-
tal um só mandado de despejo por mini pro-
movido, não obstante ser ou proprietário ha
mais do 20 annos. e contarem-se por muitos os
Inquilinos que lêm deixado casas minhas sem
pagamento de alugueis.

Muito grato pela publicação destas linhas,
subscrevo-me vosso criado e leitor — J. l.lysio
do Couto.

Rio, 1 de maio de 1910."
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lislcrilidadc e Iraque za geral' Cura certa, radical e rapidn
Clinica clcctro-mcillca cspuoiul do

DSI. CÜKTÍ4WO JOVI!_£
Das 9 ás 11 o das 2.s 5

1 LARGO DA CARIOCA
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IO SobradoI

0 habito de extrahir...
Parecia mesmo um dentista, um desses

dentistas da roça ou dos subúrbios, como
convém, com a sua "valise". Parecia, não;
era um dentista, mas que dentista 1 A sua
especialidade era a extracção. Honlem lá ia
ellc, com os petreehos lia "valise", como
•passageiro do trem S \\1. Quando o Irem ia
chegar a Madurcira um empregado encon-
trou o dentista exlrahindo... os bronzes da
poria de um carro.

Mas que é islo ? !
Estou fazendo uma extracção.

O dentista se fazia de doido, mas nem por
iso deixou de ser preso c entregue ao agen-
le de Madurcira, que, por sua vez, o entregou
ao delegado do 23° districto.

Ali ellc deu o nome dc Manoel Moura e
disse morar em Braz de Pina.

1 _acE— .

IO
(Só se responde a cartas assiguadns com

inieiaes.)
E. F. V. — SyslenialicHniente não emitlo

opinião sobre o tratamento de outro collcga.
Não lia inconveniência no cásameto, poden-
do alé lhe ser útil.

E. B. E. — O seu caso não permitte uma
indicação sem exame.

E. S. F. T. — Faça gymnaslica sueca.
M. L. F. — Dê, ás refeições, uma colhe:'

das de sobremesa de Juglaudiuo Giffohi,
G. JI. L. — O seu caso não permitte uma

indicação sem exame.
M. M. C. ('.. A. A. — lü. desde que não

exista manifestação local, não ha perigo de'contaminação; 2", tal seja a dose.
O. Y. S. Y. .— Lave a mancha com cther

c applique uma compressa embebida cm
água oxygcnada, rt qual produzirá 11 rn pouco
de vermelhidão c prurido; obtido esse resul-
lado, retire a compressa c lave o local com
uma solução de ácido borico a 3 °|0, addicio-
nada de um terço de giycerina. Havendo
fórle irritação, applique a pomada de Wil-
sou.

\X. li. R. (Itajubá) — Uço interno: Sal
'de Viehy. phosphalo tricalcico, magnesia liy-
-dratada ãã 0,25. Para uma cápsula, mande
20. Tome uma após cada refeição. Uso cx-
'terno: Glyeerina <10 grammas, bi-boralo de
'sódio, alumcn ãã 3,50. Para applicações lo-
taes, duas vezes por dia.

D. E. R. R. Y. — A maior parle dos au-
tores admitle que o casamento pódc ser'permillido duranle ou melhor depois do
quinto anuo, desde que tenha hovidoumtra-
lamento sufficientc e regular c não existam
'manifestações durante o terceiro e quarto
annos. A prudência aconselha curas repeli-
das durante os primeiros annos do casamen-'to c retardar a fecundação por espaço de
dous «4U1110S.

M. O. G. — Não é possível sem exame
'e.mittir uma opinião sobre o seu estado.

,T. R. M. F. — Trata-se dc uma creança
robusta? Qual o gênero de alimentação até
um anno de edade?

RI'. O. S. C. — Deve submotter-se a um
exame medico e, depois de afastada a sua
liypóllicse, procure expellir o verme, poden-'do tomar para esse fim a Pellctieriua Tan-•ret.

DR. DARIO PINTO (Interino).

Da platéa
—•—

AS PRIMEIRAS
"Amor do zinganis", no Puluco

Em réella cxlraordliiiirla, numa unira repre-scnlaçao, u companliia Polmyrft Dastoi levou
hontomâ soonn a deliciosa oporoln, JA muitonossa eonliceldii, "Amor do zliiganis". O Pa-
|aeo apanhou oulra cisa á cunha. Foi um ex-
oollonto ospoclaeiilo, "Amor do zlngaros",
que essa "troupe" JA nos deu ha pouco lempoa ver, teve nova e eorm-t.i i-epiesoiilaçáo, no-linluinente por parle du Almeida Cruz, querecebeu os mnis justos onpIouíQJ dfl numeroi.it
plalea de liontem dn Palace,

NOTÍCIAS
A primeira de hoje no Carlos Gomei

O publico carioca vae assistir hoje á leprcsen-
tação de unia opereia roniplclnnicnlc nova.
g iulitiilailu "O, cavalholro da lim", musica do
Zlcrcr, poema de Carlos Vizzotlo. HoproSBIl-
lal-a-á a companhia italiana Marosca íi Weiss,
lio Carlos Comes, A protagonista, Iti.nieu Con-
feller, eslá n cargo da Sra. Clara Weiss. No
ospcelflculo de boje esireani a 'soprano 

Olga
Sllvanl q o lenor J. do Salvl.
0 tirco nn Republica

\'indo peio '-Samara", quo deve chegar hoje
ao Rio, estreará amanhã 110 llepuhliea o Ame-
lican Clrcus, grande companhia eqüestre, gym-
uastica, acrobaticu o cômica, que acaba de ser
Contratada pela empresa .losé Loureiro para unia
temporada nesta capital, lissa "troupe" traz
grande numero do artistas afamndos o uma
completa cotlecção do onlmnes sábios. O pro-
grammn dó especlaciilo dc estréa será amanhã
conhecido do nosso publico.
Companhia do Polylhcama dc Lisboa

Chega amanhã a esta capital,pelo "Amazoo",
a companliia de comédias e "vaudevilles" do
Polytheamn dc Lisboa, quo vem ao Brasil, con-
tratada pola empresa José Loureiro, Esla "trou-
pe" estreará depois dc amanhã lio Recreio,
com uma deliciosa comedia em quatro actos,
de Moezy o Nancey, Iraducção de Mello liar-
reto, "Caldo entornado" (La part du fcul.
Os principaes papeis serão desempenhados pe-
los artistas Ignacio Peixoto, i.tclvina Serra
C Palmyra Torres.

A estréa da grande companhia iyrica
italiana Rotoli Ot liilloro será no Lyiico, sex-
la-felro próxima, com a "Aida".

A companliia do Éden Theatro dc Lis-
Loa, dc qne fazem parle os aetores Nasci-
mento Fernandes c Henrique Alves, parte para
esta capital no dia '-'I do corrente. ,

——- Espcctaculos para hoje: Polaco Thca-
Ire, "Princeza dos ljollars"; S. Pedro, "Meu
boi morreu": Carlos Gomes, "II cavalicre delia
hino"; Apollo, "Palavra d'honra"; S. José,"Uma festn 110 freguozia do O'".

-¦•¦«ayj-fi>- ¦ _____ ¦ — 

T_.hc1li._-0 l!0f..viK) DA iiILVf-IÜA
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Foi lioje distl-ibuido o n. 18 do anno II dos"Annaes Forenses", que se publica nesta ca-
pitai. Em sua pagina de honra reproduz um
nítido retrato do desembargador Alaulpho
Nápoles de Paiva.
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SECÇÃO INEDÍi-ORíAL

Elí-íÇiãs iBíS£>8BÍ3io.e e?a Os?-
mmvsi Municipafl e?e (Dsíetéj
em sessão úq úla SI úq

C__3°3,'GS3vc.e
A Câmara Municipal desta cidade, boje reu-

nida congratula-se com o seu presidente o
Esmo. Sr. deputado Paulo Pinheiro da; Silva,
pela brilhante defesa produzida e transcriptu
no "Jornal do Commercio" dc íi desle me:.,
contra a aggrcssão covarde feita pelo deputado
Astolpho Dutra, no "Correio da Manhã'' de !)
de março próximo passado, á memória do seu
inesquecível pae Dr. João Pinheiro da Silva.

O seu protesto é tanto mais juslificavel.quan-
to foi o illustrc morto durante oito annos prc-
sidenle e agente executivo desle municipio, que
lhe deve.a par de muitos melhoramentos e grau-
des serviços, somma còpiosa de dedicação c
amor a esla terra sua escolhida para sua resi-
dencia e até para o seu descanso quando morto.
A memória dos grandes homens constituiu sem-
pre em todas ás épocas c. para todos os povos pa-
trimonio carinhosamente cultuado para civico
exemplo.

li' jiisto, pois, que a memória do grande re-
publicano mereça carinho desla corporação que,
representando ainda a unanimidade dos senti-
mentos dos municipes, lance este protesto como
quem cumpre apenas um sagrado dever.

Sala das sessões da Câmara Municipal de
Gaeté, lã dc abril de lülli. — Fernando Linha-
res Guerra, João Carlos de Mello, Carlos dos
Passos Teixeira Muzzi, José Lopes de Maga-
lliães, Raymundo Baptista de Magalhães, José
Marques da Purificação. Eu, João Baptista
Peixolo, secretario da Gamara, a copiei c as-
signo.

Era "nt supra". — João Baptista Peixolo.
Em tempo. O vereador, Sr. Arthur Ignacio

de Lima, que compareceu á ultima sessão, de-
clarou que, si estivesse presente, assignaria esta
moção, á qual empresta todo seu apoio. ¦— João
Baptista Peixoto, secretario da. Gamara.

Bit. JOÃO PINHEIRO DA SILVA
Congratulação'Cem os abaixo assignados cóngratular-sc

com o Exmo. Sr. deputado Paulo Pinheiro da
Silva pela brilhantíssima resposta dada na "Pu-
blieações a pedido" do "Jornal do Commercio"
de li do corrente mez, ao deputado Or. Aslol-
pho Dutra a propósito da entrevista concedi-
da por este ao "Correio da Manhã" de 9 de
março ultimo. Fazem-n'o os abaixo assignados
no intuito nnico de prestar a máxima justiça
ao autor da resposta, que npplaudem, como ao
progcnilor deste — o saudoso, o grande Dr.
João Pinheiro da Silva, a quem veneravam e
v encravam porque bem o conheciam capaz de rea-
Usar os grandes ideaes — mínimos para ellc
que sabia querer—máximos, impossíveis para
os fracos e incapazes de os tentar. Fazem-11'0
ainda como uma homenagem aquelle que pran-

•_-
team, Aquelle quo, cansado das lubm políticas,veiu em di ininula dcxtii moileNlhsImn cidade
do "povo liiciillo", cidade vw ,111o panou a Minmeninice, In n sua Indu.trlii v n-lhi Irebi-
lliar iiiTüdinlo de fimhlçita. partidárias c do
ptilOI dos politiqueiros hiiralos, Fundou aipil
a linpiirlmito fabrica "Cerâmica Naciniiiil" e oi|iir 0110 OOJISOffUIII em proibidos não coilBO-
üiiiu cm socego, um calma du espirito, Isto ¦•,
em du-icanso, pois que aqui vinham ao seu re-
lho, conslanleiiicnle, a ouvirem o seu parecersincero, n. mui, altamente collocildos polllieos
qilO do seu COUOlll-ao prechavam, nt. quo, con-
t-a 11 sua vonlaile, leve de areeilar como poli.
liea ciiueillailora quo o seu nome fosse suflia-
rado pclus iirniis, pma 0 elevado posto de prc
Bldoilto do Hshido.

lí o quo se passou dll-o o sou manifeslo-pro-
gramnui, dlxom-n*o ns suns monsfigons do 11.(>7-
ÍIHIH o dll-o-fio todos que llvciom 11 lioura de o co.
iiheeer, de euiii ellu tintar c iipreelar os doles
de sua alma.

< .icléenses do., mais ext remados apreciado-
res da honradez, pro' ! Indo e tino adniluislrail-
vo revelados nolo soiop • Inosqitooivol Dr. João
1 iniieiro da Silva, sentir-so-lam os abaixo assl-
guados diminuídos em seus brios, si não lovon-lassem como levantam o seu protesto ás lou-••mas do "ex-presldunlu" da Gamara dos |)opu«liulos Federaes assacadas c nlru o IIP slro mor-
Io, cuja memória não só elles os cncléensos,
como os minolros, o mesmo os brasileiros o os
grandes europeus, venciam porque acatam, bem-dizem porque adon  Idolatram porqua ella
o ino|'ÇCO 0 a Historia dirá que o Dr. João Pi-
nheiro não foi um homem coiniuiini, nina um
(Xlraordlnarlo, um capaz do engrandecer Mi-
1111:1, de engrandecer o Brasil si a morto 111*10 o
arrebatasse lã o cedo, permlllindo quo o es-
presidente dn segunda alta Câmara do Parla-
incido Nacional perdesse uma op-inia occaslilo
do enfiar a sua viola nn sacco e olhar para a
falto possível da "gastollun do seu nulo" o o' (le.ligamenlo do seu telephone".

Cnclí, 11 de abril do 1010. — Arthur Lima,
João flunlberlo Peixoto, Raymundo José du
Mngalhi.es, Antônio Aleixo Guerra, negocian-
le; Joaquim Franco, tiibclllão; Fernando Guer-
ra, vice-presidente da Gamara; João Baptista
Peixolo, .secretario da Gamara: Francisco NI-
coláo Pereira,José Séobni, José Rodrigues do
Aqulno, Antônio Luiz Machado, João Nicode-
mos VieUiri.-inu, José Soares de Gouvèa, Américo
Lins, José Marques da Purificação, vereador da
Gamara Municipal; Theophilo Guedes, Carlos
Muzzi, vereador da Guinara; José Peixoto So-
brlnho, Geraldino de Oliveira, Antônio Cose-
miro, Antônio de Oliveira Lima, Manoel Mar-
lins da Cosia, Johé! Cerqueira Peixoto, João
A. de Mello Penna, negociante; Agostinho Nu-
nes de Mello, José de Mello Júnior, Manoel Boa-
Ventura, João José de Aquhlo Júnior, João Pin-
to Rosa. João Pedro Curou no, Raymundo JSa-
charlas Brandão, Antônio Pinto Rosa, Cândido
Marques Guimarães, João Boaventura Peixolo,
Cândido Evangelista Pinheiro, João Carlos de
Mello, Rnymundo Baptista dc Magalhães, verca-
dores da Gamara; Alfredo Alves Pinto, Joa-
quim Fernandes dc Mello, Arthur Ignacio do
Lima, vereador da Câmara; AuieliailO Rosa, de-
legado de policia; José Lopes dc Magalhães, ve-
reador da Gamara; F.rico R. Muzzi, J. S. Ma-
galbãcs, Joaquim Peixoto de Mello, Antônio
Pedro Rocha, Luiz Gonzaga Mendes, Angelina
de Souza Lima, Fernando Osório Guerra, Pe-
dro de Alcântara Ferreira, Felippe Alene, José
Cerqueira, lahellião; Francisco Pinto Rosa, Lu-
cio Bernardino dos lieis, Álvaro Bernardino dos
Reis, Sebastião B. dos lieis, Aquinn B. dos
Reis, Joaquim (Irias Pinto, llcmigio Rosa, José
de Mello Brandão, Modcslino Araújo, Lcophi-
rico Felippe Ncry, Ciaetnno de Oliveira I.ima,
Clarindo Gomes dos Santos, Jacob Augusto Pe-
reira, João dc Assis Rocha, João Januário Meu-
des,- Arthur de Oliveira Lima, Manoel Vicio-
rino, João Baplisla, Américo Macedo Varella,
José Pinto Rosa. Gaspar Combina, José Bernár-
dino Reis, Francisco Pinho Scpôda, Arnaldo
Vianna, José Guimarães, Carlos José Pinheiro,
João Pinto Rosa Júnior, Cassiano Cerqueira
Lima. Antônio Ferreira Tones, Nicoláo de Mel-
Io franco, collector federal; José Ignacio da
Gosta Lima, João Ignacio de Araújo Lima, José
Baplisla Nunes, Raymundo do Carmo, Ernesto
Cerqueira Júnior, João José Rodrigues, Salvador
Melazo e Victor Mclazo.

Heitor1 Baptista aç Le_ã__. a_a.
p.. faí g_i © smé s©_:s süiig©s

O INQUÉRITO DA "STANDARD 011."
Pela leitura dos jornaes da tarde de hon-

lem verifiquei que no finai do relatório sobre
esse caso da fallencia da "Standard Oil" meu
nome figura enlre. os daqucllcs para quem
foi solicitada uma ordem de prisão preveni:-
va.

Das vagas referencias a mim feitas nesse
relalorio e que envolvem a prcsumpçfio de v
minha supposla responsabilidade nesse caso,
resultou desde logo a minha convicção de (.;:•.'
pontos essenciaes etc meu depoimento foram
seriamente deturpados no propósito de mo
emprestarem declarações que absolutamente
nao fiz, aeCcnluadamenle, as relativas á con-
fecção de litol.s em meu escrfpiono e a que
tem rotação com a letra de cambio do City
Bank.

As minhas declarações, limitadíssimas e sâ
relativas a. detalhes e pormenoie» do tempo
de minhas relações com Wellcnkainp, vejo,
pelo que li no relalorio, que eslão despudura-
dariienle deturpadas, obrigando-mc assim a
declarar publicamente o que de verdade cilas
encerram e que, por antecipação c por cs-
eripto, as dei a pessoa amiga, afim de 0112
a lodo tempo não pudesse ser lido como ca-
paz de negar a verdade do que ai firmasse
em qualquer parle.

Assim, pois. aguardando a prc.cian opp..i-lu<
niõadc, peço aos meus amigos c ao publisc
que suspendam qualquer juizo malévolo 5
meu respeito, porquanto sempre mantive in-
legro o meu nome obscuro e honrado, esian-
do por isso acima de referencias que o im,
plieam nesse momentoso caso, no qual me
envolvi accidentaimenle. .

Heitor Baptista de Leão.
Rio de Janeiro, 1 de maio dc 1916.
(Do "Jornal do Commercio" de 1—5—91fi).
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JOSE' JOAQUIM FREIRE DE MORAE3

(Zezlnho)
Plínio Freire de Moraes e Clementina Frei-

re de Moraes agradecem pcnlioradissimoí s
todas as pessoas que se dignaram aeompa-
nhar os restos niortacs do seu sempre estre-
mceido e inesquccivel filhinho Zcziuho ,á sua
morada eterna.
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lada episódio, que pôde ser lido desíacadamente,
consHfue um film, a ser exljibído

nos cinemas Pafhé z ideal)
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"ABRAHAM LINCOLN"

Ao mesmo tempo, o oulro carregador, imi-
tando o seu companheiro, atirava longe a
barba preta que o melaniorphoseava e des-
cobria a physionomia juvenil do fiel Jame-
son.

— E' você mesmo?.., murmurou Elaine.
Oh! como estou satisfeita 1...

Ciarei não pronunciou palavra. Olhava o
retraio que ella tinha nas mãos c uma inlen-
PR alegria inundava-lhe a alma!...

A rapariga seguiu a direcção de seu olhar
C enruheccu alé á raiz dos cabellos.Explique-me... disse, estendendo o bra-
ço para a secretária, para ahi depor o quadro
fie prata... Como se arranjou você para que
eu não percebesse esta substituição?.,.São arles do officioI... respondeu Cia-
re! rindo, e a csrtesa dc que a senhora nada
adivinhou, permitte-me acreditar que tam-

v.n nao foram mais per-

operou esta

bem os que me vigia
spicazes.,.

Mas cm que oceasião
transformação?. ..

Não notou que Walter e eu tínhamos
escolhido sobretudos de viagem um tanto
vistosos?... Foi de caso-pensado... A tro-
ca fez-se num abrir e fechar dc olhos, 110 ca-
marote em que 03 carregadores vieram dei-
xar a nossa bagagem,

Então, esses dous carregadores...
—¦ Eram dous homens da minha confiou-

ça!... Em alguns segundos O que era meu
sósia vestiu meu sobretudo de xadrez, ao
mesmo lempo que o dc Jameson fazia o mes-
mo .. Como tivéssemos com antecedência
vestido por debaixo dos sobretudos dous fa-
loi absolutamente semelhantes aos delles,
não nos foi precisa muito temiM) para nos-
sa transformação..* .

De modo t[Ue, yõsegü.U Elaine, a estas
horas, são os dou? isrregadores «ue Viajam
para o sul..

Exaelanientcl... Mas, socegue, dosem-
Imrcarãó na primeira escala... E vou apro-
veilar-me da crença da "Mão do Diabo",
neste momento que me julga longe de Nova
York, para tratar ainda uma vez de lhe op-
por obstáculos.,.

Ah!... meu amigo, continuou Elaine.
Não lhe posso dizer o sentimento que experi-
mento, sahendo-o ainda aqui, ao meu lado,
promplo o defender-me, hoje como honlem..,
Senti-me subitamente tão só, tão desampa-
rada... Seria capaz de. se rir de mim si eu
lhe contasse que ao rccolhcr-anc á casa, cai
sentada nesta poltrona, sentindo que lagri-
mas pesadas me subiam aos olhos...

E ouvindo essas palavras que lhe resoa-
vam tão agradavelmenle aos ouvidos, Ciarei
lambem sentia uma emoção que nunca expe-
cimentara, invadir-lhe deliciosamente lodo o
ser; mas não era oceasião opporluna de se
entregar ao cnlernecimenlo...

Beijou a mão da rapariga c despediu-se,
acompanhado de Jameson.

Rapidamente mestre e discijpulò voltaram
o ser os dous carregadores introduzidos por
Fráhçòis, e a saida de ambos do palacele Do-
dge não provocou a mínima surpresa...

Elaine, depois que sairam, continuou sen-
lada 110 mesmo logar em que a haviam dei-
xado,

Parecia-lhe ser o joguete de alguma halu-
cinaeão... Não podia acreditar no que se
acabava de passar...

Decorridos alguns momentos, pegou do te-
Iephonc e pediu communicação pnra o es-
eriptorio de Pcrry Bcnuelt.

Tardava-lhe communicar o facto ao joven
advogado, ellc que pouco antes se associa-
ra com uma franqueza tão cordial ao seu
próprio pczar, para que também partilhasse
do prazer que ella experimentava, do mesmo
modo que participara da sua tristeza.

Quem fala?... E' você, Porry?... per-
guntou.Sim, Elaine!... respondeu n voz no 011-
tro extremo do fio.

Ahi... Si soubesse como eslou satisfei-
tal... Adivinhe quenl acaba dc sair da-
quit...Pelavra, minha prima, que vsc. me

propõe um problema muito difficil!... E
confesso que me dou por vencido.

Assim lão depressa?... Não faz então
uma tentativa para me mostrar a sua perspi-
uacia?,..

Como quer você que eu responda?...
São lão numerosas as suas visitas!...

Procure entre as mais inesperadas!...
Não tem qualquer desconfiança?...

Palavra que não!... Confesso-o hiimil-
demente...

Dous viajantes que já julgávamos mui-
to longe e'a cujo embarque fomos pela ma-
nbã...

Não é possível 1.;. exclamou alegremen-
le o rapaz.., Quando eu lhe dizia qur, não
me era possível adivinhar!... Força é. con-
vir que Justino Ciarei é mesmo um genro!.,,
Mas, conte-me!... Como ai-raujou elle isso?...

Elaine, muito satisfeita, communicou-lhe
os detalhes que obtivera sobre a milagroso
disfarce dos dous amigos.

Quer um quer outro não suspeitava que
esta confidencia, por diversas vezes interrom-
pida pelas observações e exclamações dc Per-
ry, tivesse, a alguns passos deste, um ou-
tro outsinte.

Com o ouvido collado á poria, Chu, o cria-
do chinez do advogado, não perdera uma uni-
ca palavra da extraordinária revelação fei-
ta ao patrão.

Quando a rapariga terminou, e que Per-
ry acabou de exprimir-lhe a parte que to-
mnva em sua alegria, o advogado pendurou
o pbonc e entregou-se de novo ao trabalho.

Mas, na realidade, seus sentimentos não
eram talvez lão deslituidos de interesse co-
mo se esforçara por manifcstal-o á sua pri-
ma.

De tempos em tempos deixava a penna e o
seu pensamento se alheava.

Pensava evidentemente na volta ihopinada
do rival que suppunha por algum tempo
afastado de seu caminho... Suspirava longa-
mente c recomeçava seu trabalho...

Ao cabo de vinte minutos deixou de escre-
ver e puxou do relógio; cm hora de ir, como
habitualmente, ao Tribunal dc Justiça.

Tocando a campainha, appareccu o cria-
do, com o qual trocou breves palavras. De-
pois, tomando a pasta, selu.

A' janella, por trás da cortina, Chu viu-o
chamar um "taxi" e partir.

Então rapidamente arrumou a sala e, pe-
gando no chapeo, lambem saiu apressada-"mente.

Ainda não havia decorrido meia hora qtian-do chegou á porta da casa cm que na vespe-
ra, em um quarto do rez do chão, o proles-
sor Feri Goerlitz e Dago espreitavam eom
escnipulosa attenção tudo o que se passava
em frente, na casa de Justino Ciarei.

Logo avisado da colloeação do vaso de fio-
res no parapeijo da janella do laboratório,
o chefe da "Mão do Diabo" dera immediala-
mente ordens para que dous dos seus homens
fossem pessoalmente fiscalisar, a bordo do"Abroham Lincoln" a partida do "delcetive"
seientifico.

Certos, depois do exame feito, de que o va-
por que acabava de sair levara seu inimigo
para outras paragens, estes voltaram ao
quartel-general para fazer o relalorio ao che-
fa, que parecera salisfeito.

Ia para sair, quando tres pancadas, diffe-
renlcmente espaçadas, resoaram á poria.

Chu, o criado de Bennelt, mostrou a cara
amarclla e velhaca.

Desejava dizer duas palavras ao chefe!!...
disse o meia voz, dirigindo-se a Dago.

Chegas a propósito, elle eslá aqui ngo-
ra.

Com a mão indicava o homem do lenço
vermelho, que confeieneiava com o Dr. Go-
erlitz.

— Ahi. E' você, Chu?... disse o chefe
da ."Mão do Diabo", voltando a cabeça. E'
commigo que quer falar?...

Sim. chefe!... Tenho uma communica-
ção importante a fazer-lhe...

Pois bem, falei.., Não lenho segredos
para os que aqui eslão!...

Sabe?... disse o amarello, que Justino
Ciarei e Jameson estão de volta?...

Uma exclamação de surpresa dos bandidos
acolheu essa declaração inesperada.

Um Jos dous homens que haviam fiscali-
sado a partida dos viajantes a bordo do"Abrrahnm Lincoln" approximou-se raivoso.Não è verdade!... Esse Chu não sabe
o que diz... Não perdi de vista os nossos
inimigos. Assis-ti-lhes a partida!.,.

E eu aposto que elles voltaram, ou, me-
lhor, que não partiram...¦— E' impossível I... Deixei-os. no camnro-
te, na oceasião cm que o navio levantava fer-
ros!...

Os viajantes que vocês viram não eram
os que deviam ser observados!... Eram douS
carregadores, dous cúmplices comprados, com
os quaes Ciarei c Jameson trocaram as rnu-
pas. Como sabe disso?...

Miss Dodge, ha cerca de meia hora 1 cie-
pliònou ao meu patrão para prevcnil-o. Ella
coutou-lhe detalhadamente como as eousas
se passaram o a peça pregada a vocês pelo
espertalhão do Ciarei...

O chefe da quadrilha agarrou o chin pela
gola, presa de intenso furor.

—¦ Tens cerlcsa do que acabas de affirmar?
interrogou rangendo os dentes.

Pois eslou lhe dizendo que ouvi toda
a conversa do patrão.com miss Dodge!...'
Não perdi uma só palavra do (pie diziam...-

O homem do lenço vermelho voltou-se ra-
pidamente para Dago,

Basla dc evasivas, disse elle. Já foram
tomadas Iodas as disposições, conforme prc-
screvi ?...

Sim, chefe!.. .'">^pós á sua visita- dessa
semana ao laboratório, trabalhámos todas as
noites sobre a plataforma da escada exte-
rior que lá vae ter e as suas instrucções fo-
ram textualmente executadas... Tudo está
promplo, é só nos dar ordens!...

Mãos á obrai... rugiu o chefe crimino-
so. Ciarei e Jameson não tardarão a voltai
á casa!... Um quarto de hora depois de ahi
chegados, será bom que vocês lhes mostrem
o quanto custa mudar de idéas...
'''¦* Em seguida, acenando ao doutor fillemãl
para que lhe viesse falar, murmurou-lhe ai
gumas palavras ao ouvido, c, mais curvadl
ainda do que de costume, chamou-o para 1
extremo da sala, onde, cm voz baixa, contl
nuou a lhe dar instrucções..,

(Continn )

Este folhetim é o 5° do 9° episódio, que
será exhibido quinta-feira, 11 do corrente, nos
cinemas Pathè c làval.
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Sedas

Os preços ostclo .-qui inilicnnclo quo a
nossn EAS1ATEZA ó uma

realidiadei
CADA MCTRÒ

Ci'é|iQ da Chinn, qüali-
S&r&.i&í?..-!! io$ooo

Cfli rníeuse, artigo ilc

^t\^.^%0%Z 16$ooo
Tarífeiás brilhante, largura

superior, (todas as cures) lOtnnn

SEDA LAVAVEL:
loSÜâS Ponoé largo de 100 centi- fiíRnnI „. mmmmmmmmm ntttrOS UJUUU

Sedas p.m*í*jj£; l0$flfl0
! Sedas «•«-sé. «tím

(estreito)  flMUU

Sedas
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VERIFICAR E COMPRAR NA

Casa éitso
I L/1/9GO DE SANTA RITA f
E_-«M^lllglBtl«l^«MaM^ g

NTURAR1A RIO BRANCO
Si, âw@ife Meu- cSe Sá, 23

Casa de primeira ordem

Mfliidabusc.it a roupa e ?. cuticga— GUATIS — a domicilio. —
/tttende promplnmcnto aos chamados pelo TliLl2l'HONIJ 4.934
C entrai — Limpa :i seccoo terno do casimira, porcaiiieníc, sem dclormar nem estragar, o terno j.or -V>
qiiei côr, sAmii romper nem desbotar: passa .1
com perlciçiio; faz moJi icaçSes e ijiiaesquerc
loca debritm de fila de seda 011 de aluo.
tols ecollelcs.—Especialidade cm trabalhos om io:ij>

5 iuo; lava clumi-
oj, tin^e, de (piai-
ferro as roupas

concertos; ^ol-
em Iracks, paio
is de .senhora.

Pregos módicos e leabalho perfeito e yar-Jtilitb

SS2sSS3Sr^SESS_Ç22S233B»aDrogaria Granado 6 Filhos
* ír;,BRUA UaUQUAYANAN.91

NAO TEM FILIAL
1 DROGAS GARANTIDAS
| PRfíÇQg SEM COMPETÊNCIA

ESalaiaçsi sensível a. 1 erram-
meia parei pesagem cp^atu.ita cia

P íi^ecrviazia.

FÂLACE- HOTEL
ANTIGO GÍMNDE HOTEL)

-|| CxlXAMBU' — IVHISTAS §|»
O mais importante de Caxambú - Funcciona
durante todo o anno - Vastíssimos quartos -
Luz e campainhas electricas - Refeições em
¦*-;¦ mesas separadas

-sssTgssg Diárias 7$ooo e S$ooo §H|
p.=== >^—'¦¦¦ ¦'.-« ni™e«ma l , ¦ ¦¦FHp=.-xrYtt»rjT^«..m-,.- iitmi—IT
fl

FARINHA LÁCTEA PARA CREANCAS-
CONVALESCENTES DEBILITADOS

-AMAS DE LEITE
wBa_Bi-Ba__n_aBi

Gruta do Norte
ÁBliltTA Ali!' I 1I011A DA MANHÃPraça Tiradentes 77

TElEPHONIi 1.831 CENTRAL
Hoje :iü janliii':
Fricandó ao men boi morreu,

frango ao Rossine, lingua de
vitelia com feijão miúdo.

Ailiuilhft au almoi.o:
Succulento angu á bahiana,

mocotó á» portuguesa e zôrô
de Jíívà.

Comer bem na actuaalidde
só ria primeira casa no gênero¦a Gruta do Norte.

Comer bem só
na Transmontana, salão
de primeira ordem j não
tem segundo para esta es-
tação. Venham éxpérimén-
taro bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega 158

Rodrigues Salines & C.

teria, da Canital FederalLfl
Companhia dl Leltrlai Naolonau

do Brasil

KxtraccfloR publica», «ol> n flacnll-
«uvAo do Kovttrim federal, ás 'i \\'i o
nu» fiiiblimla» An !t horai| A rim

Vlicouüo do Itiibutnhy u, ii

AMANHA
337 -ir

IBroooSooo
Por lSoOO, cm meios

Snbbnclo, (í de Maio
A's .1 Iiurm du ttirdu

300 28-

109:0001000
Por fiSOUU, cm décimos

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior (lavem .sei nconipiiiilitidos du
mnls liflt) rela pura o porte do Cor-
relo e dirigidos nos agentes «ernos
Nnznrctli & O., nift tio Ouvidor
n. 04, caixa n. 817. Telefi. LUS-
VIÍL c un casa V. Guimarães, Ho-
sario 71, esquina do becco das Cnn-
ccllns, caixa du Correio n. 1.27U

CO

CD
B

l?l

ESTÔMAGO, FIQ4D0 E INTESTINOS
DírcsIõcs tliTllcciS, nziii, git?li'itcs,

antcrítus, |irisào ilc ventre, 111:10 linli-
[i>, tlôr o |ii.'.<ip nu estômago, vômitos,
tlôres 1I0 cabcyti, tuiam-.-e com o
lilixír cupcjitÍLo do prol'. Dr. Ilenicio
«le Aluou. A* venda nus boas pliar-
muciiis e drogaria!) do Itio o ilo> Ks-
liiilcis, — Deposito — 1U, llua 1° de
Março, II). - Rio. -,¦

Staci
Succursal do Campestre

I Ioje:
Grande jantar e ceia, ao ar

livre, no esplendido terraço.
Amanhã :
Mocotó á portugueza.

Todos os dias :
Ostras frescas, peixadas e ca-

marões frescos.
Única casa • no gênero em

almoços, jantares e ccias, no
restaurant do terraço.

Gabinetes especiaés para fa-
mi lias.

Provem o afamado vinho
de Anadia, branco e tinto, em
botijas.
I Praça Tiradentes 1

Telephone Central 665 •

E cura
__ _.. - . —— -o. , „ . rc-
pentinamcnle dor de dentes.
Vende-se em Iodas as pliarma-
cias ; não é veneno e não qttei-
ma a boca.

Preço 1ÜÜOOO
I Caixa do Correio 1.907

DELICIOSA BEBIDAm
üspamaotei retngirranle, sem

álcool

\ Esa
c' o restaurant mais bem

irequentado pela gente cliic da
nossa sociedade.

Onde ha as mais saborosas
PETISQUEIRAS e os mais
preciosos vinhos, importados
directamente.

Rigorosa escolha em caças,
carnes e legumes, tudo recebi-
do diariamente.
81 KUA SAO JOSE' 81
Próximo á rua Rodrigo Silva e avenida

ltio Branco. Telepliono-1,513 Central

1

(K.

Casa Importadora de jóias, relógios, bronzes e metaes finos
-HfíWtt-

Por ter de entrar em balanço, iniciou hoje as suas vendas
com grandes abatimentos

Aproveitem esta boa ocensiao para visitarem a Joalherl» mala b«i*ate!ra
e populti* do Broll

í i

~Wy:

Travessa S. Francisco 8 e 10 A

IlUn Leopold Strass
Rua Sete de Setembro, 153

A PAULISTANA
Roupas Brancas

34, Rua Carvalho Monteiro

Participa sua elegante

clientela da sua próxima vol- 
J

ta de Paris com um bellis- S

simo sortimento de novidades \
em vestidos e chapéos,

O dia da abertura da ex- }

posição será publicado dentro

de poucos dias.

A Mr Dane de Paris
lâlll ¥ÜM •f.

Em iodas as mercadorias

A CULTURA PHYSIC4

Prof, Enéas Campello

Qunieis sp:''uíles e SutliosV
iucreis possilti
i vu.-so husto
loscnvolvido o
orrigir os vos-
sos defeitos
physicos V
Mntrlculiio-vp!
:as aulas do
entro tle Cui-

ttira Phyíicn,
i rua liarão de
Ltulnrio, 'M, ou
escrevei pediu-
Io os anpai;c-
'hosileOynmas-
;iea doQuartoi
i|iiccuvtamtÜÍ
o I'2$u00, com
ücsos de 1 ou

kilos.
.un luiuuiuiiiifi- uiiiiiiom (ahellas para

gymhaslica sueca a 3$,regras para exerci-
cios, com pequenos pesos, a "23 e todos
os meios para a vossa cultura pliy-
sica. Heinoltcm-se nurá o interior me-
diante vale postal Não es(|UCvR0S da
conservação da vossa saúde, deixando do
escrever immcdiatamciite, pedindo os pro-
spectos ou informações uircumstancindas,

Mão se acecita importância cm sellos
O Centro dispõe lambem de gabijie-

te para mnssagons. Àltende a cliaiiia-
dos a domicilio. Tel. 4,452.

¦MMMWWPai — ¦¦¦¦!¦ 1111

$jmm'iA%íè
rr.':|;V;/:7,;'v ."-^íí- ; .''¦
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Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
so na CASA ISA1USÜS.,, praça Tira-
lentes n. 0, junto á Camisaria Pro-
grosso.

N. B. — N'esta casa cobrem-se
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez o perfeição.

-tascam

.I0TEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação da

Avenida Rio Branco
Servido'por elevadores electricos.
Freqüência animal de 2U.000 clien-
es. Diária completa, a partir de

1OS00O.
End. Telcg. - AVENIDA

. RIO DE JANEIKO

Caíé Santa Rita

O MELHOR DO
Encontra-se em

BKASIb

oda a par*le
U' este ipio lodo o inundo toma depois

das ròfeiçOes de cerimonias
Turraçõcs espeéiaes para botequins de

primeira ordem
Rua Acre 81 — Teiephòhe Norte 1.4('!t
Mal. Floriano 22—Teleubono Norte 1.21b

CAMISAS de diu mo- , ' •
rim forte com bor-
dados erendas $$500
/|$S0o  ,1.^000

CORPINHOS de mo-
rim superior  <|$ooo

CORPINHOS de nan-
zottclc fino 9$ c... 7.IÍ000

SAIAS BRANCAS de
nanzouck 8$ e.... 7.^200

SAIAS DE SEDA LA-
VAVEL;.  22$ooo

CAMISAS de noite ai-
tij;o chie  i2$ooo

CALÇAS artigo fino
com bordados  .(.'Jíooü

CALÇAS de seda la-
vavel  2aSuoo

COMBINAÇÃO arti-
go fino, 18$, 14$ e 12^000

VLSTIDINIIOS de
nanzouck, DLSDli 5^000

MATINÈES brancas
com bordados desde S.f^oo

BLUSAS FINÍSSIMAS
grande sortimento
des de  9,^500

Á PAUL!STANA
Rua dos Ourives, i3-A

Próximo á rua do Ouvidor
TELEPHONE NORTE 1.537

(D II DE HII
Este curso, viumijosameme conhecido pela PONTUAL!*

DADE, ASSIDUIDADE EGOMPETENCIÀ dos seus profeiso*
res, reabriu sua» aulas. Corpo docente: Or. fltiUo Ruoh, Dr. Mei-
oliik, Or. Mandoi d# Aguiar, professores do Exterhato
D. Pedro II; On. Sebaitlio Fonlti c Autrin Dourado,
professores da Escola Militar; Dr. Hanrlqui daArauJo, primeiro
classificado no concurso de II. Universal em S. Paulo; Dr. Pa-
talra Pinte, Professor do Collegio Militar; Or. Augusto Anui,
autor de valiosos trabalhos diuacticos; Or. Ftrnindo Silveira,
conhecido professor e outros. Aulas praticasde MATUKMA-
TICA e CHIMICA. Dous professores para o estudo de uma
mesma lingua, um da parte theorlea e outro jprntico. A,j
notas de aulas süo polygraphadas. Mensalidades módicas,
Cursos DIURNO e NOCTURNO.

Curso soparado para normallsfas a cargo da
professores da liscola Normal.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives 29
para Driiuiiivina 39, 2- andar — JURUENa DE
MATTOS, director.

i

1" . ¦ ' ~\

Irinoz
'oéErneSTo_5ouza

Tom co
D«S NERVOS

NEURASTHETÍPk
M/IO HAÚIO

^Tônico üo Estoi-iaco
DYSPEPSIA
ENXAQCZCA

TOMICO
00 INTESTIMO
ENTERITE
£M VíH/CULO CAUvIANTé

0£ MELISSAB-AW2

mm*

GUANADO * C.*.«I de Março, 14

Plantas
Comèi;iindo agora a melhor época para

a plantação de pomares, ninguém deve
comprar arvores frutíferas sem primeiro
saber os preços e as condições de venda
de Augusto Fonseca; á rua Mariz e liar-
ros 309;'peçam cnttilngòs grátis,

mjwv,iic»»uiM.M»fnw.||,

DINHEIRO
Empresta-se solire jóias, roupas, fa-
zendas, metaes o tudo quo represen-

te Valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TELE1'II0'nk1l972 NORTE

(Aberlo das 7 horas du
manhã ás 7 <la noite)

jrÜBERAL&C.

QUADRO JURÍDICO DO CBN-TRO DOS CHAUFFBURQ DORIO DE JANEIRO
2a Convocação

¦ Pe ordem do Sr, presidente, convidotedos os associados quites deste quadroa tomar parte na assembíéa geral or-ilinaria, a realisar-se no dia 1- de maiode IU16, ás 20 horas
Ordem do dia : Leitura do relatório

do presidente e eleição da commissão
de contas.

.Rio de Janeiro, 30 de abril de 1010.—
0 secretario, Joaquim Alves de A/es-
quita.

Pintura de cabellos
MME, OLIVEIRA tinge cabcllos par-ticútarmcute, só a senhoras, com lienné.

Actualinente garanto a maior perfeição
110 seu trabalho. Duração: (ualro mezés.
Completamente inoffensivo. Preparados
recebidos da Europa pelos ullimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Telephone 11, 5.800—Central.

MUITO 2MPQET*1KTS
Não comprem óculos e pince-nez sem visitar a casa Rocha,
especial só de óptica. Examina-
se rigorosamente a vista, e ven-
de o mais em conta possivel.
56 rua da Assembíéa."Campos io lio"

Indicações scicnülicas sobre o loca),
seu valor e sua adaptação a indivíduos
enfraquecidos, ou a tuberculosos.

Dr. vou Dollinger da Graça; Mem de
Sá I0(sobr)ás3 li2. Teleph.í.8 IO central.

ia «a na avenida Gomes
_|tl"ou Freire n. 138,1'an-

dar, um quarto lindamente mo-
bilado para um casal sem filhos
ou a rapaz de fino tratamento,
com ou sem pensão.

CASA CAVALICRI
Deposito e officina de calça-

dos finos-Especialidade em cal-
çados sob medida de qnaesquer
modelos. Rua 7 de Setembro
n. 48, esquina da Quitanda.
Teleph. 5196 central.

SOCIEDADE RIO GRANDENSE DE SORTEIOS
"CLUB PABISIEMSE"

FUNDADA EM 1012

Capita] rcalisndo Rs. 3oo:ooo$ooo
(Auloriimla n rtiitcctunar em toda

a Hepublieu)
Bnnquolrosi I1ANC0 ÜO COMMBRÇIO DEPORTO

ALKUHh e BANCO PBLOTENSB
Sé Io:—Porto Alegro

Filidl no Rio r/c Janeiro:
RUA DA QUTAMJA, to-, rondar

Juia20$0 i0— Mensalidade IO$000- Duração
slninlstou —Sorteios memaos iUO radornotas.

l meroí—Grupo 10.000 pie-

1 premiu do lis.
I
1
I

13
180

I

5:O.)''S000
í d 2:000$000
t I.QOfl$U00
* > 500S0HO ... 2:(I0»Ê0 0
» 1 80081100..,. 8;000$000
» » l(»i$0 0... 18:0005000
aiiniialmeutc em Natal:

de H.1  2,r»:O0OSO01
> d  15:00 $000

1 • í  !0;0U0$(jC0
Esta serie d a melhor o mais vanlmosa existente, jmi.s que REST1TUB

INTKcitAI.MI.Nfi:, nccrcscida da RONIIIIIAÇi\0 DB 10 »|0, decorridos 5. me-
zcs, as entradas dos prostamistiii não mm içados. Du aecôrdo com o regu-
lamenin, !•;• FACULTADO AOS CRESTAMISTAS contemplados com os prêmios
de Hs. woiooo 1' looptoo ilellü' de i-liiem, continuando

I prêmio
1 t

entretanto nai-lnoin,
serio CÕMií SI NÂÕ ÍI0ÜVESSÍ5M failxt SORTEADOS.

Prêmios já sorteados: 4.400 cadeniotas no valor de Its. yoi:Soo$ooo.
Todos os prêmios são pagos integralmente c distribuídos desdo já,

mesmo estando incompleta u serie, do acendo como nosso REGULAMENTO
e CARTAS PATENTES.

PEÇAM PROSPECTOS
RUA DA QUITANDA, 107

KIO Dl''. .TANMRO
1° andar

L. AGENTES — Accoitam-sc, desde que npresentom boas referencias e (lança |;|

Dr. Evorardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Hümaytâ 231, telephone
344, Sul.

Empresta-se qualquer quantia
sobre hypothcca de prédios, a
juros módicos. Com o Sr. Maia,
rua do Rozario 143, sobrado.

C001 ora-se
qualquer quantidade de jóias vc-
lhas, com ou sem pedras, de qti<il-
quer valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. 37, Joalherin
Valentim .telephone, 994 — Central.

Grand bar e rotissene
PROGRESSE

José Miguejz Domingues
'14, Largo S. Francisco de Paula, '14

Tclordione 3 811-Norto
MENU—Airaihã ao almoço:
Papas á moda da casa, va-

tapa á bahiana, lombo de Mi-
nas á açorianá e rabada com
batatas.

Ao juntar :
Fraugo á caçadora, Lagarto

de vitelia á brasileira e miúdos
de frango á Progrcsse.

Casa especial em caças, le-
gumes, frios, fruetas, char-
cuteria, vinhos escolhidos a ca-
pricho e engarrafados de todas
as marcas. Frangos assados no
espeto, 1^)600.

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-tumado. Lata 2$ooo.
Perfumaria trlahdo Rangel

LEI» PüHJUGühZA
Aprende-se a ler em 30 lições (de meia

hora) pela arte maravilhosa do grande
poeta lyrico João de Deus. Vontade e ire-
moiia, o todos aprendem em ÍIO lições,
homens, senhoras e creança?. Explicado-
res: Santos Braga e Violeta Unisra, —
S. José, 52.

CA iPES'
A\ DOS OURIVES J7

.Amanhã ao almoço :
Macotó á portugueza.

Tripas á hespanhola.
Rijõcs á moda de Braga.

Ao jantar:
Successo!.....

Marreco á brasileira.
Colossal badejo de fornoj

Crout-aü-pot.
Arroz á minhota.

Todos os dias: Ostras cruas,
especial canja e papas.
Inovem o saborosíssimo Ana.»

dia, branco e tinto.
JHLhP. 3,666 NORTE

Ú

r.j.tti4-v. u :...i..d£..t*M3L*^ i,.;..ui.u 1-lEifqaSw-SHa -
m

¦wwwaMiWi 11111111 éR

ICura radical das moléstias das =e-
nhoras: suppressõcs, flores bran-
cas, liemorrliagias, regras doloro-
sas ou escassas, accidentes da

cdaite critica

Recomiiicndiido por summidado3
médicas brasileiras e estrangeiras.

A' venda nas prihcipaes pliarma-
cias e dfõírarias

¦^tMWgi^»^.*^fe»'ga,'*?WJ!- 55

Cujsode preparatórios
Mensalidade, 2~>$ooo

Professores do Collegio Pe-
dro 11. Obteve nos exames de
dezembro 124 approvações—
Rua da Assembíéa n. 98, %"¦
andar.

Moveis a Prestações
Entregam-se, apenas com I0S inensaos,

camas, guarda-louças, guarda-corhidag,
:adeiras de balanço, columnas o outros
moveis.

Na Casa Veiga. Fabrica de Moveis á
rua Senador Euzebio íii — Avenida
•ii. Mangue-Teleph. 5.231.

Vendem •se
jóias a preços baratissimos

rua Gonçalves Dias 37
m

íiena Valentim

1~00W0 —-gBgSBagaa!S*M,M™Ma^ ^^mvvxL..--:¦¦- 

— ¦ 1.-¦¦ -¦¦¦¦ ¦-A.^.^^.n leieonone n. »U4

lÜMlílU mUlílUlrAL -• HOJE Companhia mííioT^lduTiada „,„ 1 „ J-^Jr/í^l^  AVENiDAGOMES FREIRE
.;•) uas :; as o e das 8 as Qaranlida pelo governo do

Estado

a rü ç? i ei M
Ei ni tü 5 i$ SR 17: m\ I tiliJIlysy

^i

Por i$8ob
Sexta-leira, 5 de maio

Por i$8oo

Bi
ca:;,'is

hetes á venda cm iodas as
lotericas.

Grandiosa «soirée»
Quarta-feira, 3 de maio

A's 22 horas

Em beneficia da Grux Ver-
meiha dos Aluados

Esplendido programma, adornado com
o concurso gentil do apreciados artistas.
Entrada,...,  10$000

Exige-se traje em «toilclte» para as se-
nhoras o trajo de rigor para os homens,
admittindo-so o 1 smokm».

N B.-O bcnõfleio para a CRUZ VER-
MBLHA DOS ALUADOS consiste na of-
lerta que hz a empresa do Assyno de¦iOO liiihctes do entrada, divididos pclsscommissòes Pró-Pálria, já organizadas, e
pelos membros proeminontes das outras
nações indicadas pelos respectivos con-
sules, afim do ipio todos procurem dis-
tribuir esses bilhetes, cujo pródueto será
dividido, relativainento , para a CRUZ
VERMELHA de cuda unia das nações

filiadas.

Grande companhia de opera lyrica ita-
liana ROTOLI & niLLORO-Diroctbr da
orchestra, maestro Cttv. Arthur de
Angclis

ESTKE'A
Sexfafeira,

ESTKE'A
5 ds maio

A opera de YERDI

Aida, Elvira Guleazzi:
Agozzino; Radamós, Ber
nasro, U. Marturanó ; Ramphis, 0.
lochi ; Rei, Al. Fiori; Mensageiro, E
landi

Amneris, Hina
iimaschi; Amo-

Mo-
Or-

Bjlliotes í venda no « Jornal do Com-
mercio s, aos seguintes preços:

Friziio, 40$ ; camarotes, 30$ ; pollro-
nas c varandas, 8$ ; caleiras, &S ; gale-
rias, 2fS0.

GRANDIOSISSIMO SUCCESSO da com-
panhia de operetas PALMYRA DAS-
TOS, de que fazem parte os artistas
CreniilJa d'01ivcira e José Ricardo.

Uma única representação da celebre
opereta cômica cm três netos

S SJO
BBaRSHaaaaaiBBia-HH-B-BBBinan

Amanhã—Uma unica representa-
ção da celebre opereta do Léoiica-
vallo, em três actus — RAINHA DAS
ROSAS.

Depois de amanhã, terça-feira, 3—
Dous espectaculos em grando gala—«Màtinée» às 2 1(2 da tarde, A pe-dido—Mais uma excepcional ropre-
sentaçãodo grande suecosso—AMOR
DE MASCARA,

À's83|4da imite—Unia unica do
enorme exilo—RAINHA DO CINEMA.

Companhia nacional, fundada cm 1 de
julho do 10M —Dirccçào scenica doaclor Eduardo Vieira-Maestrodireetor
da orchestrn, José Nunes.

HüJE-r
As 7, 8 3pl

:HOJE
o 10 1(2

10', 11» e I2"réprescntaçõesdáburleti
em ires actos, do costumes de S. Paulo
Original de DANTAS VA1IPRB c JOÃO1'EUZARDO, musica do maestro L0RENA

Das :'. ás 0 e das 8 ás i)
S0RVITESIA ALVEAB

Junto ao PATIIU'
118, Avenida Rio branco, 118

lleunião da
elctjanle

sociedade
carioca

FESÍâ NS
0 0"

SUCCESSO! ÊXITO! SUCCÉSSÒI
Ro 2- açto, que so rassa no quintal•le Cinco Manso, na noite de S. JoãoC.WUUO CEARUNSE cantará uma deli-ciosa canção cm que sobresae a sua ad-mnavel arte de dizer.
Brevementor-0 GAÚCHO, peçadecos-lumes no-grandenses, dos festejados es-criptores Dr. Raul Pederneiras e LuizPeixoto,

Esta peça está sendo montada com
grande propriedade e será um ' 

verda-deiro acontecimento theatral.
Preços do costume. Os bilhetes ávenda no theatro c Confeitaria CastellOes,dasl01r2 da manhã até 5 da tarde odessa hora cm demite só na bilheteria dolUeatro. Aos domingos, « matüiéei.

Mlle.

I.

1

Concerto sub a direcçüo de
Marcello

AMANHÀ-PRÜGRAMMA
—Marche — Les clairs de lune—Dioilet.
—Valse — Rose d'avril — Paul
Waehs.
— Késako—Çhápuis
—Lu Çanadienue, Tavan,
—Secnes piltoresquos, de Mas-
seiiet
-Hearts-cnsc—iMaehelli.
—Dollür Princesse—Fali,

8 —J'aimo 1'avialion, tango.
U —Conlldences—Wosly.
10'—Marche.—Giòs' Négia.

Sorvetes, relroscos, saladas de
fruta, chocolate, cháj lunchs di-
versos; boubons françczes e hollàn-
dezes, doces, bebidas Unas e fru-
Ias verdes.

Serviços para bannuctes,
mentos, baplisados, ele.

TELEPHONE 3.587, Central

casa-

Empresa JOSE' LOUREIRO

' Pelo vapor « Samara » che-
gaia ao Rio a grande com-
panhia eqüestre, gyninastica,acrobattea, cômica e mimica
do

ra,lai_KJ

que estreará amanhã

Terça-feira, 2 d© maio
de 191S—A's 8 3{4

Elenco e prcgrnnima do ospectaenlo nosannuncios do amanhs

Todos ao circo
no Theairo Republica

Biliictcs i veucla.

Companhia portugueza RUAS, doiheauo
Apollo, de Lisboa

A's 7 3[4. c 9 :i[ i
A revista de retumbante exüo

Grandioso successo desl.i companhil
em Portugal e no Brasil

Graça, luxo, riqueza c esplendor

A procissão do dia deS. Nunca,
á tarde. Descantes, fados

c lindas canções portuguesas
Brilhantíssimas apotheoses

1

fc

m

i

Amanhã e todas as noites •
DTluMlA.

¦PALAVRA


