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Foi apresentado lia poucos dias á Camara dos
Communs o projeclo do orçamento da Grã-Brc-
tanha parn () exercício financeiro dc 1910-15)17.O ministro Mc Kcnna fixa as despesas durante
tr nnno cm 1.885 milhões esterlinos; mas como
as receitas renderão apenas 502 milhões, seránecessário fazer um empréstimo de 1.323 mi-lliões. As receitas no anno findo em ;il de
marco renderam S13G milhões e as despesas fo-
ram de 1.Õ50 milhões. A divida publica, que.mies dn guerra bra de liãl milhões, elevou-sea 2.1-10 milhões. A Inglaterra emprestou aosalliados 313 milhões e Ss colônias 52 milhões,ojfc. sejam 3(13 milhões. Xo aclual exercício po-dera emprestar 150 milhões. A divida publica,no fim do anno, será de 3.440 milhões, mas
qpmo os paizes alliados e as colônias estarão
devendo 800 milhões, aquclle total baixará a2.(ilo milhões. Para os serviços de juros enmorlisação desta divida são precisos 115 mi-lliões nnnunlmenlc.

Si o leitor chegou, com o espirito sereno, ate
esta altura, depois dc lhe passar sob os olhos
tantos milhões esterlinos, queira acompanhar-
w.s alé ao fim. Q-icjuí "ão sc deslumbrou ate
agira, não .se desl'<i!:brar.\..pc'o resto;..'.--• '-ti libra (istcrliiíá; colação média dã sema-
fia, vaie 2!>l :1a i~.os.sa inoeila. FaçnnioJ agora
ns contas: As despesas da Inglaterra no aclual
exercício foram calculadas em 39.585.000:0009
(trinta e nove milhões quinhentos e oitenta é
cinco mil contos); as receitas renderão 
10.542.000:000.?. O "déficit" é, portanto, de
2T.783.000:000*3. Nn anno findo, a Inglaterra
gastou 32.739.000:000?. A sua divida actual c
de. 44.940.000:000.? c. no fim do exercício, será
de 72.240.000:000$. Mas, como ella terá em-
prestado aos paizes alliados e ás colônias 
16.800;00O:000S, fica a sua divida reduzida a
55.4W.000:000?, que consomem, em juros e
amortisação, por anno, 3.015.000:000?000.

O próprio ministro calculou a despesa diária
em cinco milhões esterlinos, que são 
105.000:000? (cento c cinco mil contos). Isto0, 4.375 contos por hora e 72:91fi?(iliü por mi-nulo. Uma bagatclla...

Depois da Inglaterra vem a França. A 30 de
junho próximo, a França terá gasto, só com a
guerra 37.OO2.080.480 francos. O franco vale,em média, 700 réis; serão, pois, 25.901.450:330?.

A'-.1,'! 0IIÍ1V*S gastos, que elevam as despesasa -10/81.8/9.818 francos, ou 32.747.815:893?G00.De 1 de abril em deante, as despesas mensaes',iacoí;1'Í"A'A síi0 (,c 2.600.000.000 francos, ou1.820.000:00(1?. As despesas diárias são, por-tanto, de 00.9(10:000?, ou sejam 2.587:500? porhora c 42:291?6G6 por minuto. Outra niiiha-ria..,
Mas, não é tudo. Além destas duas potênciaslia mais dez nações em guerra: seis, aluadas:Rússia, Itália, Portugal, Japão, Bélgica c Ser-vmj c quatro do grupo germânico: Allemanha,Áustria, Bulgária e Turquia. Calcula-se, por-tanto, — e o calculo é de um profundo mathe-mntico russo — que a guerra cusln, por dia,aos 12 paizes belligcrnntes, 400 milhões defrancos, ou 280.000 contos da nossa moeda; porhora, 12.000 contos; por minuto, duzentoscontos...
Isto é o custo, em "dinheiro", da guerra....

__Um homem representa, porém, para uma na-
çno um enpitnl-dinheiro. Sobretudo, o homemem edade militar, que é na pujança da sua
vida, quando mais produz. &

Calcula-se que foram mobilisados 45 milhoõs"
de homens. As perdas não' sáp infi—ióré,; :v"'ii
üitllíoes, dos qbaos cinco' milhões de mortosou gravcmenlc feridos c quatro milhões de pri-sionciros. Isto é, mais de um terço dos homens
mohilisados foram já inutilisndos.

A capacidade de trabalho de um homem pôdeser avaliada,sem exaggero,na média em oito con-
tos de réis aniuiaes: é o movimento de capital
(pie um homem, pelo seu trabalho, produz du-
rante mu anno, Os-cinco milhões de homens
mortos ou inválidos já representam, portanto,
para os belligcrnntes um prejuízo de 40.000
milhões de contos. Si juntarmos, pois, esse pre-
juízo de capital-homem aos prejuízos directos
causados pelos daninos materiacs, destroições
de cidades, de. villas, de caminhos c de estradas
de ferro, não exaggeramos af firmando que as"despesas diárias" da guerra excedem de 000
milhões de francos, ou 430.000 contos da nossa
moeda.

E, assim, chegamos a esta conclusão: a guer-ra custa, aos 12 paizes belligerantes, "por dia",
quanto o Brasil, terra de desperdícios c de
cabos administrativo, gasta cm um anno.
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O engenheiro Manoel
Tapajós
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ALGUMAS IMPRESSÕES DO
PRINCÍPE DOS POETAS

BRASILEIROS

o a»s"aço ílo povo p©rtisgíae_
A bordo <lo "Amazon" chegou hoje, ás pri-inoirns horas, conforme era esperado, o prin-cipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac.
Apezar da chuva que então caia, foi o poe-Ia da "Via-Laclea" recebido pelo presidenteda íi. li. II. L. c vários homens dc letras,
Conversámos com Olavo Bilac, a bordomesmo do "Amazon". S, S. disse-nos quefim Paris uotárn unia interrogação no povofrancez. Todos aliciavam ])ela declaração da

chancellaria brasileira em face da entrada de
Portugal no conflicto europeu e sobre inedi-
das tomadas pelo Congresso Financista Pau-
Americano, referentes a eousas da guerra.Nesse sentido foi o poeta brasileiro interpcl-
lado varias vezes, respondendo sempre quea nossa neutralidade não havia de se modifi-
car.

Km seguida referiu-so Olavo Bilae á nor-
mahsaçao da vida em Paris, que é, actual-
mente, tal qual a dc ha Ires annos atrás.

As conferências literárias suceedem-sc coma lebre própria do genio latino; os theatrosvivem cheios de espectadores, os "boule-
vards" têm a sua vida agitada da tradicionalcidade Luz e nao sc vêem mais pelas ruas
cegos c aleijados, victimas da guerra.

A nossa conversação foi, pouco a pouco,descambando paia Portugal. Enlão, nos de-
clarou o poeta brasileiro:

—Portugal sentia necessidade de protestar«o Brasil a sua gratidão pelas manifestações
que recebera em nossa terra,.

Hu —¦ continuou, modestamente, Olavo Bi-
lac -— fui o escolhido pára receber o abraço
fraterno do povo porluguez, de cujo governo
ouvi o seu reconhecimento.

O povo porluguez vive, aclualmente, em
plena "união sagrada". O enthusiasmo popu-
lar pela guerra sente-se em todo o paiz, e.
posso-lhe affinnar que experimentei essa
sensação desde, os altos salões até ás reuniões
llc rua.

Os quartéis fervilham dc civis que pedem
para lazer o serviço e exercícios militares.

Falou, commovido, Olavo Bilac, sobre o ea-
rinho eom que o povo portuguez e o seu go-
verno o >trataram, assistindo de uma janella
do Avenida Palace á grande manifestação ao
governo, eom acclamações ao Brasil.

Com particularidade referiu-se Olavo Bilac
no ;->r. Augusto Soares que, diz, si é um "gen-
th man" • perfeito, encantador, é também um
perfeito diplomata,

Para terminar a palestra Olavo Bilac teve
8 seguinte phrase:

— Observei qne Portugal, devido á sua en-
Irada na guerra mundial, terá positivamente
garantida a integridade do seu domínio colo-
ttial e. assegurada uma posição definida e bri-
Üütutfi uo concerto* europeu.

A PARTIDA DOS PRISIONEIROS AL-
LEMÃES PARA OS AÇORES

MADRID, 2 (A. A.) — Telegrammas de
Lisboa para esta capital annunciam que um
dos vapores allemães requisitados o transfor-

0 Dr. Tapajóz fala-nos também da
situação econômica do E&fado

A presença nestn capital do engenheiro Ma-
noel Tapajós, chefe da eommissão fiscal das
obras du porto da Daiha, e (pie aqui sc nclifl n
chamado do ministro da Viação, proporcionou-nos o ensejo dc ouvil-o sobre ns eousas do
Amazonas. O Dr. Tapajós foi delegado do seu
listado junto ao Supremo Tribunal Federai,
no pleito dc limites com Maüo Grosso.

Fomos eneontral-o na residência de seu so-
hrinho, o nosso collega de imprensa Tapajós
Gomes, em Copncnhn-
na, o ahi, gentilmente
recebidos, encetámos
conversação.

A's nossas pergun-
las, respondeu - nos
S. S.:

— Com o maior pra-
zer ; porém, apenas
posso íazcl-o em tra-
ços geraes, desde «pie,
volvendo as minhas
preoecupações para as
responsabilidades do
meu cargo, não venho
acompanhando "pari-
paji.su" todas as que-
stões mie lhe interes-
sam. Sem embargo, c,
com relação aos limi-
tes do Amazonas com
os dous listados com
que confina — Pará
e Mallo Grosso — em
tempos escrevi pela
imprensa vários nrti-
gos sobre o assumpto;
e, depois, delegado do
meu Estudo junto ao
Supremo Tribunal, advoguei documentada-
mente a causa do Amazonas, exhibindo map-
lia e plantas antigas, de valor histórico e of-fieial, assim como cartas regias, actos e. refe-
rendas administrativas qiie se prendiam ao
assumpto, documentos que, reunidos cm fo-lheto, foram enviados áuuello Tribunal que,os acceilando, sobre elles firmou o seu nceor-dão pacificador das lutas (pie então surgiam
enlre os dous listados do Amazonas c Matto
Grosso. Por esse mesmo oceordão lateral-
mente ficou aeeciln e firmada a linha limi-
Irophe dos dous listados — Pará e Amazonas— marcada pelos mesmos documentos queestabeleciam a do Amazonas com .Malto
Grosso.

Assim, o que se pasn hoje na região do rio
rnpnjos, entre o meu listado e o do Pará, é
um caso julgado e, a meu ver, dc somenos
importância, tanto mais quanto entre os rc-
spectivos governos existe o patriótico desejode deriniir ri pendência de modo honroso, pa-ra isso acceilando o "modus-vivendi" media-dor crendo pelo litígio.

Como amazonense, sinâo como brairikiro,
ronda a ' '

cto que estou
eu,
ja
r
ea desses importantes listados

Não veja, pois, meu amigo, cm jogo, o fa-
ctor político, a luta mesquinha de um trato
dc terras, como sóe acontecer nas rixas par-ticulares, não; o cauo não tem e nem pôde ter
osi-e vulto, que por harmonisal-o c que as ai-
tas responsabilidades administrativas paraahi foram norteadas, procurando rodear os
Ímpetos bcllicosos armados por interesses
subalternos, seguramente ligados á fraude do
fisco dos dous listados. ,

Não creio que ali, na Amazônia, o facto quevem infelicitando o Paraná e Santa Cathari-
na ~.c verifique, tanto mais porque fallecem
para derimil-o os motivos eom que a casuali-
dade bordou o litígio entre estes dons ulti-
mos listados, li' uma questão, pois, (pie, den-
tro em breve, será resolvida, na altura em
que o patriotismo e a competência adminis-
trativa devem erguer essa questão regional,
que responde lambem pela tranquillidndc fe-
deral, que necessita de paz e da harmonia
collectiva dos brasileiros.

Quanto á vida econômica do Amazonas, no
momento actual é, "mutalis mutnndis", a
mesma (pie se observa em todo o território da
Federação, cheia de difficuldadcs e surpre-
sas; mas, ali, seguramente, mais violenta-
mente attingida do (pie em qualquer outrolistado, pela sua posição geographica falha de
porlo de mar c de estradas, muito embora o
oceano, pela caudal dos rios navegáveis, pe-netre até seus confins terriloriaes, por ser
esse o seu único meio de commuriicação.

Dessa circumstáncia, principalmente, e da
escassez de vapores que lhe conduzam dire-
ctamente os productos ás praças .consumido-

facilitando-lbè

AS VAGAS DA ACADEMIA

11ÜP
¦ pe provoca ruir
1 O SR. ATAULPHO DE PAIVA
\- SERÁ "IM MORTAL"

Fm nosso melo tão acanhado dlscutc-soa,*ma, o novamente, uma candidatura ú Aca-aáfnln Brasileira de Letras. As candidaturas
lycademta divldcm-so em duas classes: ass. .iplesinenle literárias e as expoentes. A do

desembargador Ataulpho de Paiva ó elas-
gundo grupo.fl 'içada no sc

h ¦ vencerá l
i^nios saber,
u,c v c f a /. e r•fiber: pergun
ivjiro ncndcinl
i;yio redactor
íuposição, fui
l*.Uc Oliveira.

-.-¦- Sinto não
r-rgunta res

j íftinaliva, o
Cej*.'ir o meu
<iK entretanto,
<ffs mais nntl
d"-idos amigos
©dor Alan!
lívuno, um dos
Ao n h e c cm a
àil.içáu e do es
(jja tnais o admiram,
jliipathia com que aeo

é profunda a minha mngua pelo fa
quo estou abordando e çnfe se originou,ll^o a/.fi.-ino, m«i*ir^9, 3.n|i;gi;:V-aK-.!auc-

jaí-e ucs iptíresses dc visiiiho-j qire' ííméxe-
rico desuniu do (pie na administração publi--

¦¦¦?<-. f:..

WÊâ

r.is o (|tic dese-
fazendo o (pio
(| u e ui deseja
laudo. O pri-
co encontrado
(pie teve essa
o pOQla Alber-
Ouvimol-o.
poder á sua
ponder pelaaf-
que seria des-
voto. 'Dii^lhc-
(pie sobre ser
gos c mais de-
do desemhar-
plio, e, por isso
quo mais lhe
grandeza do
pinto, sou dos

to basta a trair a
hcrel 'O seu nome...<J»anto a manifestação do voto, estou hojecem um dos meus companheiros (pie, em scUpnndo de pleito acadêmico, sc fecha a seleclaves, c como uo verso do poeta

A)Iica ,lcllll'o de si muito a seu gosto."

f\ despeito da delicada evasiva do Dr. Al-DfTtO dc Oliveira, insistimos com a seguinte
ptffgilllta: Tdas não o acha, porventura, di-
g^p do transpor os humbraes ncademicos ?"— Acha-o digno como os (pie mais o são.T*;<j alta representação social, saber c pro-üxi/'o, gosto das letras, hábitos esclarecidos«'•"irabalho, dc onde lhe vem o zelo inexcedi-vt" riu seus deveres de magistrado e, por sçuespirito culto e espraiado com aproveitamen-
tvV.léni das raias das aptidões jurídicas, pôdeso-die applicar o conhecido conceito quinhen-lisa.
eypomo não ntinasscmps com o tal conceito,
S S. citou-nos então os-versos de Antônio4'.-rreirn, em sua memorável epístola ao car-oca! infante Dom Henrique:

vjiiò fazem damno,ns musas aos doutores,Arjd-.-s ajuda-.a suavletras dão,.''
§^.n eilavmcreeein""ma>-; tavores "- '^
Ç** ',n tudo cabcri, prtra iudò são."

ywjjija li Brasil
nafta

t(l nlfacita
ssoes

aiios lon-
regressou

,„„. - , - .-, ---- -; ''as> laeililando-lbes a permuta commercial,mado cm transporte de guerra partiu daquel- necessariamente advém para esses mesmoslc porto com destino aos Açores, conduzindo
os primeiros allemães para o campo dc con-
cenlração na ilha Terceira.

lissas noticias aecrescentam qne o trans-
porte referido foi comhoiado por um vaso
da marinha de guerra portugueza.

O CONCURSO DOS DEMOCRÁTICOS
LISBOA, 2 (A. A.) — Na reunião havida

hontem, dos parlamentares democráticos fi-
cou resolvido activar a discussão do orça-
mento e proporcionar ao governo todos os
elementos necessários á administração pu-blica.

««••»—

Os protegidos do céo
"Todos os inlernacionalistas — disse o

Abreu — fazem longas dissertações, mostrau-
do a differença entre as guerras justas e in-
justas, c acabam provando que uma guerranão pôde ser justa dos dons lados. A con-
flaijrnçâo europeu vein deitar por terra esse
como vários outros princípios de direito in-
ternacional. A guerra europeu é justa do
tudo dos alliados porque foram a •cila arras-
lados pela Allemanha, e justa do lado dn
Allemanha porque o kaiser foi forçado pe-los inimigos a desetnbainhar a espada.

Quando leio que o keisar está cm terrilo-
rio belga ou servia a falar em Deus, a in-
vocar Deus, lembra-me um prelo velho
que. havia sido negro do mallo, onde perdeuIoda noção das leis e convenções sociaes, e
que foi passar os seus últimos dias numacubana de sopé, no arrabalde da pequena ci-dade de *. * *, Pae Antônio (era o seu no-me) era muilo religioso e Unha sempre naboca a invocação de Deus. Um dia. -passean-
do /ora da cidade, vi pae Antônio à porta de.sua cubana, a depennar uma gallinha.— Então, pae Antônio, vae passar bem ama-nha, hcin ?—¦ E' verdade, sinhô moço. Deus não des-ampara os pobres. O doutor disse, que en
precisava uns dias de canja. Mas cadê a gal-linha ? Prômctii ¦¦inco padre-nossos ao 

'Se-
nhor dos Passos ..ara uma das frangas "or-
das da D. Maria chegar até minha poria.Senhor dos Passos não me. ouviu desta vez.
Mas a misericórdia de Den:; i! infinita. Pro-
melli mais outros cinco padre-nossos paraD. Maria tirar o cachorro do terreiro, pro-
modo rir mesmo ir buscar a franga. Deus é
grande; é muito grande ! {levantou para o
eco os olhos agradecidos). Deus ouviu esle
pobre, pescador. Deram uma bola ao cachorro
e elle morreu. Entonce eu fui esla noile.
eom todo men iheumalismo, mas Deus me
deu força- para pular o muro e eu trouxe
esta gallinha que sinhô moço eslá vendo.
Louvado seja nnra todo o sempre Nosso Sc-
nhor Jesus Christo I.,."

R.

productos e pnra os seus produclores crucL
desequilíbrios de preços A calculada eco-
nomiu, pela sobrecarga dc despesas que lhes
elevam o valor acquisitivo nos interpostos
exportadores'. A esla circumstáncia sc juntaa elevação da taxa dc seguro marítimo, as de
seguro dc guerra, a mora nos embarques c
tantos outros faelores que, de vez, quasi pa-ralysam a industria do mais importante ge-nero dc exportação do norte do paiz ou a dc
sua segunda fonte de vida, depois do café —
a borracha.

Por iniciativa dos governos do Pará c Ama-
zonas as questões commereiaes mais de pertoligadas a esse gênero de exportação, tém sido
agitadas nos departamentos esladuacs e fe-
deraes, mas, infelizmente, sem resultado, ai-
gum, continuando a lula da valorisnção desse
produeto a preocupa rtodos os espíritos que I
estudam a vida econômica do nosso paiz.A solução/ desse problema não a julgo tão
difficil, desde que, em um concerto dc medi-
das favoráveis, se empenham os Estados in-
leressados, bem como a União, nos uecessarrios meios de transporte, regalares, regimeu
bancário, taxação de impostos proíeeeionistase sua unificação, principalmente sobre-ele-
vando-os na maior propaganda relativamente
ao barateamento do seu custo industrial, peloemprego de metbodos mais aperfeiçoados e
modernos para o sen preparo e aeondiciona-
mento.

Conjugadas essas medidas intelligentemcn-
te, norteadas pelo patriotismo, o produeto daAmazônia, cm questão, firmará dentro em
breve o seu valor real, como um dos mais so-lidos e importantes faelores da riqueza pu-blica federal.

E a nossa palestra, neste tom, proseguiusobre a vida economico-fiuanccira do Amazo-
nas, cujo resurgimento o nosso entrevistado
julga possível, desde (pie desappareçam as dis-
senções partidárias extremadas, pelo cultivo
da luta no terreno dos princípios salutares,
desde que desappareçam os ódios políticos,
pelo congraçamento dc todos os ideaes, fun-
dindo o progresso seguro da região amazo-
nica.

O marechal José da Silva Pe.ssoa
ga estadia em França e Hespanha,hoje, a bordo do "Amazon".

S. Ex., na palestra que entreteve comnosco,Uisse-nos que não cumprira o programma(tuo havia traçado ao partir desta capital, istoe, visitar as linhas da frente franceza na
guerra actual c estudar o systema dc organi-sação militar em tempo de guerra.Perguntámos-lhe si aeeeitaria a incumben-cia que, dizem, o governo pretendia lhe dar,de organisar a Guarda Nacional, o marechal
PeJsoa assim respondeu:-Não acceito commissões, e dahi o motivoda minha reforma...

0 Sr. Abdon Milanez, hoje chegado
da Europa, diz-nos eousas

interessantes
Chegou hoje da Europa o Sr. Abdon Mila-

ne/, (pie exerceu por largo lempo o cargo dc
chefe do escrlptorlo de informações do Brasil
na Suissa, e que acaba dc ser extineto pelo
governo.

A' tardo conseguimos falar a ess« patrício,na residência dc um de seus filhos, em Bo-
lofogo, onde se acha hospedado.

O Sr. Abdon Milanez recebeu-nos gentil-mente, excusando-sc, porém, como funeciona-
rio do Ministério da Agricultura, de apreciar
o acto do governo (pie extinguiu nquclla nos-
sa repartição do exterior.— Posso, porém, affirmar-lhe, disse-nos o
Sr. Milanez, (pie fiz dentro da eommissão quoo governo mo encarregou o que pude. Traba-
lhel sempre, procurando conquistar para o
nosso paiz no estrangeiro o logar a (pie elle
tem direito. 1'areec-nie (pie consegui alguma
cousa. Agora, mesmo, pessoa de confiança do
aclual governo, o Sr. Dr. Thcodomiro Santia-
go, acaba de apreciar as conseqüências da
nossa propaganda na Europa, indo depois, en-
thuslasmado, cumprimentar-me.

O café e o matte já estão largamente infil-
Irados nos hábitos europeus. Na Suissa ha
cerca dc M ca^as de nomes (pie lembram o
nosso paiz e (pie só vendem café brasileiro.
Todas tém grande clientela e fazem praçade ser reconhecido como brasileiro o seu pro-dueto. Para que chegássemos a esse resulta-
do foi preciso, é claro, muito trabalho de pro-
pagando, lira pelos jornaes, nos bondes, nas
festas, emfim, em toda a parle. Antes da
guerra, na grande exposição de Berna conse-
gui ile São Paulo cem saccas dc café, de quefazia larga distribuição pelos boleis e hars,
preparado por gente de, minha confiança eservido em chicaras eom dizeres pintados:Puro café do Brasil. Eniquanto isso, nos bon-des, grandes cartazes anniinciavam aos mi-
lhares de^pessoas que diariamente visitavam
a exposição, qunes os nossos principaes' pro-duelos, Como esse serviço era feito dil-o o
fiscal que São 1'anlo tem na Europa, o qualme cumprimentou pelo modo por que a no sa
propaganda era feita. Um produeto, porexemplo, que não tinha extrneção — o matte— conseguimos que hoje tenha um consumo
animal dc cerca de. quinze mil kilos. li a nos-sa propaganda não parou nesses productos.Outros fizemos conhecidos no estrangeiro,
como a cera de carnaúba, (pie era importada
da Allemanha, embora proveniente do Brasil.
Iisse produeto tem agora, no estrangeiro, lar-
ágtHiecilnção e c "conhecido como nosso.

K depois o Sr.. Abdon fez-nos longa discri-
mi nação dos processos por elle usados para
propaganda, eomo, por exemplo, a eollocação
nos estabelecimentos. de ensino, c njuscus de

^tadros^oni^tcrCeiihpí/fiaplicaçffCs. et~, ãhi ostrasMis ifossns pYiiiCfpaé.?. "íquestasí da. drxtribri-
cão pelas escolas de pastas com inappas uoBrasil, etc.

Falou-nos depois o Sr. Abdon Milanez noboletim crendo pelo nosso escriptorio de pro-pagando, o qual era largamente distribuído
todos os mezes e em diversas línguas. Dc toda
parle recebíamos pedidos, principalmente daRússia, o (pie me fez para ali mandar um nos-so auxiliar, o Sr. Júlio Carneiro, (pie lá publi-cou em russo dous boletins, recebidos muitobem; ecomo conseqüência conseguiu esse fun-cciouario- estabelecer em Odessa uma casa
propagandista dos nossos productos — conti-
nuou o Sr. Milanez — que nos salientou a es-Ireiteza do tempo e do espaço do nosso jornalpara falar de todos os trabalhos feitos pelonosso escriptorio de propaganda na Suissa.Terminando, o Sr. Milanez declarou-nos
que, agora, c um momento optimo para ex-
pansão dos nossos productos na Europa, prin-cipnlmenfe na Rússia, onde ha optimo campo
para a infiltração de tudo quanto para lá
pudermos mandar.

ESPECIAL PARA "A NOITE"

0 general Roques,
ilustro da Guerra

0 passado do soldado e
do administrador

BOLET/M DA GUERRA
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Im aspecto geral cias usinas Creusot, de que uma parte [oi destruída /criminosas

EM TORNO DE VERDUN^

u<r mãos

Ou frmcezes reconquistaram aosallemães quinhentos metros detrincheiras em Douaumont — Asiíiusção ao íoiifjp dn frente — A
uctivitluüe aerca cm abril... ®

PARIS, 2 (A NOITE) — A lésto e a oeste
do Mosa os allemães bombardearam intensa-

r. Gonçalves Maia não foi
aggredido, nem afpÉi

O Sr. deputado Costa Ribeiro, "leader" da
bancada pernambucana, recebeu hoje o sc-
guinte tclegramma de seu collega Gonçalves
Maia:"lieeife, 2 — Telegrammas de torna viagem
falam om nggressão qiie eu teria soffrido
aqui. Nada houve, causando tclegramma cs-
tranheza, pois nenhuma nggressão soi'1'ri nem
é verdade que haja atacado Dr. Weneosláo
Braz."

Esse tclegramma do Sr. Gonçalves Maia
refere-se ao lioato que aqui correu de haver
sido esse deputado pernambucano aggredido
cm Recife, após ter escripto um artigo con-
Ire o Sr. presidente da Republico

monto as posições francezas, sem pronuncia-rein, no entanto, nenhum ataque de infanta-
ria. Na região do Douaumont, cm Ciimiéres c
em Mort-I!omme, o bombardeio do inimigo
foi particularmente violento.

PARIS, 2 (Havas) (Official) — Durante o
mez findo na nossos aviadores estiveram cm
grande aclividade, particularmente na região
de Verdun. Os resultados obtidos são muito
apreciáveis e o numero de combates travados,
noa .uiaes oa nossoa aviões alcançaram incon-
(estável vantagem, 6 bastante elevado. >,'iime-rosos appárelhos inimigos foram destruídos,
ao passo quo apenas seis aviões francezes fo-
ram abatidos sobre as linhas inimigas

VAIUS, 2 (Havas) (Official) — Na Bélgica,
d nos-:a artilharia desmantelou as trincheiras
allemãs eiii frente de Steenstracte e üoesin-
gfce.

Na; Argonne, na região dc Fille-Morte, hou-
ve lida de minas. Oecupamos a orla meridio-
nal da exea\ação produzida peia explosão de
um ioinilho. e concentrámos os nossoa fogos
sobro*aa organisações inimigas em Courte
ChaiiSBcÇ e no bosque de Chcppy.

Na região do Verdun as nossas posições da
margem esquerda do Mosa foram vivíssima-
mente bombardeadas. Na margem direita houve
grande actividade de artilharia, concentrada
especialmente nos seetores da coluna de Poi-
vr<! e*Douau.mont.

PAH1S, 2 (Havas) — Durante a iioite pas-;:nda os francezes atacaram as posições alie-
r.iãs a sudeste do forte de Douaumont, eon-
quistanda-lhes quinhentos metros de trinehei-
ras dn primeira unha c fazendo ama centena
de prisioneiros.

A TURQUIA NA GUERRA
-a. »¦»¦

Confirma-$e que von der Gollzioi assassinado -- As operações no
Eqyvlo

LONDRES, 2 (A NOITE) — Telegrapham
de Bucaresl:"Pessoa digna de todo o credito, que aca-
ha dc chegar aqui, procedente de Constonti-
nopla, confirma que o marechal allemão vonder Goltz, commandante ão primeiro exer-
cito turco, não morreu dc morte natural, como
as noticias de origem turca c allemã fazem
crer,

_ Von der Goltz foi assassinado por um of-
fieial turco, que contra elle disparou tres li-ros dc revólver logo depois dc chegar aoacampamento a noticia da queda de Trebi-zonda,"

LONDRES, 2 (A. A.) — Os inglezes que cs-tao no Egypto oecuparam filiaria.
LONDRES, 2 (A. A.) - Telegrammas doEgypto dizem que o inimigo se acha sitiadocm Dalthla.

NO MAR
Bous vapores a pique no Medi-
tcrrahco — Q novo subsecretário

da marinha franceza

PARIS, março de 1010.
A crise latente suscitada no selo do gabine-le franeOZ pela moléstia do general (lalliciii

passou por phnscs suecessivas. 1'nrn subsii-
lulr o ministro da Guerra falou-se, nos corre-dores da Camara, uo general Llautey, residen-lo de Marrocos, dopnl »*m dous parlnmon-tares c ex-mi nistrus: os Srs.lhiilhou c Nou jfWfwet tens.

Mas o gene , J&V ral I.ia.iley,
que acaba de f. ÃfL$k regressara
Marrocos, re , fi Ttsí»w i ou. sem du-
vida, ulinmli Stv . wfiw uai* neste mo-mento a sua t: % 'ffl rein africana.
Depois, os dou; /f"vü«<"^) candidatos ci-vis nao forni «^4 /\ icccilos. O Sr.Barlliou orra 0™.- , já iu, como susabe, a Cam. ü , \f~ ,, „ Volo da

Çl ''os tn r '¦/ |„us> oH |)nr_tules da ucrdo lho
guardam nincli .,-,- isso grau-de rancor . u nome leriasido pre.iudh i^ . .,„ niiuistc-rio inteiro. I j g ^¦¦¦v ,•. Noulens jáoecupou con. * inlelligencin ologar de minisli.. i)'gabinctc Dou-
mergue; mas esse passado honroso não bas-
tou para attrahir ao seu nome a eoalisáo dos
partidos. *

Foi então que se buscou, no meio da bala-
lha, um soldado sem passado político; o gene-ral Roques.

A solução é, "a priori", a melhor (pie se
podia entrever. Roques c um chefe admira-
vel, Dezenove mezes de guerra lhe ensinaram«pie falta ao Exercito. As brilhantes quall-dades de administrador que tem revelado nodecurso da sua carreira permillem todas as
esperanças. O novo ministro tem sessenta an-nos. Esse homem esbelto e fino, calmo c cor-
tez, dá uma curiosa impressão de mocidade,
não obstante a sua barba grisalha e o seu ros-
to descarnado. Elle tem atrás de si uma car-
reira magnífica. Tendo saído com o numero

da Escola Polytcchnica, optou, cm 1875,
pela engenharia, como fizera, alguns annos
antes^o general Joffre.

O tenente Roques passou seis annos na Al-
geria. Depois cmprehendeu, com o almirante
Gourbet, n famosa expedição do Toiikim, da
qual Joffre, então eohiinamlante, também
participou. Em 1892, Roques, quo era capitão,

<seguiu..a columna Dodus, que ia conquistar a
Dáhomey., Diu;Wlt'c. a-; expedição, çstreniiimen- •.
fe difícil c penosa, o joven bffjcíal prestóii os
maiores serviços c ganhou o posta d', ^hefe du
batalhão. Após alguns annos passado':! uni
França, Roques foi enviado a Madagascar,
Nessa ilha, de que Gallieni era governador,encontrou o seui amigo Joffre, encarregada
das fortifieaçõe.s de Diogo-Suarez, e l.iauley,
que commaudava a cavallnria do corpo ex-
pedicionario. li' desse tempo «pie datam as
amizades sólidas que unem todos esses solda-
dos, egualmentc celebres hoje.

Em Madagascar, Roques, director do corpo
de engenharia, mereceu uma bella citação em
ordem do dia do seu chefe Gallieni, que lhe
prestou homenagem "por haver levado a ler-
mo a construcção do caminho de ferro de Ta-
inata ve a Tananarive e dado o mais feliz im-
pulso a todas as obras publicas".Em 1900, Roques era coronel. Pouco lempo
depois, na qualidade de general de brigada,
suecedia a Joffre na direcção de engenharia
e de aeronáutica do Ministério da Guerra.

A França lhe deve a orgauisação da sua
aviação. Foi elle, ainda, que teve a idéa de
grupar o exercito aerco em esquadrilhas. E
os allemães, desde que conheceram essa. orga-
nisação, comprehcnderam as iminensas vau-
lagens (pie ella representa e se apressaram a
eopial-a.

A guerra achou Roques no commando do
duodecimo corpo. A Io de janeiro dc líliõ elle
suecedia ao general Dubail, eomo chefe de um
exercito que ia praticar prodígios.Espalhado num sector muito extenso, ó
elle (piem defende o oeste de Verdun, os altos
do Mosa, a Woevre, o bosque Lc Prêlrc, o bos-
que d'Ailly, as Epargcs, todos esse-, logares
que inscreveram os seus nomes nos fastos he-
roicos da Historia.Foi no meio desses exércitos
que o Sr Briand foi buscar, ainda no ardor
da batalha, o chefe a (piem confiou a pastade maior responsabilidade neste momento. O
bom soldado trocou, certamente, con; hesita-
ção, o seu magnífico exercito pelo banco mi-
nisterial que o espera na Camara.

DEMETRIO DE TOLEDO.

uStliTid preparatória

ro-MA
DÓS

O SR. XAVIER DA SILVA
POSSE PERANTE TRES

SEUS PARES
O Senado realisou hoje a sua terceira e ul-

tinia sessão preparatória. Poucos senadores
compareceram á sua Camara. O Sr, Azeredo,
vice-presidente, ás 13,30 minutos declarou
aberta a sessão, O Sr. Pedro Borges. 1" secre-
tarjo, leu o expediente, que constou de um
officio do 1" secretario da Gamara dns Depu-
lados _ commuuicnndo estar esta prompln pa-ra a installação do Congresso.

O Sr. Alencar Guimarães obteve a palavra
paia commjuiicar ã mesa estar presente o Sr.
Xavier da .diva, senador eleito c reconhecido
pelo Paraná, e pediu a designação de uma
eommissão para o introduzir no recinto, pa-ra tomar posse da sua cadeira. Havia no rc-
cinto justamente tres senadores- o Sr. .Meu-
car, o Sr. Lopes Gonçalves e o Sr. Abdon lia-
ptista. Foram designados, pois, para a com-
missão. O Sr. Xavier prestou o compromisso
c sentou-se na bancada do Paraná.

O Sr. Azeredo marcou para amanhã, ás 13
horas, no edificio dn Senado, a se: são sole-
nine de installação do Congresso,; Nacional o
levantou a sessão.

LONDRES. 2 (Havas; — O "yachl" arma-
do "Acgusa" e o cnça-minas "Nnslurtium"
foram ao fundo no Mediterrâneo, em conse-
quenein dc terem batido em minas snbma-ripas. Os commandantes e. .officiaes foram
salvos. Faltam treze marinheiros.

PARIS, 2 (A. A.) — O conlra-almiranto
Divignaux foi nomeado sub-cheíe do Esla-do-Maior general da Marinha franceza.

LONDRES, 2 (South American Press) —
Dizem de Salonica que um submarino inglez
penetrou nos Dardanellos e torpedeou, obri-
gftiulo a encalhar em Rodosto, no mar dc Mar-ayira, o transpòrie turco "Chirke-Tihjiiie".

A independência des Philippi
nas foi adiadj

WASHINGTON, 2 (Havas) — A Camara dosRepresentantes rejeitou o projecto concedeu-
iu> a independência ás Pliilippinas dentro do
praso de quatro annos, limitando-se a appro-
vai* em principio a concessão da autonomia,
mas sem fixar data.

LONDRES, 2 (South American Press) —
Dizem dc Washington que o projeclo gover-namental que dava a independência ás P'il--
lippiiias dentro de quatro annos, foi rejeí-tado na Camara dos i'
votos contra lá] .

Esse facto ú muito
sente momento

tepresen

uo pre-
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A NOÍTE — Terça-fcirn, 2 dc Maio de l<)iG

Éc^s e úôvitiãdcs
lho "liiiitdirnp" sensacional iV.
Di< nceôrilo pom a praxe mia vem si mio In-

I yarlnvvlmeiitu sogultío, detido n liuplniiinem»
' ido 1. 'iiiiMi. teria Iniciados, ilumuit n io».

mui lugiblntlvn <|iia começa «maulia, u* Ira-
bõlhoi prollinlunroii do cnvnçilo — o inrmo
JÃ ó parlamentar n Joriinllílico — dn mic-
domuu proíldcnelnl, Muito» nrios, gu&to» o
•nnlnvríi», quo nctnnlmonto pnrecom Innocen»
les, já oliotlorum aim (rnlialhoi prolimlnnrei
dus bastidores para « futura suecetuflo.

. NostCa últimos dias, porém, jn houvo dou»
Acontecimentos polillcus que podem ser fran*
cnmenlc encarados como ns primeiras osrn-

, ranujçns du cainnnnhni n viagem do Sr. An«1 toulo Carlos n S. 1'unln u n licença do Sr.
l.iiui'» Mullor.
|. iviii feleih» ipic ott acontecimentos voo In-
mandOi S, Paulo pareço doidinnd i n ser o
contra dim combinações. Toilus ou candldn-
tos ou grupos quo sustentam possíveis can-

1 dldnlurns rc convenceram de que nnda con»
j seguirão sem <• npolo do (trnndo Estado, Poí
1 mui vex ni paulistas, certos tie rpio, apezar
i dn sua preponderância, nnda arranjarão si' niio tiverem atros ile si um núcleo poderoso!<lc listados, esforçam-se para reconquistar
isympnllilas perdidas o para fortalecer os In-

ços que os prenderam n alguns chefes, cm
outras épocas,

A cscursRn Ho Sr. Allino Aranloa noK Es-
tndos do sul, prlnclpnlmonto ao Hlo Gran-
de, foi. nn npparcncln, Interrompida pelo pro-•texln fulil do fnUeclmcnto do Sr. Olyccrlo,
Essp pretexto murou espécie. Comprchcndla-• se, com effeito, quo por esse motivo se sus-
pendessem ns festas c banquetes, porvcnln-
111, ciicoinmend.ados... Mus, quo mnl havia
cm i|uc o enlflo futuro presidente de São
PíiiiIo continuasse n sun viagem o renlisnsso
o seu desejo, que ern npcnns ronhecer os tres
importantes IJslndos, tão ligados no seu pcln
semelhança de clima, de costumes e por t;¦ 11—
tos Interesses econômicos '! A morte do Sr.
Glycerio poderia linzer A pelilien paulista
tnmpllenções que exigissem o regresso rapj-
do do Sr. Allino V Absolutamente, não. A si-
função do partido ali dominante (• bastante
solida para que não possa snffrer abalos com
o desnpparccimenlo de qualquer dos. seus
chefes.

Por que, então, o ür. Allino não qulz se
encontrar nem eom o Sr. Uorges de Mcdei-
ros. nem mesmo com o general Salvador PI-¦lheiro 1

Na oceasião surfiiu um beato, que agora
parece confirmado com a viagem do Sr. An-
tonio Carlos. Dizln-so que o Sr. Allino in
nssfgnnr em Porto Alegre uma espécie dc
nlllança nffensivn c defensiva entre S. Pau-
lo e o Itio Grande, e que Minas, para evi-
tar essn nllinnçn, promctlera i: S. Paulo ma-
Tgnificns vantagens, caso suspendesse ns ne-
gociações cnlaboladas. E foi por isso que o
.Sr. Altino Arantes não qui:» locar em Porto
{Alegre; si não fosse n morte do Sr. Gly-
ccrlo, seria uin oulro pretexto qualquer...

O fantasma do Sr. Dantas é que obrigava
6. Paulo n procurar alliados para n futura
campanha nnli-duntista. Mas a scisão per-
hnmhucnna, francamente promovida pcln Sr.
José Bezerra, vciu tirar ã futúrn cnndldnlu-
ra Dantas a nnien probabilidade de ser uma
candidatura official, visto cenin já não pó-
de ter Pernambuco a sustenta 1-n.

Assim, ficaram cm campo como únicos
pretendunlcs á suecessão — |>cio menos ate
agora — os Srs. Lauro Müller. Nilo Peçanha
e Francisco Salles.

O Sr. Lauro Mullcr é um candidato dif-
ficil de ser aeceilo. Alem de não contar com
o apoio decisivo dc nenhum dn« grandes Es-
lados, o chaiicellcr não conln nem com as
Sympnthins do governo dc que faz parle. A
licença fme acaba de oi)!cr. sob pretextede moléstia, não tem outro inluilo que afãs-
tal-o temporariamente do foco dc agitações,'afastamento esse que os doutores em po'.i-
tica Julgam sempre niuün reeommcndnvcl.

O Sr. Nilo. apezar dn habilidade que tem
Inlcnsumcnlc desenvolvido, procurando fazer
ns pazes com os paulistas, ainda não tem
a certeza de -cr alcançado os seus fins. prin-cipalmcjjlc agora que o vice-presidente do
grande Estndn d o Sr. Cândido Rodrigues.

E, quanto ao Sr. Salles. parece que é de
todos os pnpaveis o menos pnpavel, visto
como, a não ser o seu grupinho cm Minas,
ninguém mais acredita in hypothese dc queelle vcnbn :i ser o presidente.Oncm poderá vir a ser, pn's. o futuro pr •
sldcntc ? Como semi)!'e n incoRiiila re])ie-
senta uma nuciedade terrível pura os po-liticos. O Sr, Rodi-ÍRues Alves? O Sr. Ruv
Barbosa ? O Sr. Albuquerque I ms ? Qua"'"-
quer politieo paulista, desses que são gran-des nomes apenas dentro do listado? O
Sr. Bueno Brandão? O Sr, Seabra? "Chi
lo sá ! 1" Tudo <-. possível no Brasil, nté mos-
nio uma nova candidatura do marechal lio-
drigues.

O Sr. Francisco Innoccneio T.cssa escreve-
nos de Coi-deiro (E. do Rio) affirmnndo que,ao contrario do que os jornaes tèm dito, o Sr.Allino Arantes, o novo presidente de S. Paulo,
e natural do município fluminense de Santo An-
tonio de Padun, lendo nascido na fazenda das
Duas Barras, nn districto da sede do município.O Sr. Lessa faz muita questão rpie se escla-
Ircça esse ponto da biograubia do Sr. Allino,
para que se saiba que em S. Paulo não lia nn-tivismo, rei ' i o nchjtil o segundo prciidenlenão paulista,

O Sr. Lessa fez essa frirporlnnlc descobertalia iioüco, quando medio c retalhou a agora Mio-Jiosa e celebre fazenda.

fiiiã^üi' dc X (i>;5C!!3a!,j,j—Para moléstias da
Pelie.
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>!nms volomes entregues na
Marítima e ss providencias

da btrada
O Sr. Dr. Cnrlos de Andrade, sub-directortio trafego dn Centra!, vae e.vpedb ordens ri-

gorosns para <\uc os volumes entregues naRmrilunn fiquem sujeitos a severa fiscálisa-
ção por parle fios empregaile.s, afim de evi-tar que a Estrada seja responsável por fal-tas praticadas pelas partes quo expedem osmesmos volumes,

Ainda ba poucos dias a firma Custodio de.Azevedo Júnior, eslabclccida á rua Camevi-lio n. 74, nesta praça, p.utregnn nn estaçãoMarítima, para serr.m despa-hados para Pi-nbeiros, dous )1Hil-is fqu - de vinho.I rocedendn-se a exame do em.¦curió dos mes-mos verificou-se que continham cm vez devinho um outro liquido nmarcllado, seme-Ilianle á asua depositada em barris de vi-nho branco.
Desle faclo teve sciencia a firma expedi-tora. que suhHitniu os quintos referidos poroutro? que continham ninlio de verdade.As iustrucções da cheria do trafego tempor intuito ohstar esse; "enganos", pelosquacs a listrada lera que panar, verificadomic se.Ki o conteúdo na estação dc destino.

01 M l~ ^Tn glbbs, lnBlM.-Tolepliono
JJWiS,Sl 1 |J8í, Central.-Ruii BaniaPAULO PASSOS & G. Limn,-202

J)rs. loura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.
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t©?0s \w Bserclto
O ministro du Guerra, respondendo a umcônsul a que the fizera o commandante du56° batalhão dc caçadores, no senlido de se-rem as praças desertoras remcluMas comaddidas, declarou que essas praçu.s deveráser rcinrhlirlai como cffe.cti-as nos corpo.,porque n ri; erlor, desde une é reincluido,

passa a_ si i con Lido como e.ffcclivo no Exercito, não íkí :odo vcrLá' especial para sus-tcnlal-o noutras condições.
——-—¦' ¦¦ ii •-¦>jnjogsa™—( ---——•—— ———.

E' preciso conquistai-o pelo trabalhobem orientado.
Estudem dactylographia na Eí-coia

QUANDO A JUSTIÇA ANDA
DEPRESSA 

Um caso grave que
a policia está

apurando
— »

Um phenomeno ou
um relaxamento ?

Km poucas linhas minámos, sob o titulo
acima, um faciu Bravo oceorrido rocoutemon»
te, Hoje, im-lhor informados, podemos iiariar
o curioso ca .o em tndos os seus pnnnenores.

No dia 13 de abril, na rua Mari/ c llnrrus,
¦ ' ...

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Antônio Lagerâo, o indigilado assassino
o indivíduo Anlonio I.agcrão, conhecido des-
ordeiro, atirou um tijolo na cabeça dc An-
tonio Rodrigues da Silva. O criminoso foi
preso em flagrante pela policia do 15" dislri-
cio. Uma ambulância da Assistência conduziu
o ferido para o posto central, enviando-o de-
pois liara a Santa Casa, No boletim que cn-
viou ã delegacia, notificava a Assistência que
havia sido soccorrldo "Arthur Rodrigues da
Silva".

No dia immediato o escrivão Oclaviano foi
ouvir Arthur, na Santa Casa.

—Não deu entrada nqui, rcspondcram-lhe.
—li* impossívelI Pois si a Assistência o

trouxe honlem.
—Mas não está, porque aqui, no livro de

registo, não consta.
De faclo, o escrivão verificou que este não

aeetisava a entrada dc nenhum Arthur llodri-
gues da Silva. O caso tornava-se grave.

O escrivão pediu informações á Assislen-
cia c esta reaffirmou que o ferido fora iu-
lernado na Santa Casa.

De novo o escrivão foi ali. Depois dc rigo-
rosa pesquiza no livro de registo, deparou
abi com o nome de Anlonio Rodrigues da
Silva, entrado no dia 15. Não havia duvidas,
era este o homem procurado.

Antônio eslava internado na ll1 enferma-
ria.

ü escrivão tomou o seu depoimento e pe-
dlu no Gabinete Medico Legal para proceder
a exame de corpo de delicio. l£s!e foi feito
pelos Drs. Rego Barros c Rodrigues Caó, que
deram o ferimento como leve.

Dc accordo com o laudo destes médicos, W
Dr, Olegario Dcrrinrdes, delegado do 15" dis-
tciclo, relatou os autos do inquérito, classi-
ficando o delicio no art. 'M'.\ do Código Pe-
nal, que define o crime dc ferimentos leves.

Conclusos assim os autos, foram elles en-
vindos A 5" Pretória.

Dous dias depois, porém, o delegado soube
que o ferido havia fallccido na Santa Casa.

De faclo, Antônio Rodrigues fora ncom-
mcttido dc um necesso dc loucura, sendo pre-
ciso para conlcl-o que os enfermeiros o
amarrassem an leito. Depois dc uma agonia dc
24 noras, o infeliz morreu.

O Dr. Olegario Bernardes achou prudente
fazer enviar o cadáver para o necrotério da
policia, afim de ser necropsiado.

Com surpresa, os médicos que procederam
á necropsia verificaram que o cadáver npre-
sentava fraclura do craneo. Seria isto prove-
nienlc dn pancada vibrada por Lagcrfio? Os
médicos csiavam deante de um facto que
reputavam phenomonal, Nunca se vira um
indivíduo com fraclura do craneo viver por
tantos dias como acontecera a Antônio.

Os médicos que procederam k necropsia
não tiveram duvidas cm attestar como "cau-
sa mortis", no seu laudo, a fraclura do era-
nco.

O delegado do lã" districto já sabe do re-
sullado do exame.

Em vista disto, solicitou A 5* Pretória fi-
zesse baixar á delegacia os autos do inque-
rito, para proceder a novas diligencias.

O caso, porém, assumiu graves proporções.
A policia vae apurar si o ferimento que

causou a mnrlc de Antônio Rodriguesa foi
feito por Lngerão. Isto, conforme já disse-
mos, parece impossível. Os médicos são una-
nimes em declarar que com fraclura do era-
neo só por um phenomono clle poderia ler
resistido durante tantos dias.

Accresce n circumstancia de que quando
Antônio Rodrigues foi acommeltido do ac-
cesso de loucura, ia justamente, naquelle dia,
receber alia.

Knifitn, o caso apresenta-sc com uma grave
feição.

O Dr. Olegario Bernardes iniciou hoje um
novo inquérito para apurar toda esta compli-
cação,

Anlonio Lngerão, no contrario do que nos
informaram, não foi ainda julgado pelo cri-
me de ferimentos leves, estando recolhido
á Detenção,

Caso fique provado que Antônio Rodri-
gues lenha fallccido cm conseqüência da pan-
cada que lhe vibrou Lagerão, responderá elle
então por crime de morte.
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Novas noticias da guerra
(Sepvlçoleleqpnphlcodos conrespondanlesespeclacs d A NOITE,
das agencias Soultj-Hmerkan Press, Havas e Americana c

communic/idos officiaes, ulii ás 16 hocus)

A SITUAÇÃO INA IKIíANDA

THEATRO 8. FEIBÍ10
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A â^aittua ésüortá
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pata a Inrapa
BUENOS AIRES, 2 (A. A.y — A procurada madeira denominada "quebriicho colora-

do" tem augmenlado consideravelmente, fa-
zendo-se grandes remessas delia para a Eu-
ropa, por ser considerada n melhor madeira
para dormentes dc estradas de ferro.

Uma comniissão de engenheiros italianos
que aqui esteve ultimamente, cm caraclcr
official, adquiriu r.o Chaco Argentino 300.0IJÜ
dormentes, destinados ás estradas de ferro,
no thealro da guerra.-
'*•¦"•' ¦-— "«—'•—*n5*!Ê*—¦-? —— — ¦ n

Quem quer ter n vida comprida,
Segue este himples programma:Em matéria de bebida,
Tomar FIDALGA ria Brahma!

Serviço hzlephonico
,-, . , ¦ i ,...-. •'SUL 2 MIL. — Iramediatamente terá V.ftcmington, rua 7 dc Setembro, 67. ] Ex. Colombo — P. José de Alencar

O movimento osln tlrlmltiulo-iu-
Ifívossanlos poriüonovos tio movi-
nwnlo,quo linha òiwnolop ruim-
bliunna o soiiurnUsln — ,t colltibo.
vacilo nllomn —A sonliorn. />*/// </cfj
u sir Uoqqi' Ctisoinout quasi i/ui-

nhonios cot tios

LONDRES, 2 (A NOITE) — O movimento rccoliicioiiario com caracter frnncamcnlo republi-ciiiki que rebentou nn Irlanda está completai
mente dom ina do.

Oa chefes rebeldes de ioda « Irlanda hulimet-
ternm»se sem condições, prova evidente dc queollca não Unham olemonloa para iiruseguii^áluta c do que consideravam perdida a cuusa quetlefendiani.

Cliegarnm n Holydend 252 urinionclros irlan-
dezes. São todos rapazes dc 1<> a 1» nonos.

Km Dublin foram presos thnls 1.200 Indivíduo
Iodos Implicados nos ultimos acontecimentos.

Calcula-RC que em Dublin morreram durante
os dlsturbloB umas iluzcnlas iiesious.Os prejuízos materiaes fórum, entretanU»,
multo grandes devido ao intenso bombardeio.
Somente na rua de Snckvillc os prejuízos süoralciiladiiH em dous milhões esterlinos,

NOVA YOHK. 2 (A NOITE) — Pelas infof-
macões nqui recebidas e também pelos indiciou
colhidos nosiu cidade, ejtii provado que o mo-
vlmcnto revolucionário Iria ml vz tinha um cara-
der francamente separatista. O movlmcnu,
apezar de estar sendo orgunisado lu já muilo
tempo, Intensificou-se nestes ultimas tempoa
com a cooperação dos allemães.

Entre u rujlahoração allemã couta-se o nubsl-
dio de quaSi quinhentos contos que a Sra. Dun,
esposa do banqueiro «Io inc uno nome, e que í
ecrnlmcntc npontndu como chefe da cspiotiR-
gem germânica, que na America está ontre£iV*
n mulheres, deu a Sir Roger Casemciit, que da-
qui partiu ba cerca de nm mez a bordo dc um
navio inglez disfarçado cm padre dn Compa-
nbia dc Jesus. Esse dinheiro, segundo está apu-
rado, foi todo distribuído cm Dublin entre os
rcvoltosoB.

LONDRES, 2 (Ofticiul) (Havas) — Tendo
capitulado todos os rebeldes dc Dublin, acha-
se completamente assegurada a tranquillidaib;
na cidade.

O numero de indivíduos presos na capital ir-
landcza elevavn-se já hontem, a cerca ile mil.
Os rebeldes de Enniscorthy já se renderum tam-
bem.

Espera-se que todas ns ormas existentes em
Cork serão entregues ainda hoje ás nuloridadc3
locaes.

Reina completa calma em todo o Ulsler.
—g< a<Ofc»—iga»

ESTADOS UNIDOS-AbbE-
MANHA

So nõ fim dn scmnim 0 qua che-
fjarü a Washington .*. resposta
allomã — Acredita-se em Berlim
(fite :i resposta satisfará os iíá/a-

cios Lniclos —.4 situação (lo cmhal-
xador Gerard

-e-
LONDRES; 2 (A NOITE) — A resposta allemã

á nota dos Eslados Unidos somente será e.avijj
da para Washington no fim da corrente aémXr
na, completando-se assim o praso virlualmenj:
pedido pelo embaixador allemão nos Este-' i
Unidos, conde de IíerUstorff, ao secretarl^ vi
listado Lnnsing, quando lhe disse que ant(íK*&íí
quinze dias não seria possível ao seu governo
responder á nola do presidente Wilson.

Tela linguagem dos jornaes allemães não lie
pôde prever qual venha a ser a resposta allemã.
A maioria da imprensa de IJerliiu mostra se,
no entanto, esperançada de que a resposta ai-
lema satisfará os Estados Unidos.

Em certos circulos diplomáticos comnicnta-
se com certa cxtranbeza o procedimento do cm-
balxador norte-americano cm Berlim que, num
momento dc tão grande gravidade como e?le
para as relações enlre o seu paiz c a Allemanha,
vive ha cinco dias no Qiiartel-Cieneral allemão
á espera que o kaiser se digne responder á nola
do seu governo.

O próprio embaixador parece não compre-
bciuler bem o seu papel, pois mandou dizer
para Berlim que ainda não sabia quando regres-
saria, c accrescenlou que o kaiser o convida dia-
riatnenlo para tomar parte nas suas refeições.

Um jornal, comnientando esta noticia, diz
que o embaixador deveria ouvir a voz, quando
ef.tive.sse á mesa do kaiser, de alguém quei lie
dissesse, imitando a historia de Dario: "be-
vanta-te! Os teus compatriotas foram covarde-
mente assassinados no "Lusitânia", no "Anço-
na" e em outros lanto3 outros navio.s afunda-
dos pelos submarinos allemães. Ha manjares
que sabem a fel. Levanta-te!"."

Outro jornal pergunta com ironia st O em-
baixador Gerard já provou, por acaso, o famoso
pão dc guerra "K Ií".

..Tfi Tf.nfr— '"

NAS FRENTES RUSSAS'-

Os cossíicos derrotaram os lar-
cos un Armênia e marcham so-

hre Itagdad

LONDRES, 2 (A NOITE). -- Comniunicacio
russo: ,, , . , ."A nossa artilharia incendiou as Innctiei-
ras inimigas no sector de Dwinsk. Uepelli-

moi. Ires forles ataques do*. nllemSen, ijiio
leiilaraiii rodear a aldeia de Krointnliovo, im-
portanto locul, cm que u-.\ aotiai tropas r.iiu
íolldnmouto Insinuadas.

Esquadrões de cósmicos, num "rnld" ou-
dacloao, dispersaram ns columnfls turcas ua
dlreccílo de niurlu-Uir, Infligindo no iiilini-
go grandes perdas.

Nu Mesnpolainia lambem prosCftUJDI as
nossas tropas, qunsi sem encontrar rsslslon-
cia, na dlrecção de llngiliid. 1'roxlino da fiou-
leir.i persa loniámos aos turcas muitos car-
ms ile munições e algumas poças ite nrtl-
llinrlll ainda em h..ui eslado."

PliTROORADO, 2 (Offieini) (Havaí) — A
suésle do Inflo Narocz, os ullemães teularam
um alaquc, mas f< rum repeli Idos.

A nossa arlilhnrin, n suéile de Olyltil, re-
peliiu tres nlniiucs suecesslvos contra n nl-
deia de Kromialiovn.

Os cossaens derrolarain os turcos nn reflião
de Dlnbcklr o repelllrom-nos cm dlrceçSo a
oésle.

Ura oulro destacamento turco lambem foi
dcsbaralaih» e rcchf.sstido na dlrccçHo de Ba-
gdnd, deixando em nosso podei grande quan-tidade dc urinas c caixões dc munições.

LONDRES, 2 (A. A.) — Ncliclam du Po-
irogrado que os austríacos se viram obriga-
dos a recuar em Mjlnow. onde os russos op-
puzerain-lhcs numerosas forcas da Infantaria,

A ITAblA NA GUERRA
O Sr. Salandra partiu pnrn o

(luurlel-ç,eueral—As operações

ROMA. 2 (Havas) — O presidente do con-
selho, Sr. Salandra, partiu hontem á noile
para o theatro da (,'ucrra.

Os rcslnnles membros do gabinete, snb-se-
crctnrlos dc Estado, autoridades c outras pes-soas foram á estação saudar o clicfo do fio-verno no momento da partida.

ROMA. 2 (A. A.) — Na noile de 29 os
austríacos dirigiram forle bombardeio ás po-siçôcs recem-conquislndas pelos italianos noCol di Lana, »o que foi respondido pela ar-Ilibaria destes, sendo lambem rcpcllido umviolento alaquc contra as mesmas, que não
logrou os effcitos desejados, tendo sido in-
fugidas por essa oceasião enormes perdasao inimigo.

Nos Alpes Dõlomlins houve, na noite pas-sada, vivo fogo dc artilharia de ambos os la-dos, sem que, j>orém, funcclonnsse a Infnu-tarin.

NOTICIAS OFFICIAES

A rendição dos iiisnrrcclos ir-landexcs — j\s condições de vidanoo impérios ccnlraes

O seguinte communicndo official foi recebido(Io Ministério do Exterior pelo ministro de suat ajestade brilaniiica:
LONDRES, 1 — O commandante em chefe dasterças que operam na Irlanda coniiminica quese renderam todos os chefes insurrcclos. i
O seguinte communicndo foi recebido peloeonsul geral de sua majestade, britannicn daPress Durcau:
LONDRES, 1 — A política de rcslrlcçõo doconsumo de certos artigos e regulamentação dc

preços continua n se expandir na Allemanha.I ma comniissão de guerra acaba de ser estabe-lúcida na Allemanha com dircilo ao monojioliodo café importado, dó chá c dos seus subslilu-los. A Áustria acaba dc orgahlshr associações
para distribuição de oleos e gorduras.Todas as firmas que se oecupam na produ-cçao do oleo vegetal c animal, exceptuando man-leiga e banha são obrigadas n fazer parle dasassociações. Manteira e banha são excluídasdos embrulhos mandados aos prisioneiros de
guerra na Allemanha.

Devido á escassez do sabão, foram cmil-t;das ordens para economia no seu uso, sendocorrente que o problema da lavagem dn roupaapresenta grandes difficuldndes. A alimenta-
çao dos cachorros está se tornando um proble-ma muito serio, sendo grande o numero de cn-ehorros que tèm sido mortos. Os agricultoresreceberam ordens de plantar papoulas, das
quacs se pôde extrahir oleo.

Em Berlim ha um grande resenlimenlo po-
pilar devido nos soldados serem prohibidos dc
andar nas ruas ou no Tliiergarlen. As mulhe-
res organisnrnm "incelings" de protestos queforam dissolvidos pela policia. A Comniissão.
dc Oleos e Gorduras emiltiu uma segunda nota
(le aviso mais urgente do que aquella contida
no relatório official do 20° mez das condições
cm Vienna. O burgo mestre diz que o suppri-
mcnlo dc leite da cidade continua a ser muilo
filho. O supprimento dc carvão ficou reduzido
também de 14 mil toneladas.

Houve grande escassez dc batatas durante a
segunda quinzena do mcz c os supprimentos de
13'iitas estão se tornando muilo raros em Vicn-
nn e Budhnpcst, O ministro das Finanças da
Hungria assegura que o povo o.^tá guardando as
moedas com receio da depreciação do papel-
moeda.

Cessaram a publicação desde o inicio da guer-
ra 3.07;') jornaes allemães. Em quasi todos r
casos a falta de papel explica o decrescimento
nas suas rendas de annuncios,

Segundo o "Nieuew Rollcrdamselic Couranl".
as listas de baixas prussianas de ns. 490 a 499
contam os nomes de 84.625 mortos, feridos e
extraviados. As perdas prussianas, dc. accordo
com as listas officiaes, sominam agora 
2.518.2G4.

Â Câmara em sessão
O Congresso insíaiiar-se-á
amanhã, ás13, no Senado

Sob a presidência do Sr. Astolpho Dutra
esteve hoje reunida a Gamara dos Deputados;
cuja sessão, aberta ás 12.20, foi convocada
para leitura do offieio do Senado Federal
oommunicando achar-se prompto para iuu-
ccionar.

Após a. leitura do expediente, que foi sem
importância, votou-se a neta da sessão aa-
terior. ,

Os Srs. Raul Veiga e José Alves fazem a
casa communicação de se acharem promptos
para os trabalhos os Srs. Veríssimo de Mello
e Honorato Alves.

Em seguida o Sr. presidente suspendeu a
sessão por 20 minutos, afim dc .aguardar o
offieio do Senado mareando hora para aber-
lura da sessão legislativa do corrente anuo,

REABRE-SE A SESSÃO
A's 13.10 o Sr. Astolpho Dutra reabria a

sessão.
Foi lido o offieio do Senado marcando a

reunião conjunta das duas casas do Con-
grosso Nacional para amanhã, ás 13 horas,
no seu edifício,

O Sr, presidente marca n ordem do dir.
para a sessão do dia 4 — votação do pa-
recer n. 1 e eleição da mesa — e suspende
a sessão.

Os Srs. deputados Pereira Nunes", Monlz
Sodré e Felisbello Freire declararam-se hoje,
por telegrammas, proinptos para os trabalhos
legislativos.

O Sr. Dr. Altino Arantes, presidente do
Eslado üc S. Paulo, commonlcou á Gamava
d s Deputados a sua posse do governo,

?—K*s}»a?*>—«mmm
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Xarope efficaz para curar bronchite;
coqueluches asthma, rouquidão, ca- j

tarrho. resinados e
- qualquer íússe

E acabou morrendo
UJVJ ATTE87AD0 5V3EDICO• COMPROMETTEDOR

Cerca das 17 horas de honlem, nppareeeu na
Santa Casa um senhor que ali tratou do enterro
do 2o tenente Theophilo de Salles Brant, da
nossa Marinha de Guerra, exbihindo um atlcs-
ledo do Dr. Gonçalves Ferreira, que dava como"causa-iuortis" impaludismo.

Momentos depois, saiu da Santa Casa com
o caixão o carregador Antônio José, com desli-
no a Queimados.

Eram 21 horas, quando o carregador da Santa
Casa chegou aquella estação, dirigindo-se paraa residência dn familia do falleeido 2" tenente
Snliçs Brant.

Mas, logo á entrada da casa leve Antônio
José seus passos embargados por algumas pes-soas, que lhe ordenaram a voltar para a cidade
com o caixão,

O carregador qniz ponderar qualquer cousa.
Foi-lhe, porém, impossível fazel-o, porque uma
senhora, visivelmente espantada, explicou queo 2^ tenente Salles Brant não morrera, listava
muito mal, mas ainda estava vivo!

Antônio José voltou, calão, pnra o Bio, com
o caixão á cabeça, o qual ficou depositado na
Central do Brasil.

Na Santa Casa, logo á sua chegada, o carro-
gndor contou o exlranho caso.

Hoje, porém, pela manhã, appareeeu, nova-
mente, na Snntn Casa, o cavalheiro que ali,
hontem, tratou do enterro do 2° tenente Bra,-l.
Ia saber do destino que se dera ao caixão, por-
que o referido official morrera pela madru-
gada.

Informaram-lhe que o caixão se achava de-
positado na Central, fornecendo-sc-lhe o respe-
divo conhecimento.

A's 11 horas, seguiu, de novo, »iara Queima-Cos o esquife em que deve ser encerrado o cor-
po do 2" tenenle Theophilo de Salles Brant, hojefallccido, _i;ias que, segundo o Dr. GonçalvesFerreira, já honlem morrera de impaludismo!
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cigarros, ponta de
eorlio<3, patu 200

réis com brindes. Lopes, Sá & Cr"4 
Lí§ o Vig i
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Um suicídio mysterioso

Madrugada, A cluivn, flim, enrogoloin, vindo
do mar unia neblina iuliu-a que eiivillvlil 11
avenida Allanlica 0 OS seus grandes prcdlüN. O
guarda noolurno, oppnrcceu numn esquina,

Todo ombuaadOi npprojclmou-aa de uns ter-
raios devululoN o ali ficou a npll.ir, de longe
cm lotlgo, r.irec«u-llie ver, doutro do innllo,

O cadáver da desconhecido no necrotério
o vulto de um homem, caldo no chno. Foi
vel-o.

Um homem, moço nlndo, nppnrenlanilo 25
annos, pardo, voslliulo roupa preta, usada, cal-
çmln, nppnrcncln pobre, eslava caído, gemendo.—I.evanta-U'.

O guarda riscou um pliosphoro. A' luz, o
homem aluiu um pouco oa olhos, deu um ge-
inicio mais forle c ficou-se.

—E1 um bebedo...
O guarda noclurno lcvnillOU-0 c, lento, o foi

conduzindo ú delegada.
O commissario Odon procurou lnlcrrogal-o e

cxamlnantlo-o, sentiu odor de lysol, que quei-
mara os lábios do homem. Chamou a AsslstCIl-
ela.

Trnnsporlado ao Posto Central, nhl falleceu,
ao chegar. Com guln do M" districto foi o cn-
dnver para o necrotério, sendo aberto inqtieri-
lo para bem esclarecer o facto.

Nos bolsos do honiem nada foi encontrado.
-••*¦
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0 Primeiro Beijo
Entre Águas e Nuvens

Consciência Vingadora
Ler o annuncio do "Parisiense"

AMANHÃ

Reformado ha 17
annos, quer

voltar ás fileiras
S-sSepessanêes alBegaçocs

do capitão PatG^iicio
O capitão reformado do Exercito Fábio

Patrício dc Azamlni.ia propoz umn ncçno na
Ia Vara Federal para annullar o dccrelo de
7 dc março de lfífll), que o reformou.

Instruindo a acção, allcga o oulor os se-
guintes faelos :

Durante o período revolucionário, inicia-
do cm 0 de setembro de 1893, eslava clle ser-
vindo no estado-maior dc artilharia, corpo
não combatente.

Voluntariamente, porém, se apresentou n
18 daquellc mcz a seus superiores, afim de
combater ao lado do governo federal.

Foi-lhe, então, dada a incumbência de ma-
nohrar um canhão assentado no morro do
Gastei lo.

Abi se desenrolaram factos anormaes, queo obrigaram a usar de determinada censura.
Imniediatamcnlc as autoridades militares

o fizeram remover para n Ponta do Caju.
Ali, diz o autor, desde lo"o nolou a ausen-

cia de espoletas de fricção, c resolveu pe-dil-as ao general Gomes Pimentel, comman-
dante daquellá zena de guerra. Este facto
deu logar a que fosse, mais unia vez, re-
movido. B.cmoveratn-n'o para v. liscola Mi-
litnr, cnlão sob o commando do general Cos-
lallat.

Coube-lhe a incumbência de devassar a cor-
respondenein dos presos politicos c, rcpirgnnn-
do-lhe examinar a correspondência familiar
dos preso-., confiou o serviço f. seus subor-
dinados, sob sua responsabilidade.

Novamente (oi destituído dessa funeção.
A seguir foi chamado para partir com o

general Argollo e o< enlão tenentes Lauro
Mullcr c Hercilio laiz e outros, ein uma cx-
pediçno a Santa Catharlna.

Pouco depois, clle e o general Argollo fo-ram chamados urgentemente a esla capital.
Continuou, assevera o autor, a perseguição

que lhe moviam, para o fira dc afaslnl-o dasfileiras "si não se submetesse á condição dc
mera machina", "á condição de instrumento
inconsciente" — são suas próprias palavras.Afinal, conhecido como bom artilheiro,foi escolhido para fortificar o morro de SãoBento, empresa difficil que foi, todavia, cx-
eeulada. Quando estava u terminar os tra-
halhos dc defesa, destituiram-r.'o da missão,"a pretexto — palavras dn petição inicial ~
de se oppor á caçada de marinheiros exis-
tentes naquella ilha".

E_ tudo npcznr de nunca se ter recusado
ár. incumbências arriscadas.

Ficou, então, decidido que elle permanece-ria no Quartel General, "convertido em cabo
dc_ ordens", sentado ã porta do gabinete do
ministro, a nssignav recibos de telcgrammas
e pessoalmente cntregal-os a seus destina-
tarios.

_ Não ponde snpportnr esla situação vexalo-
ria e deu parle de doente, oblendo permissão
para, em licença por dous mezes, ir com sua
familia tratar-se no Paraná.

ha chegar n S. Pedro de Itararé foi reco-
bido aggrcssivamente por uma escolta com-
mandada pelo major Piedade Filho, o quallhe asseverou ter ordens do governo para fu-
zilal-o como revoltoso.

Representou ao ministro contra o facto e
a providencia dada foi a de, apezar de licen-
ciado, declaral-o desertor.

A' visla desses acontecimentos, não teve
elle outro remédio que o de procurar o.-, re-
vollosos, afim de pôr a sua vida c a do-
seus a abrigo dc qtiaesqucr oceorrencins.

Veiu o decreto de amnisiia de 21 de ouln-
bro dc 1895 c foi ellc condcmnndo A penadc dous annos de ausência da classe, per-dendo os vencimentos. Findos esses dous an-
nos, ainda pelo espaço dc um anno esteve
removido para a 2a classe, até que, nchan-
do-se adoentado, foi í inspeccão da junta de
S. Gabriel, que o deu por incapaz para o
serviço militar. Atsim, foi clle reformado.

São cias as allegações do official refor-
mndo, que, pedindo u nullidade do neto queo reformou, pede lambem qua lhe seja nsse-
gurndo o direito n todos os proventos c van-
tagens de que ficou privado durante n re-forma.

~t-—«stjj ££3»»—e—

:*
Para a prorecção de cada
um deve-se jictlir sempre

EmuisãodeScoít
com a marca do homem

com nm bacalháo
ás costas

ll»©i bso hospital
Na Snnla Casa. falleccu hoje José Manoel Car-

valho, com 30 nnnns dc edade, casado, residente
ã rua Uns dc Vascoiiccllos, que, nessa rua, foicolhido por um electrico, recebendo ferimeu-
tos.

-I—-»44&{to>*-4

MS ENCHENTES
Para quando as providencias 7

Umai liorai do oliuvn Inlonsn o à o mesmo es-
pceiiii uio de Muiipie, olmiiando n população, ela-
mando a Imprenso, sem que os poderei públicos
di ram dc seus palácios para se preoccunareiu
com eslnii cousas...

K na bairros ciiniliiiinin assolados, com espe»
eialicladc S. ChrlstllN.IO, II iiiiilor vicliina. Clllll
ns chuvas desla noite 0iicl)cnun»í0 varias ruas,
dos r iibuihios o itriiibilldcs, prlncipaliiienle llio
Comprido o S. Christovão, Invadindo us nguas
ns cisas, ns avenidas, iifiigonliuido us morado*
res, «ua vlnm os seus moveis n balançar sobre
n eucuiirmda,

Nos morros dn cidade, caíram algumas hnr-
relrus.

lluns, mesmo contrnes, kí não encheram, ti-
vornm suasTlngons de lama, provludns dus fa-
lhas uo calçamento,

Em Sáiitn Thereza, as chuvas fizeram peque»nos estragos, caindo dlvectuis barreiras.
Nu rua lienjninln Constant, ruiu um nuno, no

prédio ii. 150, uò havendo prejuízos male-
rlncs.

l-cli/mculu não consumi dcsr/.trcs pessones,
pela cidade.

E ns chuvas contiiiuaião. coiilliiiiarno ns cn-
clientes, continuando o ijovpriion pcusnr cm ou-
iros assutnplos.

Pelo sabor 6 raiiihn.
Pelo preço democrática,
A cerveja Ctisi-nliiiha
Ua Companhia Uamealica,

-«»?»>-

Portugal na guerra
VAO SER (MAMADOS OS CON-

GEESSISTAS AUSENTES
LISBOA, 2 (A. A.) - O "Mundo" noile!»

que, de accordo com ns resoluções tomadas
Montem no reunião dos parlamentares demo-
eróticos, serão hoje de nianliã chamados por
tclcgrniuin.i todos os congressistas que se
acham ausentes desta capital,

3 oca»—.
i"Wi<* 6nf Oflílb Chocolate .bonboiul,/ll'^ IníjlfBMF fi,,oa e fantasia de

Comp. rua Selo dechocolate, só dc Bhering St
Setembro n. 103.

Os pagameoíos Ra Guerra
Os subalternos só recebem

em prata da Light
Um faclo Interessante passa-se cada mcz na

Contabilidade dn Guerra, 1-uncclonarios do iii-
nisleiio, dc pequena calej{orin ao receberem•eus vencimenloa ficam nborrecidissimos pm-(pie sA lh'os pagam cm praia. li isso porque.ó
pagador da Contabilidade troca, ao npproxí-
ninr-se a época dos pagninciitos, o dinheiro
papel por praia, com n l.igllt, tirando dnhi '
pequeno lucro com o 11 •.;io que lhe pn
panhia canadense.

A prova disto tivemos não só vei nm ¦
¦¦: rroças dn Li^ht entrar 110 Minisli rio da
ia, sexta-feira ultima, levando 1
quantidndc dc rolos dc moeda,
por um envoltório dessas pratas que 11 •
rosso poder, obtida durante o pagaim 'to c!-
fccl nado hoje.

Parece-nos que o Sr. ministro devi: ia evi ar
(pie se fizessem transacçCoa de ts com o di-
nheiro da Nação que, além de illefíncs, ^•c;:; sa-
cri ficar os pobres funecionarios obrigados, parasatisfazer a ganância do pagador, n receber
em prata o que o Thosour.0 lhes manda pagarcm papel.

em
',;K>

-,m.

Cbarutos VIEIRA OE MELLO
os melhores
de 500 réis

FLOKENTLVA

lilixSi- (f.c Woffotcípn — Cura Sypiiiüs

s casos repupantfis
Uma queixa grave foi levada hoie ao ro-nhecimento da policia do 12° districto. Tra»ta-sc dc um caso repugnante do qual &¦ ac-casado Affonso de tal, portuguez. solteiro,empregado muna loja de ferragens cia pra-ça dos Governadores.

A victima, queixosa, é um pretinho de oitoannos apenas, de nome Rabino Lhdins, mora-dor com seus pães ã avenida Mem de Sá, 149.Rabino foi mandado a exame medico c Af-1'onso dc tal delido até que fiquem apura-das pela policia as accusnçõcs que lhe fazem,
fr»—t£í;y !"•— -* .

m^^^-.^tá^tá-tátátátá.:¦: .-M

0 ceso
a

Continua em tratamento nn S....ln Casa Ma-ria Rezende, a victima de seu marido Henrique
Pereira Gomes, que inalou o seu seduetor 'lo-
mingos Pinto. A pancada que cila recebeu, fal-n-n perder um olho, dcforninndo-lhe ainda u
physionomin.

¦-¦Pi 1*^ Ç^W^.Q —

BSlixIr dc rVogucira—.Grande Depurativodo sangue

ove a prestações sem
(«• Rndor. 0, Urso tlu
•Ü3 9"'ioca' ;'- ~- ¦V"'"-"J

ISal>tisla c- l on::..

A luta contra o Immm
Foi preso pelo agente Virlnto, cm virtude(le uma denuncia levada á 2" delegacia anxi-har, o explorador de mulheres GuilhermeGama, portuguez, com 25 annos.
Guilherme é aceusndo de viver á custa dadecaída Maria Augusta, residente á rua I uizde Camões n. 81, e vae ser devidamente pro-cessado.

' ¦ *" •~w«B;<,».^.r---<.—

A FIDALGA é o quo deseja
Quem (cm gosto e é financeiro,
1'ois ella é boa cerveja
Que cusla pouco dinheiro.

-«—«!>aia».-

Quereis apreciar bom e puro ca
Sé o PAPA6AI0 —

E6?B

em Jacarépaquá
Sendo impossível ao vendedor da A NOlTli

percorrer lodo õ' extenso bairro rie Jacarena-
guá, pnra attender á grande quantidade 

"de
leitores desle jornal e com o inluilo rle sanar
esse inconveniente, nltciulendo assim As rc-clamações que temos recebido, resolvemos es-labclcccr naquelle bairro a veuda lambem cmlogares fixos.

Assim, os leitores dn A NOITE cm .lera-repagua poderão odquiril-a nos seguintes non-tos: Estrada da Fregueüin n, 1159/ Caie o (ii-lhares; listrada da Taquara n. 5' Casa Friicraria; Estrada da Frcguezia 11. S21, botequim,

0OLLYR8O «'« «BmBanmiações.io
MOURA BRASIL RuaUrSSvnno. 4

errenos io antigo mmà
!rtf-'0 leiloeiro Virgilio, por ordem do Srdirector do Patrimônio Nacional, vendera nodia b do corrente a importante área de icr-renos onde existiu o velho mercado..'chi phiii-Ia que tivemos oceasião dc ver, compõe-*!»ue 11 loles.
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ULTIM05 TELEG^AMMAS&05 CoRRE^PONDCNTES.e$rECiAE.SDA7| NOITE
NO INTERIOR E NO
EXTERIOR E SERVIÇO
DA AGÊNCIA AMERICANA

A NOITE---Terça-feira, % cie'Maio tlc 191G
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DA WA NOITE"

As irregularidades do irmsto

A QUESTÃO VAE SER
AFFECTA AO CONSELHO
SUPREMO DA CORTE DE

APPELLAÇÃO
Tivemos bojo A lorde a srain uollclh de

que a reportagem feltn por estn folha, com
rvlnciio ás IrregulnrldndeH ulliinumcnte verlfl-
cndns no registo civil, ú sombra d« kl que
permlllc o registo dó nascimentos nfio loga-
Usados opportunaincnle, in produzir exccl-
Icnlcs frutos, em defeso dos Interesses e di-
rei Ios dn sociedade.

O Sr. Dr. Miranda Monleneflrò, presidenteda Corto do Appellnçfio, decidiu bojo levar':i çiuestflo ao conhecimento do Conselho Su-
premo desso tribunal, esludnndo-n còriyonleü-
temente em todos os seus (traves aspectos e
propondo »im> se pronuncie essa nltn corpo-'rneno t\a justiço local sobro os melds prnLl-cos e effie.'17.ps de <' ir renvdio ns irreüula-
rldodes praticadas ou que so estejam pratlrando.

Pofn essa benemérita neçno entregámos
lio.ii! mesmo no Sr. Dr. Miranda Moulcno-
gro, a seu pedido, ns certidões que oblh'c-
inos cm três prctorlos desta cidade e qveKcryiriio de simples documentação para o es-
lutln da questão em liulins geraes.Sem querer de: de já prever quaes as re-
fcoluções (|iie vôo ser tomadas, como conse-
rueiicla Inímcdintn da Intervenção do Sr. presi-lente da Corte de Appellnçfio, cremos, onlrclãii-
to, poder desde já ndeanlor que uma rijero-
josa eorreiçfio será feita nos diversos carto-
rios tte registo civil, não sendo impossível
a nnnullação <le todos os registos abusivos ou
illcgacs. E tanibem não c Invorosimll que,fadas certas clreiiinstancius, a questão ainda
seja suhmcltidu ao Congresso, para que se-
jnm tomadas providencias mnis rndica.es..—«3»5s—.

A recepção de ama-
nhã no Cattete

O Sr, presidente receberá amanhã, após a
insinuação do Congresso fíncional, or. sena-
dores e deputados que desejarem cumprimen-
lar S. Ex.
——— ¦ —i<»f»——

. A cauilal de casos de estam-
lias falsas

Os bahianos invadem o
território de Minas

i—
O governo mineiro vae re-

pedir a invasão ?
REI.I.O HORIZONTE. 9 (A NOITR)' tíj O

deputado Clemente Faria Filho, presidente da
(.amara de 1'órtnloMj na zona eonflnante com
S«i n ..' ÕBCÍÒVÓII 11 mu carta ao "Diário de
Minas , aeeeiituaudo a oceupação bahiana do
loirltorlü IlilgloM) de Encruzllhndn, referiu-
do-se também íi eonfusfio alii reinante, entre
fazendeiros o proprietários soliro o pagaiiieii-Io dos Iii)postos do propriedade e outros.

O deputado Clemente Poria diz que ronfe-
rendou a respeito com o Dr, Delfim Morei-
ra, estando decidido que o governo tomara
enérgicas providencias, afim do repellir a In-
vasfio dos haljlnnos na zona referida aelnín o
mais nas do norte da serra dos A.vmorés e de
nordeste.

A opinião de um deputado
bahiano

O Sr. deputado Octavio Mangnbclrn dizia-nos
boje, num encontro de avenida, que essa quês-
t:*n de bahianos invadirem o Estado de Minas
í uma novidade. S. Ex. ignorava minúcias dos
llltlmps acontecimentos, e não tem base para
Julgar da cxaclldfio das noticias,

—Sei apenas — disse nquelle deputado —
que, haverá CO usa de um anno, houve reclama-
ção do governo da Bahia ao Sr. Delfim Mo-
reira contra a invasão de mineiros em pontos
limltropbcs de Minas. Agora, já não se fala
mais em invasão mineira, e sim bahiana, o que
me leva a crer que .se trate de populações fia-
gelladhs que penetrassem no Estado á procura
de regiões que lhe sunvisasscni a existência mi-
seravel.
— ¦¦—'¦ 1 ... > «q»i» i ..— ¦¦¦ 1

B Ho is Iná
ii Si

E LEVOU UM «SABONETE)

pi!
-®—

Mais um julgamento secreto
no Supremo

A policia do Estado do Ceará prendeu, ha
tempos, Pniilino de Oliveira, para proccssnl-o
por crime de estellionato, lendo apurado que
o mesmo negociava com cstnmpilhns falsas.
Feito o inquérito, foram os autos remetlidòs
fio .luizo .Seccional do Estado, vindo o juiz
n impronuncinl-o, por julgar provada a dele-
sa do aceusado, allegando que comprara as
cstnmpilhns a um negociante amfgó, que as

(encontrou em um monturo de lixo, e pelo
preço exacto que as mesmas .representavam.

Houve, porém, recurso da impronuncin pa-
ra o Supremo, que julgou hoje o caso, ein
sessão secreta.
—«¦¦ ¦¦ ¦'' ¦¦¦¦ ¦ <qq&s—'*— ' -¦»

jyfl ©leiç&o ia teiisara
ãyndléai

flcnlisou-sc hoje, com a presença de 17 corre-
lorcs des 21 em exercício, e sob a presidência
cio Sr. Adolpho" Simonscn, a eleição da nova
administração da Câmara Syndical;

' Foram reeleitos: para' syjidico, o Sr. Adol-
pho Simonscn, e para adjuntos, os Srs. Ma-

I nnel Murtinho Filho c Ernesto Stampa, e
eleito o Sr. Lucrecio F. de Oliveira.

O Sr. ministro do Interior dirigiu an prc-
feito de Tarnuaca, Dr. Cunha Vasconeellos,
cm Villa Seabra no Acre, o seguinte tclo-
grãmmh:

"Em resposta r.o vosso tclegrnmmn de 21
de abril ultimo, declaro que os decretos des-
ta Prefeitura ns. P7 e !I8 não podem ser np-
provados, visto que á mudança de donomi-
;u\çáo da sédc do deparlamento .se oppõe O
decreto do governo federal n. 0.831, de 23
de outubro de 1912; além do que. seria um

,actp de ingratidão para com o ministro, seu
fundador, c o nome de Taranacá facilmente
se confundiria com o da própria Prefeitura.
Quanto aos feriados compele ao Congresso
Nacional dccrelal-os."

Um octogenário es-
magado por um

eSecírico
. BEttO HORIZONTE, 2 (A NOITE) ~ Hoje,as 11 horas, o bonde n. 31, conduzido pelo nio-
torneiro Adriano Drágner, esmagou um velho
mendigo de H2 ajjnos de edade, junto ao portãooi, Prodó Mineiro.

O morto ainda não foi identificado.
O desastre foi casual.

II Mio Ia Ie liRui «me aiitadi

APINAii I
Uae sen» reaberta a SâbOio-ibeca IVIunicípai

Será reaberta sexta-feira próxima a Bi-bliolbcca Municipal, que acaba de passar pordiversos melhoramentos e que se adiava fe-chada ha quatro annos!

Um desastre na Serra
A machina que rebocava n Irem C 33,- de

carga, ao chegar á estação de Mario licito,
na linha da serra, leve partido o freio de
sua roda motora, produzindo o seu iminedia-
to descarrilamento.

Não houve desastre pessoal,
A's l(i horas partiu do deposito de S. Dio-

go um Irem de soecorro, levando o Dr. Car-
valho de Araújo, chefe interino da Iracção,
afim de, pessoalmente, verificar as causas do
accidente e tomar as providencias necessárias.

A renda da Alfândega
aisgsneníoii!

A renda da Alfândega, que vinha decres-
ccndo ha alguns dias. augmenloú nestes dour
primeiros dias do mcz.

Assim é que hr.Meni e hoje foram arre-
ícadados 302:'/20$ló'-l-, contra 127:025-i!555 em'1915, sendo a diflcrcnça a maior cm 1SI1G de
!;17õ:703S599.

â sessão semanal
ia S. St. ie â§rl-

coltnra r

Uma alfaiataria abre
fallencia

José tios Santos Braga, sócio commanditaTÍo
3a firma M. Gomes ei C, estabelecida á rua
Gonçalves Dias n. (>'2, sobrado, cem alfaiataria,
requereu ao juiz da !)n Vai i Civel a declaração

i6',C fallencia dn referida firma commercial, sob
íi allegoçúo de que, fallcceudo o sócio Manoel

('Antônio Gomes, ficou a firma em situação de
I iusolvabilidade.
i' O juiz, Dr. Carvalho e Mello, decretou a fui-
i lencia bojj, nomeando syudicos os credores

; Doyrol & C, marcando t< dia lii de maio pãVa
: realisaçãò da assembléa de credores.
' _—— •—««S**?"—e-  ¦ ¦ 

0 Or. Fonseca Hermes defen=
de-se em cento e sessenta

e tres paginai
No cartório da 6° Vara Ci*-el deram entrada,

Vara ser junías aos autos, as razões de defesa
< (dó Dr. Fonseca Hermes, no processo que lhe

j inove o Dr. Mario Salles, para cobrança de bo-
t; iiorarios.

A defesa do Sr. Fonseca Hermes está escripta
i cm 1(í:.i paginas-. -t—^sotf—•-

0 niáo tempo prejudicou o pro-
gramma presidencial de hoje

i O Sr. presidente da Republica não fez, hoje,
.as visitas que marcara a alguns estabeleci-
inenlos, em virtude do mão tempo reinante
durante lodo o dia.

Reuniu-se hoje. ás Ifi horas, a directoria da
Sociedade Nacional de Agricultura.

Aberta a sessão, presidida pelo Dr. Miguel
Calmon, foi lida e approvada a aeta da sessão
anterior.

A seguir, o Sr. presidente justificou a au-
sencia do Dr. Lauro Müller, depois do que pro-
poz um voto de congratulações com o Dr. Ho-
mero Baptista pelas suas opiniões no rclatorií
apresentado á assembléa geral do Banco do
Brasil, as quaes estão perfeitamente concordes
com as medidas solicitadas pela S. N. de Agri-
cultura, em relação á convenção de créditos ás
classes prndueloras.

Leu-se depois uma communicaeão do Centro
Commercio e Industria de S. Paulo, pedindo nu-
lorisação para que ns industrias paulistas pos-
sam concorrer á Exposição Algodoeira com
pròdiiclós manufncturados. Dada a importan-
cia do assumpto que determina a ampliação do
programma primitivo (ki Exposição, que com-
prchendia somente algodão cm rama c os seus
rub-produelos, ficou resolvido que se convo-
casse nma reunião especial da commissão exe-
n.liva da Conferência para qliiula-fcira proxi-ma, ás 15 horas, afim de resolver deíihitiva-
mente o ãsVumptò.

Passou-se ao. exame do formieida aprcstida-
do pelo Sr. Valentim Lopes, que a sociedade
>-ae submelter a uma experiência.

Em seguida, o Dr. Eduardo Cotrim estudou
as conclusões do trabalho do Br. Allauasoff n
respeito do nosso "stoclc" de gado bovino,
mostrando a conveniência de medidas ur-
gentes, para evitar o esgotamento dol mesmo.

):'.' lida uma memória apresentada pelo Dr.
Alberto Maranhão acerca da cultura do algodão
tio Estado do Rio Grande do Norte, cujas con-
clusões são apoiadas por toda a directoria.

O Dr. Carvalho. Borges apresentou um cs-
tudo sobre os meios de encaminhai' para o
campo o excesso da população urbana, aclual-
mente sem trabalho, solicitando que todo o
esforço deve ser empregado para desde cedo
educar cm estabelecimentos agrícolas a grande
qianl idade de creanças que existem abandona-
d: s pela nossa cidade.

São lidos ainda trabalhos do Dr. L". Zeluite-
nere, Dr. Simões da Cosia, a respeito do algo-
tião un líahia e Pará, respectivamente.

A sessão terminou com a leitura de uma re-
presentação que foi enviada ao Sr. presidente
dn Republica, pedindo oue se. nomeie liniá com-
aiissão especial composta de representantes da
industria, agricultura c commercio, bem como
de representantes de institutos de credito, para
e; ludar a repercussão da guerra européa sobre
a nossa vida econômica c financeira ; c com a
nomeação dos Dvs. Augusto Ramos, Pacheco
Leão e Victor Lcivas para se entenderem; em
nome da directoria da S. N. de Agricultura,
com o Dr. Azevedo Sodré, afim de combinarem
ns meios de estabelecer no Horto da Penha a
secção agrícola da Escola Municipal Viscor/áè
de Mauá.

Alguns lycurguinhos não pa-
recém muito contentes

com a nomeação
do Sr. Sodré

Alfluns Incldontos Interessantes
c pittorescos

O Conselho Municipal teve boje uma sessão
agitada... pelo Interesse pessoal dos Srs. iu-
tendentes.

No expediente 0 Sr. Leite Ribeiro declarou,
a propósito de um discurso do Sr. Getulio dos
Santos, que não se havia manifestado nem
pro nem contra a nomeação do Sr. Azevedo
Sodré para a Prefeitura, mesmo porque julgatoda c qualquer manifestação nesse sentido
extemporânea. Sendo o logar de nomeação do
Sr. presidente da Republica, escapa ao legis-
IaIivo municipal o seu exame.

Aproveita estar na tribuna para enviar á
mesa um requerimento de informações ao
prefeito sobre o emprego da verba cvcnluaes.

^Desenvolvo nesse FCiitido varias considera-
ções, que. são combatidas pelo Sr. Mendes Ta-
vares, que vem depois A tribuna.

O orador acha que o requerimento deve ser
rejeitado porque a mensagem sobre o credito
depende ainda do pronunciamento da com-
missão de orçamento. Antes, portanto; de
qualquer palavra dessa coinniissão, o que se
pretende é inopporluno. Vola contra.

O Sr, Leite fala novamente, dizendo que o
Conselho não abdica somente da sua autori-
dade, mas leva a sua tolerância até o não
cumprimento do seu dever. Estamos, diz,
numa situação de completa mina, o prefeito
mio responde aos pedidos de informações ao
legislativo, ao qual é obrigado a prestar con-
Ias dos seus aclos. Esse novo pedido não será
satisfeito: cumpramos, porém, o nosso dever,
dando a responsabilidade a quem cila cabe.
Vncilla-se cm pedir contas ao prefeito que vae
sair, mas nntccipnm-se felicitações no que vae
entrar...

O requerimento é rejeitado.
O Sr. Getulio dos Santo? responde ao

Sr. Leite, dizendo que o seu discurso na ses-
sao de limitem representa o pensamento da
maioria do Conselho, que não se manifestou
contra a escolha do Sr. Sodré. Fcl-o no
exercício dó um direito c não acecila ns cen-
surns do seu collcga. Trocam-se apartes, di-zendo o Sr. Leite que ali ninguém mais do
que elle tem intimidade com o Sr. Sodré, queé seu medico. Tem capacidade e 6 honesto.

Fala depois o Sr. Alhcrico de Moraes, queresponde no Sr. Leite, apoiando as palavrasdo Sr. Getulio, que, diz, pôde, como inten-dente, dar um grito de alarma contra a pro-icclada nomeação ou npplnudil-a, sem que-bra do respeito devido ao Sr. presidente da
Republica,

Os Srs. Osório de Almeida e Leite Ribei-ro, este com a responsabilidade do seu nomec aqueile com a do seu eslylo, já trataram docaso. Apartes.
O Sr. Osório diz que o Sr. Alhcrico não

pode discutir o assumpto, que não está cmdebate. O orador diz que pôde. O Sr. Oso-rio diz que não. Termina, com isso, a horado expediente, cuja prorogação o Sr. Mon-des Tavares requer. O Sr. Osório, visível-nicme contrariado, passa a presidência aoSr. Zoroastro Cunha e relira-sc do Conse-lho. O Sr. Alhcrico continu'a o seu discurso,sempre apnrteadô pelo Sr. Leite. O Sr.Mendes falou também; contrariando o discar-
so o Sr. Leite Ribeiro.

A ordem do dia foi approvada, menos
quanto á estação da Limpeza Publica emCopacabana. A sua votação foi adiada.

Os novos inspecíores
médicos escolares

Foram hoje nomeados inspecíores médicosescolares os Drs. Maurício de Medeiros, Joa-
quim Nicoláo Filho, Camillo Bicalho, LeonelGonzaga, Zophiro Goulart, Jiento Ribeiro deCastro, Martim de Andrade, Egas Ribeiro de.Mendonça, Oscar Mareli, Barbosa Vianna, Pi-res 1-errao, Octavio Ayres, Antônio MartinsPereira, Leão Vclloso, Bastos dcTAvila, Saboiade Albuquerque, Pedro Pernambuco e AbelNoronha.
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k nova tabeliã de taxas do
Instituto de Musica

I O Sr. ministro do Interior a"pprovóü h no-
jVa tabeliã de taxas do lustituto Nacional
xle Musica, orgànisádn pelo corpo docente do
insliluio. ';¦..

ü governo vae pedir
ao Congresso varias

medidas
Sabemos que o governo, assim que estejam

constituídas ns commissões nas duas casas do
Congresso, fará uma exposição ao poder Ie-
gislalivo, c dirá quaes as medidas econômicas
e financeiras que julgo necessárias, i..,.; .;,

Os novos regentes
da Escola

Normal
Lm conferência que teve á tarde com o Sr.

prefeito, o Sr. Dr. Azevedo Sodré, director da
lnslrucçao, assentou ns seguintes designações
de regentes de turmas para a Escola Normal
c que serão assignadas depois de amanhã:

Portuguez, D. Arminda Augusta Pastos, Dr.
Allrcdo Gomes, Homètcrio José. dos Santos,
Dr. Servido Lima, Alberto de Oliveira, Oswal-
do Gomes; francez, D. Maria Clara Câmara
de Menezes Lopes, Dr. Gentil Feijó, Jennne
Chazcn, Didia Machado Fortes; nrithmcticn,
Dr. J. J. Queiroz; D. Amélia llicdel Silva, Dr.
Gbristiano Franco; geometria, Dr. Francisco
Cabrita; Dr. Itoberlo Luidsny, Miguel Calmon
du Pin c Almeida, Antônio Pereira Caldas,
Epiphanio de Oliveira Santos, Corrcgio de
Castro; geographia, Dr. Ilugolino Albuquer-
que, Dr. Manoel Ignacio do Amaral, Mario
Rezende; historia, Dr. Leoucio Corrêa, Jona-
lhas Serrano, Raul Nielsen, Francisco Móznrt
do Rego Monteiro, Celso de Lemos, João Ri-
beiro, Osório Duque Estrada, Armando Dias
Basilio Magalhães, e educação cívica c mo-
ral, Dr. Soares Rodrigues, Dr, Elpidio de Fi-
gueirodo, Lupcrcio lloppe, Olhello Reis, An-
tonio Figueira de Almeida; physica, Pedro
Barreto Galvão, Annibal Pinto de Souza, Dr.
Álvaro Martins Baptista, Dr. Arthur Annibal
Rego Lins, Dr. Carlos Marcellino da Silva;
chimiea, Jayme Paulo Bricio Filho, Dr. Pece-
gueiro do Amaral, Dr. Dlogenes Sampaio, Dr.
Pedro Augusto Pinto, Dr. J, Tavares de Mel-
Io Cavalcante Júnior; historia natural, Dr.
Carlos Leoni Werncck, Augusto La Rocoue
(interino), Dr. Henrique Vieira de Araújo,
Dr. Fernando Silveira, Dr. Amaury de Medei-
ros (interino),; pbysiologia, Dr. Manoel l!om-
fim, Dr. Maurício de Medeiros, Dr. Plinio
Olintho; pedagogia, Ernesto Cohn, Fléxa Bi-
beiro, João Borges Sampaio; hygienc, Dr.
Tamborim Guimarães, Dr, Faustino Espozel,
Dr. Edgard Ròqueltc Pinto; dcscnlio, proles-
sor Manoel Teixeira e Pedro Josó Pinto Pe-
res. Guilherme Gonçalves dos Santos, José
Fiúza Guimarães, Jandyra Pinto Santos Mo-
reira, Mora les de los Rios Filho, Braz de
Vasconeellos (Interino); musica, Raymundo

Ricbard, Amaro Albuquerque Maranhão, Goor-
gina Abreu, Sylvia Ferreira, Maria Benedi-
cta Ferreira, Elza Pinto de Souza, Lydia Sal-
danha; trabalhos manuaes, Leopoldo de Car-
valho, Olavo Freire da Silva Manoel flcnri-
que Lima, Symphronia Barros (interina),
George Summcr; educação domestica, Roma-
ha Moniz Foster Vidal, Ernestina Santos
Paulina Cunha, Rita Oliveira, Nocmia Bou-
chard; educação physica, Arthur Higgiiis.
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O mercado de café abriu calmo, com pou-
cos lotes e pequena procura, mas ainda aos
preços de 10§800 n 11$ por' arroba, para o
lypo 7.. Pela manhS venderam-se 287 sacen.í
e mais \'2'2 no correr do dia.

Em Nova York a bolsa fechou rom 17 a 20
pontos de baixa e. hoje abriu com ires pou-
tos de baixa e dons a tres de alia.

Ilontcm entraram fi.íííír> snecas. embarca"-
ram 21.168 e existe cm "stock" 216.259 sac-
cas.; - -* -— —Ji—

Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas até ás 18 horas)
•—

Membros do Reichsfaa
em Constanlinopla

LONDRES, 2 (A NOITE) — Telegrnpli.im
de Atlienns:

"Chcgnrnm Iionlem de manhã n Conslnn-
tinoplA diversos membros do llclchslng, rpic
foram cm missão especial ft Turquia. O sul-
tão rcccbcu-os cm audiência particular.

Is'uy) banquete, Ilali-bcy, discursando, de-
clnrou que a Rússia era n causadora dn
aelual guerra, porque queria dominar os Dar-
dnncHos. A Inglaterrn também tinha grau-des Wsponsabildadcs, pòrqúc sustentava as
ambições russas, líali-bcy terminou cloginn-
do calorosnmcntc a Allcmnnha, á qual cha-
inou a salvadora da Turquia,

Falou por fim o embaixador allemão, que
disse mais ou menos ns mesmas cousas."
Os manejos criminosos
dos altemães nos Esta-

tios Unidos
NOVA YORK, 2 (A NOITE) — O exame a

que foram submcllidos os documentos cii-
conlradòs em poder de von Igel provou á cv:-
dencia que os nllemãcs procuravam proino-
ver, quer nos Estados Unido?, quer no Ca-
nada. movimentos gérinahophilós c, bem as-
sim, greves c agitações de toda a ordem, pa-
ra errar difflculdadcs aos aluados, impedir
a fabricação de munições e dislrahir a opi-
niao publica norte-americana dos acontec';-
meulos que se passam na Europa.
Clienaram a Marselha

mais tropas russas
PARIS, 2 (A NOITE) — Desembarcou em

Marselha o terceiro contingente de tropas
russas, as quaes foram recebidas com os cos-
tuniadas manifestações de sympnthia,

_ Essas forças foram concentradas proviso-
rianicníc no acampamento de Mailly.

Â rendição dos ínojczes
em IOit°ei-Amára

NOVA YOliK, 2 (A NOITE) — Os lurcos di-
zem que aprisionaram em Knt-ci-Amara qua-tro gencraes, 210 officiaes britannicos e 270
officiaes indianos.

O general Ilalü-Paohã, cornmandnnte das
Irop.is turcas, permittiu ao general Towns-
bend que conservasse a sua espada como uma
homenagem ao seu valor.

As baixas inglezas na Mesopotamia, no mez
de março ultimo, são calculadas pelos lur-
cos em 20.000 homens.

A rendição de Kul-ct-Amara está sendo fes-
lejada com grande enlluisiasmo cm Constnn-
tinopln.

Qual será a resposta da
Ailemanha

LONDRES, 2 (South American Press) —
Telcgrapham do Amslerdam:"A rcâposla da Ailemanha aos Estados Uni-
dos fará contra-propostas parn a rogulamcn-
(açn& cm novas bases, da acção dos subníari-
nos,

¦ A -ípinião predominante cm Berlim é que
si '*ÀBatados Unidos rejeitarem as contra-
vrfl i*BW? «Bomãs, a ruptura de relaçües cn-
tn- y j,,uh paizes é inevitável.

Diz-se também em certos círculos que o rei
Affoiiíio da Ilcspcnlia, no caso de perem accei-
tas as contra-propostas, seria convidado a ser-
vir de arbitro, para resolver as divergências
suscitadas a respeito entre a Ailemanha c os
Estados Unidos."
Os inalezes no Eg^pío

LONDRES, 2 (A NOITE) — Depois da oc-
eupiição de Solum, as tropas brilannicns que
operam no Egypto têm feito cm todas as
dirceções longos "raids" em automóveis blin-
dados, lançando a desordem entre ns colu-
ninas turcas. Nos oásis foram encontrados
até ngora. além de dons aeroplahos em per-
feita estado, 250.000 cartuchos e outro ma-
teri.il bellico, que Os turcos naturalmente ac-
cumulavam para a sua auiuiuciada invasão
do Egypto. Também foram encontradas des-
armadas diversas estações radiographicn - de
pequena potência.
O incêndio das usinas

Creusoí
PAUIS. 2 (A NOITE) — Communicam de

Cborliurgo que ha indícios seguros de queo incêndio que destruiu metade das usinas
Crcusot foi lançado por mão criminosa. O
incêndio declarou-se no sabhado de noite e
durou até domingo á noile. Os prejuizo;foram enormes.
Os aUemães vão reto-
lia ar a ©fícnsfva na Rus-

LONDRES, 2 (A NOITE) — Tòlegrnpham
de Retrogrado dizendo que von Hindcnburgo
esta acciimulando grande, quantidade de ca-
iihoes de todos os calibres em Dwinsk e no
B0.1 tico, com o fim evidente de tomar a of-
fensívá contra os exércitos russos còmmàii-
dados pelo general Kuropatkinc.
Organisa-se a esquadra

servia
LONDRES, 2 (South American Pi'ess) —

Dizem de Roma que os governes aluados re-
sol verá ra offerccer, cada um dcües, dons na-
viòs de guerra á Servia, para que esta tenha
também a sua esquadra.

O primeiro navio da esquadra servia iá foi
recebido: é um "dcstroyer" e chama-se "Vc-
lika-Serbia".
Um aríifso do Sr. C!e-
menceau em que ha
uma referencia ao

BrasH
PA1ÜS, 2 (Havas) ¦— O senador Georgcs

Glonieiiccau escreve no seu jornal "L*Hom-
me Encliainé", a propósito dos paizes «eu-
tros:"Gabamo-nos com todo o direito de ter
feilo tudo o que era compatível com o respei-
Io devido a nós próprios, para nos subtrahir-
mns ás conseqüências da brutal intimnção de
uni povo c de um governo de bárbaros. Es-
colhemos o partido que devíamos tomar e, da
mesma forma por que pagamos com sangue
e com ruínas o nobre assomo de dignidade
que .nos enaltece aos próprios olhos e peran-
le ps neutros, assim pagaremos ainda o prc-
ço que o destino' exigir."

O Sr, GlcmenccaU refere-se erri seguida A
violação da neutralidade da Bélgica e acere-
scenia que, tendo o presidente Wilson prole-
rido um. triste silencio, foi necessário ir até
aos trópicos para se ver erguer cnlrc os bra-
sileiros um protesto contra aqueüc crime,

Quatro assaltos alie-
BTS-íles . repeilàdos pelosfrancezes
PARIS, 2 (Havas) — Foram extraordinária-

menti? sangrentas as quatro tentativas de assai-
to que o* nllemãcs rcalisaram ultimamente
numa amplitude considerável c cm formações
dcrisnrf, contra as vertentes ao norte dé Mort-
lloinme e contra as noaaas posições em Cumié-
res.

Os francezes tinham alcançado ali! õrülian-
tes Hii'cc(>sso3 nos últimos dias; os allemães
pretcniliam readquirir a antiga situação c para
o conseguir empregaram os maiores esforços
que, como os anteriores", terminaram por com-
pleloí fracassos.

A3 perdas soffridas pelos atacantes èlèvaifí-
se a mala de metade dos effectivos, ao passo
ri'je r.3 francezhs sã» relativamente pequenas,

13' digno de nota oue o inimigo já não dirige,
graças aos snecessos obtiilo3 recentemente pc-
Ias rosaás tropas, os seus ataques contra ns
principaes linhas de defesa, mm openas contra
as li.abas avançada».  ~" ~ ' "\

0 commercio
ogito-se

A reunião da Liga
hoje

No salão da Associação dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro, houve hoje n
reunião da Liga do Commercio, para tratar
do nssumplos diversos c bem nssim dns pro-
xiinns eleições parn n rennvnção da dlrcctorln
dn Associação Coiumerclal.'

Prescnlcs cento p cllicocntn .associados, ns-
sniniu n presidência o Sr. Ramalho Ortigão,
que deu o logar.no Sr. Vnsco Ortigão. Fo] cn-
tão constituída n mesa da seguinte forma: 1"
secretario, Sr. Antônio Camacho; 2", Sr. Fnus-
to Guimarães, e membros os Srs. Vicente Pi-
rngibe, José Antônio Xisto Granado, Fran-
cisco de Souza Costa, José Custodio Vello-
so e Figner.

Em seguida o Sr. presidente declarou nber-
In n sessão e deu n ler no secretario o cpic
constava da ordem dos trabalhos.

Fòl lido um agradecimento assignado porimportantes firmas pelos altos e relevantes
serviços prestados no eninmercio peln Ligo,
referente á questão dos niclteis.

Foi depois lida uma representação, lambem
assignada por importantes firmas, referente
á questão das marcas registadas.

Em seguida foi lido o manifesto com que
n chapa Ortigãò-Lconardos se apresenta no
commercio, pleiteando n eleição ã Associação
Comniercial. E' longo esse manifesto, por is-
so que elle expõe largamente c com grandeza
de vistas os altos e relevantes assumptos queinteressam o commercio desta praça.

Ao ser finda a leitura do manifesto, Ouvi-
ram-se palmas de applauso.

Tomou a palavra o Sr. Sebastião Gomes Mo-
reirn, que leu um interessante discurso, ler-
minando por fazer um appcllo ao commercio
cm geral para que possa elle collocar n frente
da Associação uma representação capaz de
defender os seus interesses. Tombem foi mui-
to npplhudldo. Falou depois o Sr. Lannes,
propondo fosse conferido pela assembléa um
vol o jlc louvor aos componentes da chapa
Orligão-Leonardos, pelo modo por que se têm
rnllorndo, nesla questão, dentro da mais no-
bre c cavalheiresca posição, despresando a
altitude contraria de seus adversários, assim
como um volo de solidariedade ao manifesto.
Postos a votos, foram npprovndos unanime-

mente os dons votos.
O Sr. Granado falou lambem, motivando

brilhantemente uma proposta, para que fos-
se conferido o titulo de benemérito ao Sr.
Ramalho Ortigão.

Essa proposta foi approvada por acclama-
ção.

Por fim o Sr. Ramalho Ortigão falou, cm
agradecimento e pedindo para que. aprovei-
(ando a opportunidade, Lornnssc mais uma
vez, bem cm evidencia, os intuitos da Liga
do Commercio, que era o de comparecer á
eleição do din 5, unida c forte, para o fim
de tirar a Associação Commercial da apalhia
em que se acha e fnzel-a entrar no caminho
do dever, na aclividade devida, pugnando ef-
fcctiynmcnte pelos interesses do commercio.

Era unia questão vital, essa das eleições do
dia õ, disse o orador, porque dcllas dependi-
ria a fui ura acção da Associação, no concer-
to dos esforços empregados por todas as as-
sociações commcrciacs. Assim, esperava que
o commercio, na sua própria defesa, compá-
recesso cm peso a suffíngar a chapa da Li-
ga, dando nesse exemplo a mais cabal respos-
ta aos processos menos dignos daquelles que
pretendem fazer continuar aquella Associa-
ção numa existência inglória c improduetiva
para a classe.

E terminou o orador com applausos ge-
racs.

O Sr. presidente declara que tem sobre a
mesa as listas das assignatuias das firmas
cnmmcrciaes que apoiam a chapa da Liga, 'i
disposição de quem as queira ver, listas essas
que se acham já subscriplas por cerca de seis-
centos tinhas.

E foi encerrada a sessão.
-«ste-e»—«-

Foi negado habeas-corpus
ao corretor Álvaro Moniz

O Dr. Pires e Albuquerque, juiz da 21 Vara
federal, denegou hoje o "habeas-corpus" im-
pétrado em favor do corretor Álvaro Muniz,
implicado no caso da sabina 222, sob o fun-
damento de que o paciente não se acha sof-
frendo constrangimento illcgal.

i ... . -.¦-. ..-¦ I «^Q>>" ¦¦> —....¦.-

iaW

Um aspecto da Cam
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Algumas notas políticas
O Sr. .loiio Pernclla, deputado pelo 1'arann,

e que í, tanibem auditor du guerra, em pnlcÍHtrn, boje, com o seu collegn de bancada, Sr.'
Luiz Xavier, dlzln:

— Foram Injustíssimas as necusações feilas,
cm entrevista, durante as férias pailiiinenlarcs,contra o general SálombWnÕ de Carvalho peloMaurício do Lacerda. Ilel du occnpar n trl-
liuiin para dcsfnzol-ng, O general Sclcmlirlud
preslou-nos o rclevaullsslino serviço da paci-ficnçno do ContOHtndo c nós, no Pnrami, lhe
somos multo gratos por Isso. Nessa campanha,
dado o estado do guerra, poderiam ter occorrldo
algumas irregularidades, nlgumas violcnclas, ex-
plicavels naquella necasião, mas que não
foram ordenadas pelo gonornl c que elle não
pôde oblar por ter tido conhecimento deltas
após perpetradas. Elle agiu, porém, com grnn-de acerto, com grande elevação, conseguindo
um êxito tal que qualquer incidente occorrldo
no decurso de sua campanha dcsnppnrecc díllll-
te do resultado immcdiato c profícuo de su»
acção.

• » ii

Assentada romo se acha a eleição do Sr. Ar-
liolplio Azevedo para a primeira vlcc-presideu-
cia na Câmara, o Sr. Pedro Moneyr vollnrá a
oecupar o logar que em oulrns legislaturas lhe
tem cabido ua coniinissão de constituição c jus-
tira.

; Em varias sessões consecutivas vinha o cn-
¦r.o deputado siil-riograndense fazendo parle
daqucllu coinmissão, na qual figurou mesmo
quando mais accessa ia a luta contra o gover-
no da Republica, no qundrlcnnlo pnssndo, seu-
do o Sr. Pedro AJoacyr um dos seus maiores ad-
versa rios.

Na sessão passada, porém, devido ao prole-
lamento havido no reconhecimento de depu-
lados fliimlncnscs.csscs não figuraram nas com-
Ulissões permanentes, o quó não acontecerá
agora. 13, como o Sr. Itaul Veiga, que irá para
a commissão de finanças, o Sr. Pedro Sloacyi'
voltará á de constituição c justiça.
J)eve-se, aliás, registar, falando em coinmis-

são de finanças, que foi exactamcntc o Sr. Pe-
dro Moneyr quem discutiu, sempre, na conunís-
são de justiça os assumptos cconoinico-finan-
cciros sob o seu aspecto jurídico com mais pro-
fundesa.

»—«<«> » __.

lis tíotn ssoes da tacisimius
püblicos sem processo

O funecionario poslnl dn Estado do Rio
José Sobral Bittencourt, propoz uma acção
na justiça federal desla capital, para annul-
lar o neto rio governo que o demittiu, sem
processo, dns funcçòcs dnquelle cargo.

O juiz julgou a acção improcedente, inler-
pondo o autor appellnção i>ara o Supremo,
que na sessão de hoje, contra os volos dos
Srs. ministros Mibielli, Godofredo e Leoni-
negou provimento á appellnção, para julgir
o autor carecedor de acção, visto como nãa
altingiu o mesmo o tempo de serviço ne-
cessario para isentar-sc da demissão ad nu-
tum.

Os charutos da Policia
Ma ri tinia

Foi julgada procedente, peio Sr. inspectot
da Alfândega, a npprebcnsãa de-seis volu-
mes, contendo chnrutos, feita pelo Sr. Ame-
rico Maurily Bordini, sub-iuspector da po-
licia marítima.

O DIA MONETÁRIO
O cambio abriu fraco a 11 11|16 d. e no

correr do dia foi essa taxa mantida por to-
dos os bancos, excepto o Ultramarino, que
passou a sacar a 11 23(32 d.

As letras do Thesouro foram negociadas á
8 c_8 1|4 °|» de rebate.

Não houve negócios em esterlinos.
Em bolsa, as apólices da linião, apeznr do

pouco negociadas, apresenta ram-se cm alta.
As apólices municipaes continuam a manter
as cotações.

Houve negócios para accões do Banco do
Brasil a 1Ü0Ü c 193$, e para Loterias a
200*000.
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COSVSMUNICÂDO>S
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No Juízo da 4" Vara Civel, a Coninanhia Prc-
dial Hypolbccaria propoz uma acção contra o
Dr. Syivio Pizarro c sua senhora, afim de se-
rein ambos condemnados a liie pagar a obriga-
ção do 50:000ffíj que conlraliiram com a com-
panhia, sob proposta de pagamento em qua-
tro me.zes; o que não foi cumprido.

Em defesa, nada allegaram os réos a seu ia-
vor, julgando o juiz, Dr. Souza Gomes, proee-
dente a acção, cõndémnandò os réos ao paga-
monto exigido.
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u\ rincipe !'»

foi torpedeado
Comnuinicam-nos os Srs. Cario Pareto

& C:
"Tendo um telcgrammn de Santiago no-

ticiadò que. o paquete italiano "Príncipe di
üdine" tinha sido torpedeado, pedimos para
publicar que, peln radingramma que acaba-
mos de receber, podamos nsiseverar que tal
noticia não cprrespoiidfi á verdade.

Rio de Janeiro, 2 d6 maio de 1!MG. — Car-
Io Vareio & C, agentes do Lloyd Sabaudo."
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Dtr>. EílwariSo tíe fâagaõSEães
Clinica medica, particularmente doenças do

estômago, pulmão e nervosas. Cura das mo-
lestias rebeldes da peite c mncosas, arlhritis-
mo, syphilis e morphéa, Dá cons. e npplicn o"Radium" ás 2 horas ,á rua Sete de Setembro
n. 135.

Construcções m p,l05 eilgrnll,JU,
Nunc Ozorio e© ASmsltía e

Sersedello Be»ites Menáes
«Jornal do Drusil», 5# aiíilar

0 Departamento de roupas para meninos « iiifiiiiias1
d ii Casa Coloniljõ expõe um sortimcnto de artigos d«
inverno cjnc nadii deixa a desejar.

O acabamento dos nossos
moveis desafia a critica dos

entendidos na arte
,iv

iaríhis & V
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-93
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Uma «buena iliclias m doze
para í ?&

garantida peía policia '
Aqui, a profissão já eslava explorada. Não

ciava nada. Niclheroy, sini, Podia fazer algu-
liill coiisa. E li "bíiéna dicha" Draga Maricá' lá
se foi a ler o destino dos fluminenses nas li-
nhas das palmas das mãos.

Grcdn fama. Outro dia, Draga, cansada de''ler a sorte", resolveu contar o que apurara.
Doze contos de réis! ,lá era alguma cousa. Ni-
ctbcroy não dava mais nada! Para onde ir?
S. Paulo.

Foi á Central c comprou passagem para o no-
cturrio,

Antes de embarcar, foi novamente á "gare",
"arruinar" sua bagagem. La n esperava o J.uigi
Nicolctti, que n hcoinpnnhnva na peregrinação
1'elas cidades.

Sabia que Draga não embarcava sósinha: ia
acompanhada de 12:000$; E... resolveu pro-
por-lhe um negocio: ou ambos seguiriam mais
uma vez juntos ou os 12:000$ seriam divididos.
Draga não concordou. Da discussão... sur;.'iu
uni guarda civil, que os levou no <1" districto,
O commissario, depois (le acousclhnl-os, sol-
tou-os.

A scena se reproduziu moir.eoios depois, na
Central; Outro guarda nppnrc.ceü. Desta vez,
f, ram ambos ü presença do Io delegado nuxi-
liar. liste, scientificado do Occorrido, foi nnis
prudente: prendeu o Luigi c soltou a Dràgn e os
Rí:000?G00.

O Luigi sairia depois, quando o nocíurno cs-
tivesse na Barra do Piraby, disse o Dr. Lé.n
t\oussouliér«s.

Dansa das Nyiiípliàs
A Aranha e a Mosca

nsciencia viooaciora
Ler o ánnünçio do ''Parisiense"

AMANHÃ

wmmsm
Com ella ninguém se ilhulc,
BHa é a cerveja sem par;
jFàzondo bem á saúde
Satisfaz ao paladar.

lüoaprm José Fernanães
.loaquim Torres Rocha, sii£ senho

., ra e filhos convidam os parentes i
ff"^ pessoas amigas de seu pranteado ;i\'í
Fi pára assistirem á missa de trigesinu

.Ma. l"!l ''^ scu fallccimeiilo. amanhã. .'!. á;
11 horas, na igreja dn Candelária.

Loteria da 'Bahia
Resumo dos prêmios da G5" òxtrhcçjro rk

1016; 1" èxlracção do plano n. 17, :reali. í-
da hojo, sol) a presidência tio Sr. Dr. râi-
tnrd Dorin:
10504 12:08P>flno
24337 ; o
15221) 1:1)
19082
31030 •• SOOíJuO

":f&J'**~!.X^ M •'^f^'^'.'.-
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IHo íiiove ? Por que chove?
ttiwiM

, «Um leitor ti NOITE||p7 *^Ji^M^SJW*S

1 iopes
I.' «niom .lá 11 dirimiu mm» rn|iiimiin« lotorlni o oiicroío iiiiilorci viiiiüigcni uo iinl.lico.
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Io"Filial Ouviilor)
mil Üiilnnc

¦ II un l'ri-
lu Novembro

Afina sem
fandega IU5

PU MIOS III UMA
micróbios. Gonçalves 'iiilo, Al

D. Àmolia úi figueiredo Motta

4Tninpsoii 

Molln e mi.is filhns. Octn-vlnuo Auflusto do Flfiuülredo o fnini-9 in, Mnnool Mottn, Mnrlo Augusto deA rigueirodo e fnniilln, Alfredo Aurélio
dSt. ','.'! ''iKueiriilo c fnniilln, Adolpho de~« H«ueirodo c fiimillií, Dr. Pliylcmon

Goítleiro o senhora, agradecem penhorados, ntodos que acompanhnrnm o ferelro do snn
inesquecível esposn, mfie, fillm, sobrinhii, ir-
ma e cunlindn AMKL1A di-: FlfiUElHRDü
MOITA o o.s convidam pnrn assistir « missa
eme mnndnin resnr nmnnhfi, qunrtn-fclrn, .')
do corrente, ás in horns, no nltar-inór dn
egreja de S. Francisco de Pnuln,

Joasguien .Pose Fernandes
Maria Luiza Ferreira Vinnnn, Gono-

vevo li. Fcrnnndcs, .lonnnn G. Fernnn-
des, Mario límilin Fernandes .Iam e
demais sobrinho? •'¦• if.;.\"'';M •'
FERNANDES, convidam seus amigos
e os do finado para assistirem ít nos-

sa que por alma d.,- sen prezado irmão, cumiu-
do e tio, fazem celebrar amnnhã, :i do corrente,
ás 9 1,2 horas; nn cgrcjii de s. Francisco de
Paula.
JQrarsanijsaaiOTsníM

Na Inspeciona de
Aí

ém funecísnario nada oorisr
procurados pelo
de Vebiculos, Si

sobre o
lia dias,

fiincçionorio da In-
Ivn Pinto, a proposi-
serviço tle vehiculos
soh^a cpigrnphc su-

Fomos
spcctorin
to de orna carta
que publicámos,
pra.

O Sr. Silva Pinto pediu-nos unia rectifienção
sobre as necnsações que lhe foram feitas nessacarta pelo nosso leitor João C. Cruz, relatan-do-.... como se deu o facto ao qual «Iludiu ono. . .iiissivisla.

Diz o Sr. Silva Pinto que, achando-se de ser-viço foi-lhe apresentada a carroça n. ,'!.87i), da
qual o seu conduetor não possuía documentoalgum.-Ue accordo com o regulamento da In-spectov.;. fez ver no carroceiro que ia reco-Ilier o vchiculo ao Deposito Publico, o que nãoloi feilo por ter o ç nductór em (|uestão pedi-do licença para se eommimicar com os seus pa-Irõ.Cs.

Os documentos do conduetor da carroça cs-lavam approhendidos ha dous dias, devido aduas infraeções, uma de natureza grave, "entre
o bonde e o meio-fio", trabalhando duranteesse tempo o carroceiro sem carteira, o que nãodevia elle ignorar não ser permittido pelo re-
gu lamento da policia.

Duas horas depois do praso pedido pelo car-
roceiro para se. commuuiear com os seus pa-trões, npparcceu um cavalheiro, representando•o proprietário dn carroça, que entendeu de re-tirar o veliiculo sem pngnr as multas e, por-tanto, sem os devidos documentos, no que, na-Inraluiente, não podia ser attendido.

E foi tudo o que houve, nos disse o Sr. Sil-
ya Pinto, dcclarando-nos que, com a exposição
fidolissima do caso, conforme acima deixamosseriam reclificadas as necnsações que lhe fo-ram (citas injustamente.

<«*»»
Doenças do apparolho diqos-tivo e (5o svsfema nervoso. —

Raios X-. - Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José de 2 as

pregado iri

llerebeiuos n seguinte enrtn, n propósito
de um artigo, que publicamos, ha tempos, a,v
dgiuido pelo Sr. general I. da Iludi», :,uh-
indlniido nus títulos iielinu:

"Illmo. Sr. ixdnclor du A NOITE — Cor.
ilines saudações. Sem queryc.-busur da be-
nevoleiiela do gou COIICCiK* , jornal, peço-lhe o obséquio do aguMiiU.-tiiis linhas que
rabisco, em qualquer eoliinnui de qualquer
das folha-. 1I.1 A NOJT15. Km 1 ivo n allouçflo
chamada par» o artigo que V, publicou us-
slglllldo pelo disllnelo general Ismael dn
ltoeha, sob as eplgruphos "Chovo I C.lu»\e
sem cessar ! Quando chove ? Por que eho-
ve '.' Quanto tempo choverá V", o coiuo em
matéria selentlfleii eu sou nosltlvniuonlo um
tímido, eiidil-me de alegria, de satisfação
UO ler o que o Sr, general Ismael dn llueba
escreveu, A expIleaçAn do que lhe eslou a
dizer ó faeil. Ku sou ilmldo em assuníptos
«científicos, porque V. mais do que eu gribôi|ue, sobre qualquer dos ramos da Sdeneia,
ha tantas escolas e llicorllis quantos são os
sdenllslas, lí uostuma-se nicsino dizer quonão ha dous homens de seienda quo SUSlcil-
tem a mesma theorln, hio diversas, .int.igo-
nicas ellns são. Eu, então, sempre.descon-
fio destas lheorias, com modo de nfflrmor
o .que uma dellas doutrina, ante a pèrspe-eliva de unia ¦reocçuo de meia dúzia de n.l-
versnrios raivosos. Por isso eu me senti sa-
llsfello ao ler o qué o Sr. general Ismael
dn lloclin escreveu. Tudo iquillo é positiva-
mente verdade, lí' tudo verdadeiro, porqueS. S., o general I, da lincha, não está iso-
lado cm suas lheorias. Não ! Ila um outro
homem de scieneia que está de accordo com
o Sr, general. De pleno accordo ! Esle outro
homem ile sdeneia é Mr. Alphohsc Rcrget.

Jí note-se que esln identidade dc convicções
não é mu produ.lo de eorte/.ias literárias,
de defereneias pessoaes.

Entro o que o Sr. general publicou o o ar-
tlgo publicado por Mr. Alph. Ilergel me-oeiam dous anno; 1 E', pois, simples eonvi-
eçáo. 13, concorde \'. eommigo, Sr. redaclor;
enche de satisfação verem-se dous homens de
seienein tão necordes cm su.is lheorias ! \'e-
ja V. como estão os duas necordes : Em
1014, o nlmnnneli "Hncbcltc", que V. comcerteza conhece, publicou á png. .'Iti um ar-
ligo assiguado por Mr. Alphonse Uerget, obe-
deeendo aos titulos : I "(I 

plçul I 1 I II
pleut ! ! ! Oiiand pleut-il; pourquol pleul-il;cnmbicn de temps pleuvrn-t-11 '.'" Está X. nver que começam ambos de accordo, logonos titulos. O Sr. general collocou apenasumas Interrogações n mais... Depois Mr.
Alph. Bergct escreve :"Qunnd un uuage est électrisí — et ils lesont prosque tons les goutelettes miei os-
copiques qui le constitncnt, chargees d'clc-etricilé de niènie signo, se rcpoussénl entreellcs. Mais. si une décliarge jaillissant en-tre ce uuage ei un nutre lumgc égnlcmcnt élj-
elnse, vient á les rnmener á 1'élnt neutre,
leurs goullclcllcs constitutivos nVIant pluschargees eesscnt de se repousser : ellcs peu-veiit donc se reunir en goullcs plus grossos. II. aecroissement de leur mnsse les fail alorslomher julqu'nu sol avec rapidité, triom-
phnnt iinisi dc Ia resistance de Pair." j

E O Sr. general I. da Rocha escreveu :As-nuoens estão quasi todas cleelrisa-luus. Quando as aolticidas qiie us constituem '
estão deseoiialmente elcclrjfsadas, opera-seuma descarna que 0.9 rcnne cm gotlas maisgrossas, cuja massa triumpiia da resistênciado ar, preapitando-as, pelo peso, ao solo,com rapidez."

Mais adeonte, Mr. A. UeT-gel escreve:
Doutro pari, les eléments cleetrisés quiconstilucnt Pnir lui-jní-me e que les pl!y-siciens modernos npiicllent les ions ei leseieelrons, constituent des centres dc conden-sntion pour Ia vapeur d'cnu..."

O Sr. general escreve :"Assim, os elementos electrisados queleon-stiluem o propr.io ar (íons e elecironsl for-mam em cada região os centros de condensa-
S«o desses vapores aéreos vindos de longe/'Ainda Mr. A. Bergct escreve:"lA-leetiieité se houve donc á 1'originc deIa pluie.-'

E o Sr. general escreve :"Predomina o temporal; porque a eleclri-cidade esta, dc fado, ua origem de qualquer
Veja V., pois, Sr. redactor, que os homensestão de accordo... Publicando o que lheescrevo,jlando ensejo a que. se torne minhasalistaçao publica, muito ponhororá o leitorassíduo e amigo, que reside em umn eida(Vde Almas, cujo nome não declino, para ev>-lar ao Sr. general r. da Rocha o Uicommodo00 vir ate ea agradecer-me, amavelmenle, oelogio que merecidamcntc fiz do seu belloartigo. Sem mais. -- Ascleinades Tiwares '"

5KS

Uodas as noites,
Mofe a iiífbi/

1 1 I NflljPT'1 lllll III 1 1 Hd HHIIMIII 11 l|M'lll I I IIWI» VjijjiJ "'">>

... leitor (IA >,Oljn, nulas as noites, oflerece ,1 noite ,t A NOITE.» Semmais, /oi „ carta-bilhetc que recebemos, açomlmiilmado um qmdrinho o óleom-asuLClQ tomado a noite, com o luar chapeando sobre a Guanabara, ò" uma
\/.oc/ia<le", uma «mancha», uma simljfes imfjresstio dc um esbirito curioso, bartsso mesmo que se lhe ttiio bodem reconhecer valores artísticos e estlteticos.embora, «A noite», o qiiadriidio offerecido a A NOITE, o que agradecemos, ahiesta acima rebnniuzulo, com os nossos agradecimentos a seu oflcrtante.

Filho monstro
Cpmo a mãe náo lhe

desse dinheiro, es-
pancou-a

B* um ciino rcvolinnle.
Em iimii rasa de eominodos, » rua Viseon-

do do Itfiiliiii. reside em npaulil» du duas
filhas o do filho Joslns llorges, 11 velhinh.i
Maij» llorges.

Apezar de JA coiilnr 00 annos, Maria aln-
da trabalha e é tom o resultado do seu es-
forço que sustenui as duas filhns menores.

.losjns, quo conta 17 annos, é nm vn/{nhiin-
do perfeito. A sua vida pnssn-u pelos bole-
qtllns a hqljop, oelosaihoniü,

lloje, preclMin Io dc dinheiro, talvez paraIr Jogar, como lã costume, pediu » sua nine.•Esta nau o ponde iittonder,
Ekasperadii. JosIiih, á força, qui/ obrigiil-a

n dar-lhe o dinheiro quo pedia, enirnndo a
espanciil-n. Vnrloa visinhos iiciidlrnm, n
custo iirraiicando a infeliz \elha da:, mãos
do f.ilhò degonerado.

Esle foi preso e entregue ás autoridades1)0 II" districto, que o nuliinriun em lln-
g rante.

¦•—«<Mr»S<—• 

Óiillifflfli
No niAlndouro do Snnlii Cru»
Abatidos ho.jei IIII7 rezes, nu noivos, ;ü| «artnolros o a:i vluiios,
Mardiantes: Cândido E. de Mello, 117 \- á

10 p,; Diirish ,<i C, '.'I i\ e .'I e.; Alexandre'V.
Sobrinho, !l p.j A. Mendes íi fi,. ,'i7 r.j l.im.i
« Filhos, Wi r., 7 p, o H v.i I-'ranelseo V, (iou-
lurl. Hll r„ ,'10 p. o El v.j C, Sul Mindra, nr.i G, Oesto de Mliins, 10 r.; João Plmonla du
Abreu, .'15 r.; Oliveira irmãos & C„ t'l r., Ú
V. e fi v.j lla.ilio Tavares, '.'II r. e 7 v.i Cas-
ll'p;ft ('.,, 17 r.; C, dos MelalliMns, *J| v,\ |'„,-.
Unho ei C„ I!) r.i l.ulz llarbosa, .'17 r.; F. I»,'Oliveira ei C, :ili r.; Fernandes A Mareoiw
dr.i, 10 p.; Augusto M. da Motta, .'10 ç,

Foram rejeitados; I |:.| l« r. o 2 p.Fornm vendidos! fil l!l r.
Stoeki Cândido E. do Mello, 238 r.s Durisi»

k O,, 034j A. Mendes ei C, Itlli; l.lma A F).lhos, iOOj Franeiseo V. Goulart, llili; i; SulMineira, llli; C. Oeste de Minas, I": ('„ ,\„hIMalhi.las, 05; .Torto Pimenta de Abreu, !!)«¦Oliveira li mãos & C„ :i!l|lj Hasillo TavniT»!ül.l; (.aslro ei C„ 00; Porthlho ü <:., .Sã- \,,.
RUSlo M. dn Moita, .'I; V. P. Oliveira ,S; if8üi Luiz llarbosa, 130. 
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Um ladfão abatido a
s

Os bairros

No Meyt r.
.\lva_i'o foi de;

que

IcMi FP ííl j«

11)1 so

11 capital dos subúrbios, a rua
.peitada por um brado dú alar-
spiode quando alguém é toma-do de surpresa, quando elle anda solicitado

por toda parte — pega ladrão!
Dera-o um visinho da casa 11. 45, notando0 runior que dentro delia se fazia, um ru-mor estranho.
12 era, de fneto, nm ea>o dc roubo.
Icgn ladrão! ii. num movimento nnluial,

por instineto, os populares iiirgirnm, prom-)'!o_s a defesa Collectivn.
l'm vulto assomou ã portn da casa as-snjtadn. Assomou e, rápido, numn resolução

! enérgica, alirou-se de encotro aos que o ctr-cavam para o prender.
Np ar relo/iu sinistra, como um corisco alamina de uma navalha. O ladrão forcamo cerco para se escapar.
Abriu-se uma-brecha e por ella o ladrão es-capou.
No primeiro momento, os populares fica-ram nllonilos, mas logo, como que inspira-dos por Santo Estevão, organisnrnm e pti/.e-

inimigo 
Pr^ICa "m" p.erse«uiSfl0 enérgica ao

Agora as pedras znninni no ar. descreven-ilo parábolas e indo cair aqui, ali, néolfej pro-•Mino ao ladrão, nos seus calcanhares queDal iam 1111 carreira e, por fim, sóbria sua
Durou pouco mais a scena, poiW$Ç - lá-drao, apedrejado, contundido. acifflfSo coinnuma lera, estacou, pondo-se atrás" de um

poste eleclnco, em altitude de defesa, ven-eido afinal !
Da turba destacou-se então nm guarda-ci-vil, que ,|ii então havia aceorrido, e deu-lhevoz de prisão.

inoXl1r ,!,'"!vi: resistencin. Na delegacia .IoJ.i (lis neto o ladrão deu o mune de .loa-
quim Manoel da Silva.

Eslava muito machucado o prisioneiro.l/oi mandado curar na Assistência e de-pois recolhido á prisão.
Na casa assaltada, attcslando o insuecessodo ladrão, foi encontrada uma trouxa doque elle havia .pintado.

clamam!
O QUE É PRECISO QUE SE

FAÇA COM URGÊNCIA

XO ENGENHO Dli DENTRO
concertar o calçamento da rua Padilha,

pelo menos tapar os buracos, espe •ialmenle
entre os prédios de ns. 10 a '28 .

EM CASCADUP..V
/;.:er uma limpeza na "malta virgem"

que já eslá impossibilitando a entrada em
suas casas aos moradores da rua Araújo, isto
é, distante cinco minutos daquella cstieui.

XO CENTRO DA ("IDADE
melhorar o estudo da rua Paulo Fron-

lin (explanada do morro do Senado), no nil-
nimo, conforme reclamam alguns moradores;
dar-lhe calçamento e illuminnyão no trecho
já edificado.

EM INHAÚMA
policiar dciiidamcnlc u estrada nova da

Pavuna, (jue é infestada aeiualmente por nu-
merosos desordeiros e ladrões.

NO AND.Ut.UI/
sanear a rua Araújo Lim 1, cheia duágua podre, em parle, e transformada, em ou-tra, num grande capinzal.

— » «»» 

A rua Euciydcs da Cunha
Água molle em pedra dura...

Ha dias estampámos unia gravura do uma In-goa de nfliins pútridas cm uni dos trechos demais modernas o lindas conslrucçôes dn rualuid.vdes da Cunha. Pois a situarão continuao mesma, com as anuas ainda mais sujas e po-(Ires o com maior numero de poeas. Pedem-noschamarmos a attenção disso para a Saude Pu-blica.
¦ .ge»»—<—

O irem chegou
nulos de alra.-o.

Foram vendidos:

uma iiora

1|4 1(8 i\,

seguintes:

e üá mU

108 |>, :i.'l

rezei, d tf
c. e ü.'l v.

Os preços foram os .
8470 11 s;.iH>; porcos, do l|2.10 11 1$350; cartneiros, a 1S8D0, o vilellos, de ?000 a <a00.

No inatndouró du Penha
Abatidas hoje: '.'8 rezei,"
Carne'; congeladas
Caldeira &. filhos abaleram boje mais .'loVrezes para a exportação o uma para o couísumo desta capital.
Fornm rejeitadas .'!.

ti ífflF? iSlIlAíA;;:-üll. UULlfLiJ ilL ItflLLLU "¦.s-ft31
-H(*»ÇV>-..

da
cura iodos os incommoclos de se-
nhoms, taes como : liSraorrliaeia,
regras c'o'orosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

Furtou um relógio e uma corrente
e foi pronunciado

O juiz du ,')> Vara Criminal pronunciou, pordespacho de Montem, Valerio Gonçalves peloseguinte fado delietuoso: '
Valerio no dia 21 de. março viajava cm umDonde eleclrieo, a ler ou fingir que lin um jor-ilnl. Seu_visinho, á direita, A. Ferreira Cnr-valho, nao chegou a verificar si Valerio lia,de lado, ou fingia ler. Apenas, ao chegar ápraça da Hepublica, viu que o Gonçalves, pre-eipitadamenle, se despencava do bonde, dando-

1 ihe lorle empurrão.
Precavido, levou a mão ao eollelc... e esta-va sem relógio e corrente.

e o homem foi preso, pro-

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consultório á rua da Carioca 11. 81. Das'ò ás 6 horas.

-^«*»

de Aguiar e Clau-
tabelecidos á rua

procuraram-nos para
publicámos com este

Os Srs. Manoel Rosário
dino Heis, negociantes e
Prefeito Barata 11. 711,
rectiflcnr a noticia que
titulo no sabjiado.

Esses negociantes foram lesados pelo seuex-empregado lídgard Aguiar, que, apodernn-(lo-se, no eseript(jrio. de unia lista de devedo-res, seguiu para Minas, onde procedeu á co-branca, indevidamente, de j3:000$000 Porisso, dada queixa á policia, esta procedeu adi igencias e capturou Edgard, tendo estecnlr.ido mm a importância em seu poder.O Sr. Manoel Rosário de Aguiar, foi. pois,nm ilns lesados e não, como saiu noticiadoo viajante preso.

PO DE-ARROZ
LADY

E' o melhor o
não é o mais ca-
ro. Adlierentc,
medicinal emui-10 pcrtiiniado. Caixa 2Ç500, polo correio .')$íno

Vcnile-so em todas as Perfunmrins, Plmnn.acius
Oj.Brugnrins o no Deposito: Perfumaria Lopesilua lirugiiayiu.ia Ai, Ilio.

Jlciliiinlc -100 rs, de sollo enviaremos o ca-lalogo do
CONSELHOS DE BELLEZA

listratura fluminense
Informam-nos:
"Eslá publicada a lista tríplice dos maisantigos juizes de direito do Estado, para ef-leito.(le ser nomeado desembargador em sub-istituiçiio ao Dr. Figueiredo .Mello, que aca-fton.do ser aposentado.

_ fudo levar a crer <jne recairá essa nome."-:çao na pessoa do Dr. Aquino e Castro, aliás
ja altingido por injustas preterições.Conimcnta-sc muilo sobre quem substitui-ra o Dr. Aquino s Castro como juiz de direi-to em Niclhcroy. Si essa substituição recais-se na pessoa do integro magistrado que é oJ)r. tiernardi.no Cândido de Almeida e Albu-
querque, aeiualmente cm exercido na cornar-ca de Itahorahy seria caso de. sinceros an-plausos ao Dr. Nilo Peçanha, que hoje, maistio que nunca, deve render funda homenagemaos representantes do poder judiciário; quesabem dar exaelo cumprimento aos seus de-veres fuiiceioiiacs."
— ——____ »—«] aja—«-——— ______

\xWxxx$

O SÕMHO"
O REIVIORSO

NÃO MATARA'S
Consciência Vingadora

Ler o ãrmuncio

©

do "Parisiense»

AMANHÃ
&

As mais bellas blusas em
seda, unho ou manzouks,

a preços de verdadeiro rectae
encontram-se ná

Casa Nascimento
167, Rüfl OUVIDOR

SAnÁflinA

Mais duas tentativas
anarchistas

BUENOS AIRES, 2 CA. A.) - .4 tentativaanarchistn de que ia sendo victima a 1 IarVdo Sr. Migue liatlle, e de q„e demos Sotacn nossos telegrammas de hontem, repetiu-secm mais dons estabelecimentos do mesm 4-..oro, sendo idêntico o processo empregado?ambem nesses dous estabelecimento T ap, a-reeeram pessoas com recipientes que diziamconter maçaes, que pediam para serem postas
S.JVT' bsses rôclPÍeglos continhampequenas bombas que explodiram, sendo iijsi-gmticantes os prejuízos causados pela expio

A policia procura .letivamente os aulo>-es ,1ses attcntádos.

is normalistas diplomadas

Póga!..
cessado

Pç.,...
hoje pronunciado

ÍIIWllíl PÍPJPPPPüflHílJjlmu fuliJjJjHÍj
MISSAS

nesnm-sc amanhã:
Clemente Menezes, ás 10 horas, na malrizdn Caudeiaria; D. .Maria Carolinn Sampaio(Ia Costa Pereira, ás tf l|2, na Cruz dos Mili-lares; .Io.se Tábuas Nunes, ás tf j '.', ua 00Santa Ilila; |). Adclin de Figueiredo Mottn,ns 10, nn de S. b-rnncisco do Paula; JoaquimJosé Fernandes, ás l) tj2, na mesma; Humbci-o Da Negro, ás ii) 12. na mesma; MalllildoCurvello de Jesus Almeida, ás <), na mesmn •

Altllio Hoselli, ás 0, ua Lapa dos .Mercadores;
Joaquim Antônio de Souza, ás 9, nn d- N Sda Conceição, á rua Engenho de Dentro: Ala-rico Figueiredo Pimentel, ás !). nn egrojn 1I0Carmo; Jono José Lopes, ás 10, na cie BomJesus, a rua Geiiernl Câmara: D. Maria doCarmo Andrade, ás !), na do Sacraminlo: I).Cherulnna Maria Ribeiro, ás 10, nn matriz;da villa do Sumidouro; D. Maria de Hnnne-
quin Gnrvnlho (Rosinhn), ás !), na <la Cio-riu; D. I.ueilia Carvalho Peixoto, ás 9 12. nade S. José.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Rnv-mundo Rosário, rua da America ri. íar, filho de Paul da Silva Dias

Caneca 11. 87$; Aristides Brito derua José Clemente 11. 31; Modestiua
Vicente Spina, rua Frei Caneca 11.
Silva liarão, rua General Roca
mar, filha de Manoel Carreiro

171; Di-
rua Frei
Andrade,
filha dn

120; José
u. 105; Guio-
Iiaiior, mono

aranesia j
estômago, intestinos e coração.
TOMAIS UM CA L/X A O «DEl-
TAR»c OUTRO ao LEVANTAR

Francisco Do-
Antônio Dnar-
José Mariano

Sebastião Fill-

protestam
Recebemos o se; iuinle:

res des-

sMSpSÉI©

Sn
SANTIAGO, 2 (A. A.) - IJm«Ho que se declarou mini prédio,j-l,.„,.i.,„.,.. .. ..... .. >

grande ineen-
enlre as ruas

Matricula na Escola Normal
Quem não con seguiu entrar este anno

naquella Escola deve matricülar-sc quan-to antes no r anuo do Curso Normal
do Instituto Polyglotico. o mais antigo
e um dos mais acreditados pelo grandenumero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - toü.

uerfanos e Agustinas; causou grande alarmaentre o publico que ònqhia o theatro Rcvil lque tomado dc pan.ieo abandonouA sala O hn-
cçao ns poi tas de saída, causou grande confne atropelo, sendo numerosos 

"os 
indivkJuos

da

sao
levemente feridos e com contusões.

Of
pelo Piieuinodior.ix

Uí.raiHcsTAa.me'!to<l;'
,-, „ , luocrculose- Kua .-,. José 106 asa horas

—-•—«tça». c-Cabaret do Restâurant do í\ú
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n, i 73

reíln 
;"i'n 

iS?'" 
'jffliÀ 

djrecção do caba-"lista JULIO DE MOÍUKS, continua a obtersuecesso. SQRELÜ (UOHGIS, bailarinas elansl-irina^ao; ÜELLA VENIJS, dansarina
S^WffV^M^ d#st»n9i W^
o éni',i imm-iSINAyA' ca,ll,)1'a ó balu-ina

Af .. fa.mrmetisla hespniKóln:IHIO hAMI/, bailarinas russas.
AO ÇABARETÍ

AOS TENENTES!

•ia,

Tíâs-gãBio ns
O Aspthwa0 Fernandes

Advogados
ROSÁRIO, 169 TEL. 749. NORTE

Um "zeloso" guarda
Alfândega

Foi destacado hoje, ás 7 horas, um guardapara os portões 17 e 18 do ea.es do porto.liste indivíduo fez com que um nosso com-panheiro, que trabalha junto no gabinete donispectpr çla Alfândega, levasse lõ minutos ex-posto a chuva, u espera que se verificasse asua identidade.
No çlitanto, tres ou quatro contrabandistasconhecido:;, entraram desussombrndamente, sem

que o -zeloso" funceionario lhes embar"ãsseo passo.,. . -. ¦ ..•" ""
Ao qpe parece, a presença, do nosso compa-nheiro. estava causando incommodo ao líuaidae Iranslornando-Ilie os planos de "beiri servir"aos interesses do fisco.

Modas
Mme.

Ajeltcr.s de alta co.stura. ft^odas e
íccçüçs. R. S. jbs| 80.'ielèph. 469,xijiia á Av. Rio. Branco!'
~~ '—-TlTilT- r

con-
Pro-

Na
(latos
gares

concurso no
S. Sebastião

relação quo demos bontem óV.«classificados no concurso "pitra
de internos do Hospital %, Sei

gura, jior engano, o nome decliado, qunudó' js traia docisco do Aoiffnt! Kecbado'.

candi-
os lo-

li3o
ira 'ft!a-

acadêmico Fran-

"O Sr. Rivadavia Corrêa deixará o cargo
de prefeito sem prover ns normalistas dipfo-
madas nos cargos dc adjuntas' de terceira
classe.

E' uma injustiça (pie S. Ex. commettee pedimos a attenção do Dr. Wencasláó Braz
par as Ijnhas abaixo:

Ha aeiualmente 174 (cento e setenta c
qualroí diplomadas pela liseola Normal, áespera de nomeação.

Sc- lograram nemeação 15 moças do cnr-so diurno, moças de familias abastadas e
que terminaram o curso em fevereiro deste
anno. Outras que o concluíram em :iü denovembro do anno passado aguardam no-menção!

Vamos estudar a lei do ensino, decreto981; de 2 de setembro de 1911.
Rosa o artigo ilü: "Emquanto o quadrode adjuntos effeetivòs da ultima classe nãoior preenchido por diplomados pela EscolaNormal do Districlo Federal, lerdo esses di-

plopuidos direito ü nomeação de professoresadjuntos effecliuos de terceira classe; umavez, porém, preenchido esse quadro, passa-ra o mesmo cargo a ser provido por eoneur-so entre_o.s...Ctíferidos-(liploma(los, de aceôi-do com as ínslrneçõe-s que para esse fim opreteito expedir."
O quadro não eslá completo como incidira-mente poderemos provar pelo poragrTphounico do artigo 88. Ainda pela verba escassavotada ha pelo menos nus cem lugares a se-cem providos.
Mas a verba como simples conseqüência'nao lem valor. leio paragrapho a que allu-dimos proyar-se-a que o quadro deve secompor de ,'_8 adjuntos de terceira classe enao de ,16,), de accordo com a verbaHa mais verba para adjuntos de 

'segunda
classe do que para adjuntos de terceira' cias-
adjuntos de primeira classe corresponderáa senta pare do numero total de adjuntos:o numero de adjuntos de segunda ciasse aum íerfo o dc adjuntos de terceira classea um meio. ^.«.-,..<_

l'ela verba chegaríamos ao absurdo malhe-
Sil... 

<IUC "'" mCÍ° é meüór d0 1UC »'"
Si ha 394 Iogáres de adjuntos dc segundaclasse (um terço); o numero de terceira caí

qu/aqueUe. maÍüL" 
C millCn meU01' d0

Opinião em contrario só daquclles que nãocmihecem as primeiras noções dc atíthràe-

cata 
0!!!1':1l,1V'li^;n,,,01Á1-.,'nvo,,nvd á ™sSn

.!,; -,1'. e}lc ° ]0'! 'Ia cilada lei:
vil!, ,! iL 

hav.Gr nas escól:ls Pi'üvarias nu-Niliares de ensino com n gratificação mensalde cento e enicoeta mil réis, sómeiile, ore
fmanjo 

nao estiverem completos os na-
á X , ,"/'"'"A' ?».for insuffieienlê o nu-mero de les, msnfficiehcia esla verificadapela frefaencia de alumnos cm todas XX-Còlm, calculada sobre o numero lotai acprofepsorefô, "'

Não imploramos misericórdia. Exigimosque se cumpra a lei. Ella é clara 
LM°'mos

Nada temos a nerder.Temos a eerlesn de queelo jnoiciario ,remos buscar mais do mepg p«le dor agora a Prefeitura. Ha mocosque irno buscar vencimentos c contar temn,desdô 1. de dezembro enup,:n,lo q e no . edos, s() pejvebevão «lepóis da dala da posse

Os bondes de 2- classe pelo
Túnel Velho

A' nossa redacção veiu uma commissão dcmoradores- nas immediações do Túnel Velho,que nos pediu a publicação da seguinte repre-.ilação assignnda por 150 pessoas e dirigi-da a Light and Power."Os abaixo assignados, moradores áquem0 alem do Túnel Velho (Heal Grandeza), pre-indicados pela falta dc bondes de 2a classeespecialmente aos domingos, quando pelo Tu-nei Novo esses vehiculos trafegam em dema-sia, vem pedir a V. Ex. uma melhor distribui-
Sao, de torma n salisfazer as necessidades degrande numero de operários quê residem nasimmediaçocs do Túnel Velho."

HartlDS Naltelre &cJ Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, 111

dc S. Carlos, su.; Irondina, filha de Frnneieo Specciolo, rua Visconde de Itaum n III
casa XXVII; Mario, filho dt 

"
mingos, rua Souza Cruz u. 59
te, rua General Bruce n. .'II
Danlas, necrotério da policia;za, rua Navarro n. 181; Fernando, lilh,, ,,,
Hodolpjio dos Santos Aiumiicinção, rua Se-nador Pompeu n . 117; Anna Dias da Silva,rua Barão da Gamboa n. 3; Ernani 1'aim,
rua Affonso Cavalcanti n. 1a;); Pacifico Mu-noel da Cosia, rua Dr. Bulhões n. 199.—No cemitério dc S. João Baptista: Auto-nio Joaquim de Rezende, rua da Piedade 12;Theresa, filha de Antônio José Serralheiro',
rua do Riachuelo n. 31; Nelson, filho dc Ma-noel Pinto da Silva, rua Camerino n. I(i!l-
Maria do Cen Machado, rua 9 de Fevereiro
n. 99; Flavio, filho de Laudelina Maria da
Gloria, rua liarão de Gunrnliba n. 142; Ca-
rolina Maria da Conceição, rua Humavtá, 2ã!>,
casa 2> Raul da Rocha Fortes, travessa da
Lagoa n. 40; um recemnascido, filho de Fran-
eiseo Anieeto, travessa Fernandes n. 12.—No cemitério da Penitencia: Guilherme
Delan, Hospital Nacional de Alienados.—Foi inhuniado hoje, em cartório, nn ne-
cropolc de S. Francisco Xavier, o Sr. Pedro
Marins de Souza Sarmento, funceionario nu-
blico, aposentado.

O cortejo fúnebre saiu da rua Aquidaban
n. 230.

•«e»
Dr. Afvciior ÜSaíVa ^íftVffi
Hinclmelo Ü2-2, lelophoni
2 em dcante

.024 Central Consultas dus

-*•*—

Um appello á Repartição de
Agisas

,Jn!?l 
ln,or«<lorie> da rua Magalhães Castro,

M Riachuelo, pedem-nos que. appellemos comenergia para a Repartição de Águas e Obras1 uhheas contra o estado miserável c vergonho-so em que funecionarios daquella repartiçãodeixaram aquella rua. Para não se sabe o queo calçamento foi esburacado, assim permaiie-condo ha cerca de Um mez.
Tratando-se de uma rua intensamente habi-lada e irequenteincnte percorrida por aulonio-veis, e taeil nnaginnr-sc o transtorno causado

por, Qssa situação.

Nòfiiialislás
¦ ~~*—*—«EôüS»—%—mm

NÃO HA MAIS NOIVAS chies c elegantes qei.venr de comprar seus epxovaes no Palaeio

Dr. lelles de Menezes
Clinica em geral - Esp. moléstias das senhorase partos. Cons. li. Cifrioca n. 8, ,'1 ás 5. —Resid

Meai dc Sá, 72. — Telcnli. 911 C, ''Cíiainados a qualquer hora. p

Qs trens ia Petropolis...
Recebemos as seguintes linhas:"Pedimos-lhe 

o favor de chamar a attençãodos priores competentes para um facto menos ainçnça dc serio perigo e revela grave des-caso pela vida alheia.
Sabem todos quanto é perigosa uma linha(le bitola .estreita como a da Leopoldina. T èslinhas para otfcrccercm segurança, recis' níde estar nuulo rfpUdns, c o material •Se

que dellas se serve precisa ser de opti,, ,tlutado e achar-se em muilo boas cond™õeÍPoisjiem, os trens de Petropolis, salvo nexccpçao, voam sobre essa linha com tal ve-loc.da(e que parecem dirigidos por loucos Eos carros jogam de tal maneira, são sacudidoscon tal violência que, cada dia nos parece oulUmo de fossa vida, mm desastre hol-rivcL() logo violentíssimo dos carros, aos solavan-cos brutaçs efc que vão. está ainda indicandonino estado da linlia e dos carros ululuuo•Ia não mis queixamos do incommodo brutalque tnl maneira de viajar nos traz; afflige-nos,aiigustia-uos o risco que corremos diariamentesi u.ma providencia que se impõe não -e fizersanar. — Passageiros de Petropolis." 
'

0 Supremo, decide, em ultima
instância, o caso de Maricá x
Em sua sessão de hoje o Supremo Tribunall-ederal julgou o "habeas-corpus" impetra-do pelo coronel Theophilo de Castro e de-mais vereadores de Maricá,
Após o relatório, feilo pelo ministro Pc-dro Lessa. o Supremo, por unanimidade, ue-gon o -habeus-eorçras'.', 

do qual o Sr. Go-doiredo Cunha nao tomou conhecimento
Ficou assim inteiramente de pé o aceor-dao obtido pelo advogado Dr. Mozart Las-ono Tribunal da Relação do Estado do Rio'o qual annullou o ultimo pleito municipalde Manca. '

Taholllão NOErJllO Dft SILVEIRA
RUA DA ALFANDBÇAm. -Telenlíòns! 6ita

0 "Júpiter" so sahirá t-
ia 4

Commiinica-nos o Lloyd Brasileiro:
O pafliiete "Júpiter", em substituição a'ò na-quele Brasil", ammneindo para partir ama-nha, as 12 horas, para Manáos e escalas, d< vidoa muita chuva, que impede as operações do Seucarregamento, sairá depois de amanhã, qdin-ta-teira, 4, as mesmas horas, do cães do ar-mazem V2."

Dli. GÕÍSOY- (:,Jllslllt0™'; m Soto
!.,„"¦" < ll° Setembro a. 00, dás- as Ai, ltesiil, rua Machado dc Assis, .')::, Ciittetêi

——————. mm.% ¦eCflg gl

m muita gente aO

" Drs.Leal Júniore Leal Neto
o Esnecialistas cm doenças dos olhos, ouvido-i- nnm c garganta. CouMiltas do 1 às \~tX-* semblía a. (i0«: 1S

E acabou no hospício
Pela policia do 10» districto goi preso JoséMagalhães, quando furtava umas gaiolas nnnia Bella de São João. Na delegacia M•,•'¦-lhacs, apresentando signaes visíveis de alie-nação mental, entrou a dizer que havia pra-

vestiS 
rn8gnndo as !'0lll«s com que eslava

Forrcmettido então para exame medico,.de onde seru internado no hospício.

Exames de sangue, analyses'
eie UB*inãs} eSc.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio dc Medeirosda Faculd. de Medicina -. Laboratório diAnaljses e Pcsqujzas : RUA DO ROSAHIOidb, esq. praça Goiij. Dias. Tel. do Lab.-



Da platéa
AS PRIMEIRAS

"O cavalheiro ila Lua", nn Carlos Oomoa
A harmônica companhia Italiana dc opc-"rotas Maresea tf Wolss tleii-no» limitem imICni'l«'s Clomes umn onoroln complotamoiilo'nova: "O cavalheiro «In lua", do Cnrlo Viz-

notio, mu ,i,'.> dn muvüliu Zioiirei', l'm belloiVRpcclaciilo proporcionado o nossa pinica not¦ essn "Ironpo", A nova opereta, onihorn comtim llbrellu pueril, (em um.. IiiiiI.i partitura."O cavalheira Io lua" agradou em cheio,oxoellonlcmonla icproseiitndn o montada, !•;•*•troou in) espcetueulo «!«• limitem o lonor douSiilvi, possuidor «Io uma liei In voz o que; nflo'fosse ii seu phvslco pouco altrahenlo, sdrldum elemento uc Incontestável suecesso om«,úi.l«iiH'i- peça. Mus ii vo* do Sr. do Snlvl
[Vfllc mais que Indo Isso,

i "1'rliui'zn «Iu» ilollars", no Palace
Em ríclln extraordinária, com umn ossis-lencln regular, n companhia de operelas l'nl-u.yni llnMos deu no Paltico, nn presente se-rio, n primeira c nnlca representação «In cp>nhcelda opcrclá "Pilncejiii dos Dolars'". hon-

tem.
Nos principaes papeis, Palmyr.i Rnslos, .To-*i Ricardo o Almeida Cru/ foram liastiinlonppiaudidos. l luic tamlicm, om nnlca1 re-

prcsonlnçaq, seni «i.ulü » mimoso opereta "Rui-
¦inlm dns rosas".

NOTICIAS
A recita do despedida dc Palniyin Ilustos Mu
opereta

Como tivemos ocasião dc nnnunclnr lmn-
lom, Pnlmyra Bastos, u festejada direito por-
liiguczn. vnc deixar o gênero «le opereta. Sun
despedida ilii repertório em que conseguiu
n situação de destaque em que sc encontra
será dentro dc brevos tllns, num cspectaeulo
finjo programa será composto «le trechos «t.is
princlpnes peças musicadas, em que Palmy-
rn Rnslos foi nos pouco, alcançando o lo-
gar que llie «leu renome. Soní numa recita
rm homenagem ú âlstlncla urtisln, orgnnisn-
cln polo empresário I.niz Galhardo, íjiic n de-
dica, eguulmonlo, .-. esta folhn.
O American Circus no Republica

Especialmente contratado pela empresa .To-
si Loureiro, vindo de Rucnos Aires, oslrín
sexta-feira próxima, uo Republica, o Amcri-
cnn Circus, grande companhia eqüestre, gym-
nastica, ncrobática c cômica, que acaba dc ob-
ler brilhante suecesso na capital portcnlin.
Keabrc-SC amanhã o Recreio

Pelo "Amazon" deve chegor hoje n esln
capilal a companhia portugueza de come-
dias e "vaudevilos", «Io thcalro Polylhea-
ma de I.islma. de que fazem parle os nrlis-
Ias Ignacio Peixoto, Etclvina Serra c Palmy-
rn Torres, Essa '•troupe" estreará ainanliã

|iio lteereio eom nina comedia frnncczn, «pie
em Paris c Lisboa, alcançou grande suecesso.
Intitula-se "Calda entornado", a sua Irndu-

crão, 1'cila pelo cseriptor portuguez Mello Ear-'reto.

A eslrón da companhia lyrica íiololi .t Rill oro
•Tá cslá niarenda para sexta-feira próximano Lyrico a eslrí.i da grande companhia lv-

rica italiana Hotoli & Billoro, que no mim
passado chegou no Brasil, diveclnmeute -,.ro-
codente tle Milão, onde foi cuidadosamenii
organisada por ene.omme.nda dn empresa .To-
sé Loureiro. A estréa dessa "Ironpo" sni
com a "Aida". Nu casa Arthur Napoleflo,
tem .sido muito bem receliida a assignaluivt
para «loze recitas dessa companhia,

A "sòirée" «le amanhã no Assyrio
Rcalisa-sc amanhã; ás 23 horas, no Aesy-

rio. uma grande "soiréc", a que deve comp"'.-
recer todo o nosso mundo elegante. Ii' em !>}-
nefiçio da Cruz Vermelha dos Aliados, ícíkIq
exigido traje a rigor aos convidados,
"Matinée" infantil no S. José

E' ainanhã t|iie se realisa no S. José a "mail-
née" infantil promovida pelo "Tieo-Tico",. cm
commemoração á data do descobrimento do
Brasil.

Offèrtáram ainda lindos prêmios para screin
conferidos aos melhores pares dc "one-step"
as casas Ra-.ar Parisiense, Carlos Wclirs e per-
fumaria Horlcnsò; Para o concurso dc dansà
insereveram-se lambem mais os seguintcs"*pa-
res: Artsá de Aquino Silva, e Oscar Luiz Ua
Silva, Carmilu Mendonça e' Celso Oliveira.

—— Foi contratado para a companhia de
revistas do S. Pedro o actor Alberto Fer-
reira,

O Cine Palais cslá exliibindo, a par
de outros films cxe-ollenles, uni bello drama
tirado do celebre romance dc Alexandre Du-
mas. intitulado "Infidelidade", em «íuc a co-
nhecida ãclriz Thedn Rara faz a ipi'otago-
nisla..

Foi dissolvida a companhia nacional
Maria Falcão.

Espectaculos para boje: Apollo, "Pa-
lavra d'hoiira"; Carlos Gomes, "O cavalheiro
da lua"; S. José, "Uma festa na freguezia
do O'"; S. Pedro, "Meu boi morreu"; Ro-
publica, companhia eqüestre; Palace, "Hai-
nha das rosas'".

¦ •m*9> .
'*>x*za!r*rirm*mmnrTFnsriBBTxz

Syphilis. Moléstias das senhoras
Iístrciúuncnloi urctliraos, (scai operações), gunorr
rlicaa clironicas; cystiles, hydrocclcs, impotência,

c espormatoiTliéa
Cura especial c rapidu pelo

OÜ. CAETANO JOVINE
das O ás 11 c cias 2 ás 5

(LARGO DA CARIOCA — ro Sobrado
BE_w_isn2E5HSBa_l!2_raEn!K!«:lirje
ip— .,-..¦——¦—¦¦ ,———. v-~*3$&{£k-- 4 -

§ II® ie ma velha
làbn-sadé

Fiam lia muito inimigos, Joaquim Ferreira
tia Silva, proprietário de unia olaria na estação
de Vigário Geral, e Arlindo de. Souza, pedreiro.

Hontem, os dous encontrando-se em um bote-
quim, tiveram uma altercação, resultando Ar-

.. lindo vibrar duas foiçadas em Joaquim, fugiu-
do em seguida.

A victima queixou-se á policia do 23" distri-
elo.

Corridas
. No DerbyCInl»
Tn.l caçoes iPA NOITE para ns corridas düaiuanlia, no Dcrn.V-Cluli :

Domotllo — Ditadura.
Miss — S. ('.leniente.
poneine — Velhinho.HfllItAII — A1.AUT0.
Monte Chrlsto — Nnldn.
AU llltibl -• Alias.
(Iiiido Spiiiio -- Mistclln,

Azares ;
Doiiuii. lloiiUv.nl. rtomllda, FAVORlti),

llueuos Alies, .Inndyrn o Piilnlam.

Football
L, M, S. A.

^ Flumlnenae "versii»" s. Chrlslovllo'
Inlcio-so ainaiibã, com o encontro destes

ilnus clubs, o campeonato iln Metropolitana
nn presente temporada.

A luta n desenvolver-se entro os primeiros"leams" do Fluminense e «Io S. ChrlslavÃo
proniolte ser iviibidissiinn.

O "tanin" tricolor jogará ainda desfalca-
do de Weifare.

Xán obslnnlc, ilonnle dn experiência verifi-
cada domingo ultimo, no "maloli" contra o
Palmeiras, n "elevou" flHimiíicnsc soffrcu mo-
dlflcaçSos como :i verá abaixo: /

1° team;
Mario Moraes

S. Vidal — V. Netto
Laís Moraes — A. Calmon — Nelson Onulart
Bnrlhô — Celso — -Couto — ,1, Carlos —

Krnani
Quanto á "equipo" nlvl-negrn, ao que ín-

liemos, ser.í n nicsinlsslina que escorou os
fortes embates <!o Santos:

Cardoso
Mnilinlio — Porloenrrero

Azevedo - Cnntunria •-- Lewerol
Pederneiras -• Pinheiro — Salema — Rollo

— Sylvio
_São esses os dous adversários que inicia-

lão o campeonato «!os primeiros "leain>." da
primeira divisão e, tomo em "foollicll" nã.)
cabem prognósticos, paramos por n«|ui, certos
de que n lula «|iie asslsllremoí amanha, bem
tomo grande numero de pessoas, será bri-
Ihnulissima.

Ai.Ips da lula. como de costume, ns segiin-
dos "teams" dos inesil os /lab. balcr-sc-ão,
ás 18.80.

O 2" team do Fluminense :•='.;. ns'ilm con-
atltultlo:

Vffon.lO Nenridii:'
C. MoacjT -- W. «'.ido/o

Rasilcu Dantas — Fábio Mendonei —

Netlo — Roescli — Raul — Bapllitr

F. Kcn-
l-sh

Cal ver!
Reservas: todos os jogadores dos 3o c -1

"leams".
Como juiz dos primeiros "teams" está cs-

ralado Flavio 1!an\»'.
O Villa Isabel còmmemora hoje o seu t" anni-

versarlo
Poucos clubs terão o orgulho dc dizer co-

mo a sympalhiea sociedade sportiva de filia
Isnbol: cheguei, vi e venci. O V. I. F. C. c
um desses raros exemplos do força de vnnln-
dc, fórn de eoinnium, Nunlium elub de "foot-
bali", pertencente n divisões quo não sejam .a
priiupirn. logrou, om lãc curto praso, na nos-
so meio r.porllvp, o logar dc dciitaquc «jue
a gloriosa sociedade desfruta, conseguido por
umn ardente vontade dc progredir e desen-
volver o "sport". O Villa Isabel é como cs-
sss meninos prodígios une cm tenra edade
abolir.-, e impressionam, eom es seus liitini-
phos e «x»:o as suas nudacias. Assim é que,
Cpntntido qunU;o annos apenas, ;,'i leve ml-
cialivas como o "foètlinll" uoettiriio c já
munrtau büíóar "leams" de fora, cousa «p;c
npnbugi cliíb da "2" e ii" o fez. cmpen.ian-
dn-He aeliuiroenle para a realidade Je iim"sladlum". onde serão gastas algnmns de-
zens* de contos de réis: Nesse. "sladoim".
como fecho de miro de sua arrojada inicia-
tivn. «orit ci-cnda uma escola nocliirna, con-
correndo desss fôrma pipa combateu o maior
inimlijo An homaiii — o aiuilphabelismo.

O \ illa. Ii.abf] c, pois; mr orgiillio pnrn o
no«so mele sporlivo. Ao seu presidente Al-
berto Silvnres as nossas felicitações.

— Cs convites expedidos com dala dc 22
dão tngrofso :ía festa de boje á noite.

Í.liibon-Iíio "versus" RlacU and Wblte
Realisou-sc aiile-honlom, conforme an-

nunciámos, o encontro entre as primeiras,
segundas e terceiras "equipes" destes clubs,
com o seguinte resultado:

Primeiros "leams", 0x0; segundos, 3x8, c
terceiros, vencedor RlacU and ÃVliile, por
8x2.

C.vcíe Club
Na corrida «íuc este elub realisara rfomi;i-

go vindouro, no Velodromo ria rua Haddock
Lobo, haverá um emocionante "mat.di" de
dcsnfioj entre os corredores Coimbra e ,lr.ão-
siulio, na dislanvia de 500 metros.

Campeonato do C. C. V.
Foi este o resultado do grande campeonato

de abril do Centro de Cultura Pliysica:
Pontos

Io— Silveira... -....• .... tttt -.-.
2o— Brasil  .... 
3o — Miguel ..
•!" —Odin. ..
5" — Netto. .,
fl" —Felix. .
7o —Mario

3.1f.2
8-. 084
3. o:ts
2.984
2.fi0.'i
2.883
2.807

Houve ainda oüo concorrentes, que não
obtiveram collocáçno.

.TOSE' JUSTO.
««202>-—

DR. J. PERDIGÃO ás 10 horas.
DR. MAURÍCIO L. DA CUNHA (do

Hospital do Carmo) ás l6 horas.
Avenida Mem dc Sá, 23, sob. Telep.

1.638, Central.

Dr. Odilon Gallotti Cônsul-
tas:

rua Assembléa, 72, de 12 1|2 ás 14 horas* á.i
terças, quintas e sabbados, e cm sua residen-
cia" no Boulevard 28 de Setembro n. 329, lo-
dos os dias, de 8 á? 9 c das 15 ás 18 horus.
Tel. 2308 Villa.

E
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mGRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-CIMA AMERICANO?
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(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenfe,
constifue um film, a ser exlribido

nos cinemas PaHié e Ideal)
ijtjg 1_

9o EP8SODIO -===_=
Á.H i*aáiaç0©é mortae®

XXXIII
O RAIO VERMELHO

O primeiro cuidado de Justino Ciarei, ao
•'(leixr.r a casa de Elaine, foi o de ir examinar,
;Vo posto policial onde haviam sido_ deposita-
das, as duas innocenlcs victimas immoladas
Calmamente pela "Mão do Diabo", em prose-
guimento do seu implacável intuito.

Apresentando-se ás autoridades, estas lhe fa-
eiütar.im promplamcnle o trabalho, permittiu-
do-lhe que visse os dous cadáveres.

Olhou em primeiro logar, demoradamente,
para a primeira viclima.

Nenhum vestigio, nenhum signal visível de
aggressão. existia, salvo na lesta onde se for-
mára uma mancha ennegrecida de forma rodou-
da, rpie Ciarei examinou com n lente durante
Cerca de dez minutos.

Eu. seguida dirigiu-se para o cadáver pro-
jçlmo, o do operário, e levantou o yuuno. que
(Uicj cobria o rosto.

Com o dedo mostrou a Jamcson a mesma
mancha, no mesmo logar.

Que significa isso?... perguntou este.
Será esla mancha escura que determinou a
morte destes dous homens?...

Sim, respondeu Ciarei. Presumia «jue dc-
via ser offeclivanjenlc este o meio empregado
pelos assassinos... Agora lenho certeza disso.
Você ainda não ouviu falar nos raios verme-
llios, Walter?...

Li por varias vezes nos jornaes artigos
que tratavam deste assumpto...

Nas ultimas eomniunicaçoes scientuicns
feitas na Universidade, um tal Karl Goerütz, um
allemão, declarou «pio tinha descoberto, ou
aperfeiçoado, nao me recordo bem, um appa-
relho susceptível de produzir e,sses raios, que
projecta sua força a grande distancia, e dei-
sa iun signal análogo a estes...

Esle homem ainda está em Nova York/
Julgo que sim... E aj$ora nada mais te-

mas a fazei aqui»..3

hontom,
simples

o Domingosappareceu!
A NOITi; de 15 dc abril noticiou quo o po-leia tlyora conlieclmenlo do dcsap|iuro«lmcn-

Io do Domingos do Ollvelrn, bombeiro hy-ilrauliçii. quo «nubareiíia nora a QBtacjio <1«
Ihçiiphllo OUonl, na Ií. i>. Dahla-Mliiiis, do
onde não dera mnis noticias.

DomliiKos du Oliveira enl.rou-h.Qi
ao cair da tarde, c, cm imlavrasnarrou a sim tragedliu

—Fascinado pelas propostas do cnpttan
Adolpho Sá, que aqui ai.parcreu. accelUil
uma proposta que ello me fez para Ir tralirt-
Unir em Theophilo Oltoni: teria 59 diários,
casa o comida, além do passagens pagas. Fui.,
Mas luso que cheguei a Theophilo Ottoni vi
que fora victima da minha boa fé: o capitão
Adolpho SA era unia "iiguln". Logo me de-
rlnrou «(ue lhe devia cento e tantos mil ríls
da passagem o «pie o salário dc 89000 era n;
secco. Deante disto, «pie devia fazer? Fugir,1
regressar no itio, onde linha minha familia.
listava, porém, sem recursos. Pois faria 0
viagem 11 pé. E piiz-me a caminho. Gastei
vinte dias, seguindo sempre o traçado da li-
nba férrea. O «pie soffri ningiieiu poderá im.i-
ginar. Passei fome, passei frio; corri riscos
tio Ioda 11 nalnreza... Mas consegui sair da-
qtiollo inferno e cheguei nlú a 1'outa da
Areia, «iiule obllvo passagem, 11 troco de tra-
balho 11 bordo, 110 vapor "Arassuahy", que
limitem me deixou no Itio. Felizmente!

I' o Domingos dc Oliveira IA sc foi, com
um sorriso de felicidade no rosto.

VIDA COMMERQAL
INFi
) D

NOT.
MOVI
CIO

NTO
OIIMACAKH HOIIIU. O
0 NOSSO COMMKIt-

O ijiez de maio iirliicl|i1ou n fiinccliinar com
o mercado do gêneros alimentícios com m>
preços seguintes :

Arrox — pop naeco dc 00 kilos: agulho
nacional, de :i!ii?mill n 4-1$! especial, de 2Ki?
a ,'à.tl superior, do 219 a 11(19: bmu, de Ü0$ n'in; regular, dc lKv. a 109; branco do norte,

Associação Commercial
do Rio de Janeiro

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
Primeira convocnçlio

Nos termos do nrt. 41, n. 6, dos Es-
tatutos, são convidados os Srs. sociou
da Associação Commercial do Rio ds
Janeiro a se reunir cm assemblée
geral ordinária, no edificio social, á rua
Primeiro dc Março 11. fí(', no dia 5 df
maio próximo futuro, á 1 hora da tarde.
Nessa reunião serão discutidos o re!:i-
torio do biennio findo, o parecer da
Commissão de Finanças e sc procederá
á eleição da Directoria, Commissão tle
Finanças c seus supplentes.

Rio dc Janeiro, 25 de março dc 191(1.
— Pela Directoria, liarão <1c Iblrocahy,
Presidente.

NOTICIAS LIGEIRAS
NA IIOU.V 1)0 PAGAMENTO — Desavicram-

se Fanny ltosemberg, a dona do coiivciitilbq á
rua Joaquim Silva 11. '2, e sua inquilina Elvira
Rubinowa.

Ligeiramente feridas, foram presas para o
131 districto policial.

UM ViJLHO LARAPIO — O commissario
Mario Nogueira prendeu na I.apa, o velho la-
drôo Luiz Rodrigues de Carvalho, o "I.ulú Ua-
calliáo", cjuando conduzia um 

"aquecedor fur-
tado de unia casa.

MORREU DE REPENTE — Na
Ribeiro, falloceu repentinamente
Francisco Silva, vulgo "Caboclo",
balava pelas ruas dc Copacabana.

CONTRA O JOGO — A policia do 30°; distri
cto varejou as casas de jogo dc sua jurisdi
cção.

ru 1 Barata
o mendigo

qúe peram-

m n m\ rajado do norte, de 109 a Ü09, o
lnglez, de 219 a HSfOOO.

/¦'e/yi7o iiacloiml — por soeco de 00 Itllon:
nroto, do Porto Alegre, dc 109 a 109.'itl0, e dn
Laguna, dc 10? a 148; dc côroí diversas, de
129 a 109: mulalliilio, de 109 a 159: mantelgi.
de 118 a 108; amendoim, de 108 a 1881 brau-
cn, dc 228 a 2.'I8; enxofre, de l-t*.'.im a 10?100,
e estrangeiro, branco, de 578 a 578000; amou-
dolm, de 55880(1 a 509100, e fradliiho, de
258200 a 259800.

Farinha de maiuliara — por saeeo de 45
ullos: do Porlo Alegre, especial, de 148000
a 118800; fina. do 148 a 148200; peneirada,do 188500 a I.'19000, o da Laguna, grossa, dc
108500 a 1190(10.

Milho — por saeeo de 02 kilos; amarei-
Io, da terra, de 58500 a 08800; branco, de
79500 a as, o inlxto. de 59800 a 08200.

Ualataa — por Itllói do 200 a .100 réis.
Tmirinhu, por liilo: do 19 a 18200.
Banha — por k'11o; do Porlo Alegre, laia,

dc 2 liilos. de 19:100 a 18180; cm latas dc
1(0 kilos. de 18-150 a 18180; da Laguna, em
lata grande, de 19ÜO0 a 18500; de llaiabv.
em laia de dons kilos, de 18520 a 18510'
em lutas de 10 kilos, de 18500 a 18520; de
Minas, em latas de dous kilos, de 18210 n
18290, c cm lata grande, dc 18220 a 18210.

Ct/r/ic secí-n — por kilo; do Rio Grande.
,de 18 a 18200; dc Minas Geraes, de 800(1 a
18100.

Dacalháos cm caixa de 58 l.ilos, de 059 a
1058; cm tina de cgnnl peso. Garpe, de 758
a 808; americano, de 088 a 70?, c Peixcllm,
de 70* a 788000. —

Outras mercadorias:
Fumo rm corda — por kilo: do Itio Novo,

especial, dc 28 a 28200; superior, de I81ÍOO
a 18700, c regular, dc 18200 a 18300; do Pom-
ba, dc primeira, de 28200 a 28100: de sc-
Bunda, dc 18000 a 18800, e baixo, de 18300
a 18100; do sul de Minas, especial, de 18500
a 18000; dc primeira, de 18200 a 18300, c
dc segunda, de 8000 a 18; do Carangola, do
18 11 18200, e do Goyaz, especial, do 28100
a 28000; de primeira", de IíSOO a 28, e dc
seirunda, de 18800 a 18-100.

Fnnw rm folha: de Porlo Alegre, por kilo.
amarello, dc primeira, de 18150 o 18200, e
de segunda, de 18 a 18050; commum, de prl-
meira; de 18050 a 18150, c de segunda, de
8950 a 18000.

Kerosbne — por caixa dc duas laias: Brin-
dilla e Estrella, 118500: Serra c Sol, 128000.

Phosphoros — por lata dc 1..200 caixinhas:
Oriòn, 528: Olho. Brilhante,'Bnndcirlnha c
Independência, a 518 : Domésticos, a 508;
Pinheiro, Beijn-Flor e Raio X, a -188, c Ypi-
ranga, a 478500.

aSV«/ nacional — por 00 kilos: de Cabo Frio,
grosso, de ,'!8IO0 a 88700, c moido, de .'18700
a 48, e do norte, grosso, de ,18000 a -18200, c
moido, de 48300 a 48500, o estrangeiro refí-
nado. 188000.
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VIRGEM MORTA
NO INFERNO

FELIZ DESPERTAR!
Consciência Vinsradora

Ler ó arillúncio «Iü ^Parisiense.'

AMANHÃ
Chamados médicos á noite com urgência
- DR. LACERDA GUIMARÃES --
Telephone 5.955 Central—Rua da Constituirão n. <1 j

©.-
-«««5*—

Por causa de um pé...
Um trem em polvorosa

— Mas f|itc implicância tem o senhor com
o meu pó, «pie está a pisar ? O banco é mui-
Io largo: chegue-se para lá...

Foi o alarma. O trem, vindo de Deodoro,
chegara á Central, cerca «Ias lã horas.

O moço nue reclamara, imberbe, com 18
annos presumíveis, (jue chamavam Edgard,
os seus companheiros da Locomoção da Es-
tradá de. Ferro, «pie com elle viajavam, con-
linuou a protestar. Os outros fizeram coro.
O homem «Íuc pisava o pé do rapaz, de seu i
40 annos, bigode aparado á aniericana,":bcni
vestido, defendia-se. |

E nessa balburdia chegou o Irem á "gare".
O homem do pé fugiu ás carreiras, débai-

xo de assuada, cnujuaiito um moleque fi-
cava a grilar:— E' o "seu" Gouvêa...

onsulforic Medico
(Só se responde a cartas assignadas com

inieiacs.)
L. X. O. R. — Algumas vezes é curavel, sen-
do de origem nervosa a maioria dos casos.

T,. B. RI. — Não c possível emittir ume
opinião sem exame.

W. II. R. (Itajuba) — Tso interno: sal
de \'icliy, pliosplialo tricaleico. magnesia hy-
dratada, aã. 0.25. Para unia cápsula, mande
20. Tome uma após cada refeição. Uso ex-
terno: Glyecrina. 40 grs.; bl-bornto de so-
dio, alumcn, ãã, 2.50. Para applicações lo-
cães, duas vezes por dia.

L. O. L. — O seu caso não permille uma
indicação sem exame.

.V. W. R. — li' sufficicnte repetil-as duas
vezes por anno.

.!. G. H. (üello Horizonte) — E" neces-
sario o exame, do sangue.

I). 1". — O seu caso não pcrmitlc umn
indicação sem exame.

Ç. Ii. A. ¦—• Os medicamentos para cs.íc.
fim são de manejo muito delicado e niio
devem ser usados sinão sob as vistas dc
um-' profissional.

F. N. M.
sufficientes.

DP,.

As suas informações são in-

DARIO PINTO (Interino).
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V«w4» wH Uií» cigarro mistura, fino,

^^^^^^^^^m " 3oo réis

'ANoite Mundana
ANNlVRnSARIOS

Taxem annos lioje:
O Sr. I)r. Antônio Hlbclro de So, promotorniiblieo riu rim, Minas; Mine, Dr. Draurto

.Uiirrelra CravoJ Dr. Dario Callado, clinico
nesta capital,

—Fazem annos nmnnhu:
Mlle. Adelia JannuMl, flllm do Sr. coininen-

dador Antônio Jannuixl) Mine. 1* teneulo Ua
(Armada Oscar Eduardo Martins,
CUMPRIMENTOS

Por motivo de sua lionionçlto parn docente
de Historia Unlvorial nn Escola Normal
tem rurebldo niuilos cumprimento» o Sr, Dr,
Mozart Monteiro, nosso collófia de Impronsa,

O Dr. Mozart foi um dos quatro únicos
classificados 110 ultimo concurso nn Escola
Normal desla capilal.

—Tem sido multo felicitado, por ter sido
nomeado docente da cadeira de Desenho «Ia
Escola Normal, em virtude «le ler obtido o 1*
logar 110 concurso ali rcallsndo recentemente,
o Sr. Adolpho Moralcs «le tos llios Filho.

—O Sr, professor llndolpho Doriiardolll
acaba de ser homenageado pela celebre Aca-
ilemiii de S. lleruardo, de Mndrill, com o lltu-
Io de nienibro offcctivo do sua «CcçÃo
les, O artista patrício lom por esse
recebido muitos cumprimentos,
DAPTISADOS

do ar-
motivo

Será baptisado amanhã, quarta-folra. .'t «Io
corrente, na Cnlhodral, após .-t missa «Ias fl 12,
o menino lleraldo, filho dn barytono paulista
Ernesto De Marco e da escriptora Julia Ce-sar De Marco.

Serão padrinhos o deputado paulista Dr.
José de Freitas \'alle, representado ua pia ba-
lilismnl pelo Dr. Evarislo de Moraes, e a pia-
nisla Joanidla Sodré, filha do Dr. Joilo Sodró
Filho. O padrinho dc chrlsmn será o Dr. José
lílyslo do Couto. Será celebrante «los actos
D. Agostinho Denassi. Dirá a missa o Sr.
cura da cathcdral,
DIPLOMACIA

Regressou boje de iluenos Aires o Dr. I.011-
rival do Gullhobcl, segundo secretario de le-
gação.

—O Dr. Lucillo Ruenc, primeiro secretario
de legnção, regressa om breve para Buenos
Aires, onde vae assumir as miiís fúneções.
RECEPÇÕES

Festejando hoje a data dc seu nmilversa-
rio nntalicin, Mlle. Adelia «le Oliveira, filha
do commendador Josú Maria «ie Oliveira, rc-
cebora, á noile, as suas amiguinlias c as pes-soas de relações de sua familia.
somtZES

No Assyrio rcalisa-se amanhã umn "
réc", organisada pela administração, cm
ncflcio da Cruz Vermelha dos Alliados.
BODAS

SOI-
be-

O nosso antigo collcga «le imprensa, Sr.
Olynipio do Niemeycr e sua Exma. esposa, D.
Virgínia Cardoso dc Niemeycr, festejam ama-
llliâ o .')()" aiiniversario de seu consórcio.

_ —Comniemoram amanhã o .'10° anniversa-
rio de seu casamento o Sr, Dr. Joaquim Pinto
Portella, clinico nesta capital, e soa Exma.
Sra. I). Áurea de Almeida Ramos Pinto Por-
leiIa.

—Festejam amanhã o 20" anniversario «te
seu consórcio o Sr. Dr, Augusto Õlympio
Viveiros de Castro, ministro do Supremo Tri-
himal Federal, c sua Exma. esposa, D. Ií isa
Purga Viveiros «le Castro,
BODAS DE PRATA

O Sr. Luiz Antônio dc
eianle nesta' praça, e sua
Alice Suzanna de Mendonç.
25 annos de casados.
cm acção de graças 11:
meus.
CONFERÊNCIAS

Mendonça, nego-
Exma. esposa D.

completam hoje
Foi resada uma missa
egreja da Mãe dos Ho-

A escriptora Jüliá I.opes de Almeida vae
fazer em breve unia conferência literária em
beneficio da Cruz Vermelha Portiiííueza.

O poeta Affonso Lopes de Almeida em-
prestará o seu concurso a essa festa, dizendo
versos de sua lavra.

A conferência está marcada para a proxi-ma quinta-feira, ás 20 1|2 horas, 110 salão 110-
bre <!o "Jornal do Commercio".
ENFERMOS

Já se acha restabelecido da enfermidade
que o levou ao leito, cm conseqüência dc um
lamentável aceidente, o Sr. Dr. Jayme de
Vasconcellos, advogado no nosso foro, que,
cm sua residência, em Bola fogo, continua a
ser muito visitado.
VIAJANTES

Pelo "Amazon" regressou boje da Suissa
o Dr. Abdon I". Milnncz, ex-director do ser-
viço dc propaganda do Brasil na Europa, car-
go que exerceu com dedicação e patriotismo.
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

Foi celebrada boje, ás fl horas, na egreja
da Cruz dos Militares, uma missa em acção
de graças pelo restabelecimento do menino
João dc Mendonça, filho da Exma, Sra. D.
I.uizinha Furtado de Mendonça.
PELAS ESCOLAS

A Escola de Musica Figueiredo Roxo, com
sédc á avenida Rio Branco, cslá funceionaü-
do com toda regularidade.

As aulas das directoras da Escola, Mlles.
Sylvia, Helena e Suzanna de Figueiredo e Ce-
lina Roxo recomeçaram hontem.

A escola conta já com grande numero tle
alumnos.
MISSAS

Foi celebrada hoje ria matriz de S. Chris-
tovão, a missa de trigesimo dia por alma de
D. Valeria Ribeiro, comparecendo ao acto as
pessoas da familia c grande numero de pes-
soas amigas; cm seguida foram ao cemitério
visitar a sepultura da finada,

¦«RjOS^íi—

»r. Rubem Branco ^Sj^g
l!x-nuxiliar por concurso do Posto Ccntrnl de Assislen-
cia Pública Residência—Hiin Haddock Lobo, -1 — Tele-
phónó.Villii 2 301. CHAMADOS UUGENTBS A QUAL-
QÜlíU HORA. DA NOITE

Aleijado e cego!
Appello ás almas carltativas

Esteve hoje na rodaceilo desla folhn umasenhora que nos trouxe uma caria dn alclla-do c cego .loiln José Monteiro, residente, porfflvor. fi rua Fróes du Cru»!, òm Nicthcroy, o
pedliido-nos o appello «pie nestas linhas ficaa Iodas as almas sensíveis e cnritollvns pa-ra que r< compadeçam do sun mlsornvel sl«luaçAo c «Ia sua faiiilllii, lueliisive leoi fl-lliluhiis menores, Joilo José conto (12 auiioide edude.

-««•>_-
0r. Dantas dc Queiroz íi!,.l',,,ll,,TI,ll1;i,l"l'°-oi! pelu 1'noiiino.iiiinax e mui..- motlioiloi moiloraoi do trolainenle. Üiii«iullniiliii 8 lis II da iiuinli.1. Rua Uraininyonn. 11 -t:t.

-««•«"•

Fallencia aberta e fal-
lidos ausentes

Pelo Juiz da 1« Vara Cível foi decretada alalloncla do II. Ilabollo & C» nogoclnntes esta-
beleoidos á rua S. Pedro n. 20!1, com oscrlpto-
rio do eonstrueeòes, a requerinu.ntii de Nicolfto
Carlos Magno, credor «le rm, em notas promls-sorlns,
. Da .sentença consta «pie os fnllldos abando-miram o cslabeleeiiuenlo, que se acha guardado
pelo policia.

Foi marcado o dia .'lfl do corrente para rcali-saçao «Ia assembléa de credores.
I «OI

SUCÇÃO INEDITORIAL

JoaejiMüain Outi*a da SôBveüra
Jasíiíiotr1 e © inquérito ufa..
Sfandarsl 033 Gompany

Só boje tive noticia, pela leitura dos Jor-naes, dc nue meu nome estava envolvido em
uma requisição de prisão preventiva, «pie o
8' delegado auxiliar Tez ao jui?; (fue 0 chefe
de policia julgar competente para coniiccer
desse famigerado inquérito, requerido poressa companhia para provar um não sei o<iue de fnetos, «pie ainda não comprcheud] enao lia meio de comprehcnder.

No entanto, como á minha poria se bate,
acüdirei ao appello, para demonstrar o inex-
plicavel desse negocio em «pie mo envolvem,
pelo simples facto de havei' recebido os di-
nheirns «pie mais de uma vez emprestei a es-
sa companhia, hoje follido, em- épocas em
«pie ella aliás sem relutância alguma me pa-
gou cm sua caixa, no escriptorio á avenida
Itio liraneo n. 43, e quando ainda era sen go-rente o signatário dos títulos a que se refe-
ria esse empréstimo, c que hoje é tão mal-
sinado.

Não percebo bem, devo dizel-o, como e por
qiie, por essa razão de ter sido credor dn fal-
lida, do lhe haver emprestado e recebido meu
dinheiro, que foi pago sem protesto algum,
me; querem submeltcr á suspeita de haver re-
cebido o indevido que o devedor pagou, aliás
sem relutância, para essa requisição, que é
nnlca no gênero, de prisão preventiva «pie
não cslá na lei, porque é preciso considerar
perante o publico que nesse mesmo periodo
lambem outros receberam da fallida também
títulos, particulares e bancos, inclusive o NA-
TÍOXM. CITY DANK, cujo gerente é uma
das mais notáveis testemunhas do inquérito,
citado a cada passo pela autoridade policial.

Lamentável, sem duvida, é o que se depre-
ide da miséria que tal inquérito reprcseh-

ta ncssii vergonhoso comedia, assás conhecida
como fita do consolação, ou meio cffieaz de
se demonstrarem inconcebíveis desvarios e
crimes, que innpagavelmenlc virão para a
nossa historia commercial, como exemplo edi-
ficante ás futuras seraeões.

Negociante o proprietário que sou, ha an-
nos, nesta capilal, vivendo cm um circulo
commercial onde se respira, o ar puro e ho-
nesto dos que vivem de seu trabalho, proles-
to tanto quanto devo, com todas as energias,
contra esse nttciittulo á minha reputação, 

"«pie

não é menos digna, nem menos honrada que
a do mais limpo c mais digno dos homens,

Joaquim Dutra da Silveira Júnior.
Rio, Io do maio de 1910.

Rua da Alfândega n. 12.

a^KSSCTgBSaTsnraKtg%:?gassn^^
Agradeceu ás autoridades, «jue lão gentil

mente tinham facilitado a sua útil investiga
ção e relirou-sc com Jameson

rrMJgare;,.wJi«ja,mia3ixaagszsra

.1 disseNão temos um 'minuto a perü.cr
ao rapaz, assim que sairaih.

Onde vamos?...
A' repartição contrai; cónfcrenciar cora

o chefe de policia!... 15' preciso nue. 'lrojíl
mesmo á tarde elle ordene um cerco á casa
de onde partiram essa:: radiaçüeu ihoruit;..:.
A quadrilha ainda lá deve estar!...

Com sua clareza habitual, o celebre "dele-

clive".. explicou ao chefe de policia a desco-
berta capital que acabava de fazer c a im-
peniosa necessidade de um auxilio que poderia
ser decisivo. ,

Um quarto dc hora mais tarde, saia da re-
partição central, depois de ter combinado com
o official que devia commandar a expedição
e de ler tomado todas as medidas precisas para
asfteguarar nm bom exilo...

E puzeram em pratica minuciosas preqau-
ções para regressarem ao laboratório. t

Métteram-se pelo subterrâneo c penetraram
nos aposentos dc Ciarei, por uma passagem
utilisàda apenas para o serviço, cuja porta fc-
cbaram depois de entrar. Assim, cm segurou-
caí no meio de seus moveis c instrumentos
familiares, Justino Ciarei, deu um suspiro de
allivio. . ...

Dirigiu-se para um armário, de onde tirou
um livro do qual folheou rapidamente algu-
mas paginas.Olhe, Walter, disse elle, aqui esta quem
responderá ás suas perguntas sobre estes mys-
teriosos raios, de que lhe falava ainda ha
pouco.

Apontava com o dedo uma referencia ente
Jameson immedialamcnte lc.i. Era assim con-
cebida: . . „ ,"O verdadeiro raio infra-vermelho,, desco-
herlb pelo sábio italiano Ulivi, produz, cmaii-
do é concentrado pelo apparclho aperfeiçoado
do medico allemão Kail Gop.rlilz, un,n com-
bustão instantânea, das superfícies itaô re-
flectoras." . , , „ j"E* sempre mortal quando projectado So-
bre os centros cedebraes.

Ho eulauto, o seu effelto, pôde ser Neutra-

Usado' por meio de um espelho divergente,
composto de platina e amiantho".

Comprchende?... perguntou o professor
da Colômbia University.

—- Creio que sim!... respondeu o discípulo.
A explicação é. clara. E' lastimável, apenas,
que no caso cm que a "Mão do Diabo" re-
nove conlra nós um allentado semelhante
aos que constatamos ainda ha pouco não dis-
ponhamos desse apparclho tutelar!...

Tenho um!... declarou Justino. Veja
na gaveta numero cinco.

A indicação era certa. Quasi em seguida,
Jameson. trouxe uma pequena caixa de cou-
ro, que Ciarei abriu.

Delia tirou um espelho redondo, feito dc
platina c amiantho, explicando ao companheiro
o seu funccionnmenlo,

Mal acabara, quando um ruído singular, fel-
o voltar a cybeça. Teve apenas o tempo ne-
cessario dc metter no bolso o espelho que li-
nha nas mãos.

Entre os dous batentes de um armário bai-
::o, que se entreabrira por trás delles, um re-
volver eslava apontado na direcção cm que
se encontravam.

Sem que tivessem tempo para um simples
gesto, o chefe da "Mão do Diabo" surgiu.

Quasi que no mesmo momento, de um"ou-
tro armário saiam quatro outros bandidos, dc
revólveres em punho, que os cercaram.

Ciarei e Jameson instinclivnmcnte, cucos-
taram-se um ao outro, immoveis e desarmados,

O homem do lenço vermelho encaminhou-se
capengando para elles:

Então, senhor professor, disse elle ri zom-
bar, quiz brincar commigo, com sua comedia
da partidaI... Mas. eu não sou dos que se
prestam a caçoada, e o senhor vae ler disto
á prova II...

Emquanto falava, approxiinara-sc de Cia-
\'el que., impassiyel, de Braços cruzados, encara-
va-o, perguntando a si mesmo qual seria o
LPSto mie se occrtltava por trás daquclle im-
penetràvel lenço,

De súbito, quando o chefe do bando eslava
ppltcos passos delle, Justino deu tua salto,"hi íí mito esticada, &Fralnco.-U.e o lanço

FalBencia fe $tandai*d! íí SI
Foi dc sincera tristeza a impressão quo

tivemos quando vimos hoje o distineto col-
lega Dr. Isaias de Mello escondido atrás
de Fuão Rodrigues; apoiado na frágil mu-
leia de uma nova edição do artigo deste,
ha muito publicado em S. Paulo, e já va-
rias vezes reproduzido aqui.

S. Ex., que fora ohrigado a desnppareccr
com o seu Vanguorve cm desapoderada fugida,
lemhrou-sc de provocar-nos a discutir a sen-
tonçà declaraloria da fallencia. \

Não nos fizemos esperar. Mostrámos com
unia quantidade innumcravcl de accordão*.
unanimes, ítodos da 2" Câmara) «pie a fal-
lcncia da Standard 011, não sc podia dc>
clarar com o titulo ajuizado.

Discutimos com toda a lealdade ("Jornal"
de íiíl c Í10 dc abril), indicando assim os vo-
lumes e paginas das "Revistas" onde se.^41-
contraiV) os citados Accordãos, como também
as folhas da carta lestcmunhavel, nas quacs
sc acham as provas da simulação desse, iitulo.

Não foram 'artigos de "conversa fiada'';
sinão que os cslribámos n.i jurisprudência
uniforme da Egrégia 2" Câmara, c nas pro-
vas que eslão a pular dos autos, cujas folhas
fomos indicando.

Pois bem; cm vez de responder-nos, co-
mo era de razão, o illustrado collcga,' cs-
gueiraudo-sc por trás de Fuão Rodrigues, ali-
ra-nos com um eseriplo do mesmo', já varias
vezes publicado.

Quando S. Ex. disse nos aulos o mesmo
que se encontra nesse eseriplo, de que ora
se vale, dcmos-lhc a resposta devida. Mão
obstante isso, estamos promptos a responder-
lhe de novo, si com a sua assignatura fo-
mar a responsabilidade do que andou es-
crevendo o seu constituinte. Não nos verá
fugir. Temos neceilo a discussão onde o col-
lega a tem querido collocar, e cilTOimiíiro-
mos a discutir o que S. Ex. achar couve-
niente; comlanío que não saia do terreno
jurídico.

Solidonio Lcilc.
Arnaldo Felicio dos Santos.

Rio, 1 de maio de 1916.
WiSBm&smgai&mmfâB^aBsàssx&msmBStBnBR tacsil

ic-lho.:

Escapou-sc-lhc um ;;rito dc decepção.
Sol) o lenço dc quadrados, uma mascara

negra cobria hermeticamente a physionomia
do invisível criminoso.

Mais uma decepção, Sr. Ciarei!... disse
este ultimo, em tom pilhericp!.,. Decidida-
mente o senhor boje não está de sorte!...

Ao mesmo tempo fez um signal c os ho-
mens que cercavam os dous amigos levaram-
n'os.

* »*
Logo que Justino Ciarei saiu, Elaine teve

a fantasia de ir dar um passeio a pé. Mary,
que 11 seu mandado fora propor á tia Belly
acompanhal-a, voltou a prevenil-a de que
mislress Dodgc lambem havia saido, uma meia
hora, antes, a compras. 

'.
Neste caso!... disse a rapariga, irei pas-

sear só!.., Você dirá apenas á minha tia,
quando ella voltar, que fui passear para os la-
dos do parque, e que si desejar ir ao meu
encontro terei com isso grande prazer!...

JA havia algum lempo que Elaine cami-
nhava a passos ligeiros ao longo da grande
avenida.

Em seu rosto delicado se manifestava o
prazer que sentia ao se relembrar da surpresa
que tivera, ante o regresso inesperado do ho-
mem de quem julgara estar separada por tão
longos dias.

Nessa oceasião um automóvel passou por
ella, parando a alguns metros á frente, bem
junto A calçada.

Delle saltou um homem 'que veiu ao seu
encontro, levando a mão ao bonnel:

E' a Miss Dodge «pie tenho a honra de
falar?... perguntou.Sim, respondeu, reconhecendo o criado
chinez de Perry Rennelt... Que deseja?...

Venho de sua casa, Miss Dodge, onde
me disseram «pie a encontraria nesta avenida.
Tinha um recado urgente a lhe dar da parle
do patrão e do Sr. Jusliuo Ciarei!...

Que é?... Diga!...
Ambos mandam dizer-lhe que venha im-

mediatamente ao laboratório do Sr. Ciarei, 011-
de estão 11 sua espora., ¦ Encarrcgarani-mc
ainda de commuuicnr-lbc que os dous homens~—¦> sque -aviam partido pelo "Abraham Liucolu'

estavam de volta, c que si o Sr. Ciarei deseja
falar-lhe sem demora, é por causa de uma
communicação importante que elles lhe fize-
ram!...

Si Elaine tivesse lido a mínima desconfiança,
essas ultimas palavras bastariam para dis-
sipal-a.

Documente, tomou o carro, cuja poitinhola,
o chinez lhe abriu.

Chegada á rua cm que ficava o laboratório^
o automóvel, em vez de parar junto á porta
da Universidade, estacionou do outro lado, ua
calçada bpposta.

A rapariga bateu na vidraça, para explicar
a Chu o seu engano, mas este parecia não
attender ao que cila desejava.

Julgando que era para evitar perda da
tempo, que o "chaulfeur" não dava-meia vol-
ta, ella saltou, emquanto que 0 criado¦"tamhera
descia do seu logar.

•—-.Si Miss quer entrar!!... disse elle dc-
signando a pequena poria junto da qual es-
lavam.

Mas. não é aqui... respondeu, deseonfi-
ando, pela primeira vez, de qualquer niachi-
nação, o laboratório do Sr. Ciarei fica do ontrí
lado da rUSl...

Bem sei, Miss Dodgc!.., disse o Amarei-
Io, como que a sc desculpar. Mas agora ello
está nesta casa com o Sr. Rennelt, e é aqui
«pie disseram que a senhora os encontraria..,

Um indivíduo acabava <le apparccer 110 \ão
da porta. Ouvindo a explicação dada pelo
chinez, apressou-se cm confirmada, deelaran-
do que com eífcilo as duas pessoas que espe-
ravam Miss Dodge estavam naquclla casa.

Surpresa c inquieta, apezar da convicção
com que essa dupla affirniação era dada, lSlai-
ne quiz pedir mais alguns eseloraoimentos.

Não leve tempo para isso... Na oceasião
em que abria a boca os dous homens em-
purraram-11'a violentamente para o interior da
casa, cuja porta fecharam.

(Coniinu )

F.slc folhetim é. o C>° do 9" episódio, c/ne.
será cxlübido quinta-feira, 11 do corrcni.c. nos
cinemas Palhé e Ideal.
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1» pnroo — 0 DE MAllço — 1.500
mel mu — Promloai ls0U0»m)o,•iiiuriiiiii u :iii-uiiii — Aiiimnen
niiüíoiiiics — (iliimiii*ii|i niilool-
jmilo),

1 Cniliullft. .... IH Kilo»
1

, _ Sltlerltt.
f 3 Fábula. • .1.' • •

50
48

. l Demônio, v i . 52 "
0 — 5 Dlvolla 51) "

f ii Doimu 51 **

1 7 Diçüulura. . t . 60 "

8o pnreo — VELOCIDADE - 1.500
metros — Prcmlos: liOOQlOOO,
2009000 o 309000 •-• Anlmaei
<lo qualquer p;ii/. — (Hnndlcnp
antecipado)

1 lltlllí . . V .

2 s. Clemente,
a Unliln. . . .
4 Boulcvnrd. . .

3 •— 5 Enver 1'aeliá.
ü Hiiss

52 Kilo»

52 "
51 "

65 "

" Guerreiro. ... 53
8" pareô — SUPP1.EMENTAH -

1,000 metros — Prêmios
1:2009000, 2109000 c 30900(1 -
Anlmnes de qualquer pniz -

I Hniullcnp unleeipudu}.
<*( Fcnlnno . . . .

1 1
I Uellc Angevinc,

:t Mislclla. . .
BohOme, . . .

•I Zulle
Vclhiuiin, . •

Mlss Florcnco.
S í Humilda . . .

<S Barcelona.

50 kl

52
50

il

4- pnreo — UIlANDIi PRÊMIO
1N1TIUM — 1.500 metro» —
Promlovi 6:000^(100, I lOOOfOOO,
o 160Í000 — Anlmitot* nneio-
nnoR ilo - anno» — (Tnliolln l).

1 — J PA VOMITO . . 61 ki 08
í - 'i AIUUTO. ... 61 **

B DELFIM. ... 61 "
" AIiOl'1 51 "

FLECHA. . v . •!« "
HUIUIAH. .* t v 61 "

I I
\ < HELVETIA, . . 10 "

5« pnreo — ITAMAHATY — 1.000
inutroB — PremioB : Ís-OQIOOO,
2-109000 o 508000 — Anlmnes
de ('unlmia-' pniits — (llnJiülcnp
antecipado). ....

[ 1 (íolombinn. í :. 62 kílos

2 Insignn . .• v v 62 "
.1 Knlito. ...*.. 51 "

4 Monlt Clirislu . 64 "
3 — 5 lluetio* Aires. . 64 "

f 0 Nnlda 52 
"

7 Mnjoslic.... 54 "

0« parco --17 DE SETEMBRO
1,000 melros — Prêmios:

1:3009000. 2008000 c 398000 —
Anlinnus do qualquer pai/. —

i lltilldlrn|) UllUvipildo).
1 Ali Miiilil. . . . »2 kilos
2 Atlas 50 "
:» Plnincn-so. ..-. :. .. 60 "

A Livraria Çuwresmn«i-alia de publicar

0 [0211I Pillftfl

Clnimiinl.
Jnndyrn

51
51

. ii Vollalro .... 51 "

pnreo — 2 DE ACOSTO - 1.000
melros — Prêmios: 1:2008000,
2408000 e 308000 — Anirancs de
qualquer paiz sem victorin no
Dcrby — (Tabeliã IX).
— Mislelln 54 kllos
— SI. Ulpinn .... 55

3 — Pujonal." — Guido Spnuo.
1 — l'al.ilan. . . .

52 "
r>2 "

O Io parco seríi renlisndo fi 1 hora da lar de.
MANOEL VALI.ADÃO,

2" secretario.
Não serão pagos os progrnmnius cuja publicação uào for au-

lorisndn. . ,,_
APOLLINARIO G. DE CARVALHO,

Thesourciru.

1 Drogaria Granado k Filhos
Bs_aa-BB-B_a_Bg-gapBBPB i wp> —— ~*>

NÃO TEM FILIAL

1 DROGAS GARANTIDAS
ii i ¦ -i i*ii— ii i "ii ¦ rwii mi ii — i nn í -rrT"~* ' ' " i—mftmmm—mmmm * W-W¦——_—M—

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a. 1 crx*aix_-

| xxxzi pai'a pessicj-ein cp-atuitr.. cia
p fr-ecju.ezia..

TINTURARIA RIO BRANCO
gi, Avenida Wmm tie Ba, $®

Casa d« primeira ordem

Manda buscai a roupa c 2 entrega — GRÁTIS ~ a domicilio..-»
ntleiule promptnmonle aos clr.muulos pelo TELEPHONE 4.934
' entrai — Limpa a itccoo terno <lo r.asimiia, pur ü$uoo; lava cliiini-
cmueúte, ^eir. dcloi r.uu- nem estra«ar,-. o temo por õS^iuo, tinge, <le ipial-
i|uei cur, son: :••mper iví:i*i desbotai-, passa a teno as roupas
to>i perfeição: Ia'- modiiicações e quaesquer concertos; col-
;oc-. debruni de l"íi;*— de seda ou de algodão em frades, pale-
tots ecolletes.—Kspecialidadeem traballioò cm roupas de seiib.ora.

^.¦•£',05 módicos e ii'abalh.j pei'f_itü e gai-jnlida

011
Manual completissimo

dn Arte dc Cozinha
vertluileliH oncyclopodl» enliiin-
ria, oiitlo Im reeilns paru Iodos ns
«ostOHi todos os pnliidares. Além
das t-Miniiiiis estruiiHeirns. como
1'RANCEZA. PORTuaUBZiV, IN-
QLEZA, ALLBMA_ CHINEZA. PO-
LAÇA, TÜIIGA, UUSSA, e de to-
tios os pui/rs dn terra, com ns
suas osnocltilldndes. hn tninhem
ii i-ii/.iiilu verdndelrNinentu nn-
elomil.

Qolzadoi nlnelroí
quilatei bâhlanoi, gene-
ro panltiti, Iguarias e'o
norte, man|arei dou.,
principalmente do Rio
Grande. Tudo quanto
se quizer!!

Moqnóoai, carnrúa,
angúi. feijoadas á ba-
hlana com leite de coso
e o celebre prato ba-
hiano FRIOIOEIÜA, etc,
eto.

Ainda mais: esse preciosíssimo
livro ensina tombem tudo minuto
diz respeito n pastelaria — em-
padas, tortas, pasteis, etc, e con-
lém um MANUAL i)0 COPKIIK),
quo c a nrle de servir c pôr a me-
sa, segundo a etiqueta, com todos
os PI', e llll., e mie nem todos
sanem 1

Trazendo mais ainda uma
COLLECÇXO DIS MENUS PAItA
BANQUETES, em PORTUGUEZ e
PRANCEZ, de forma a facilitar os
MA1TRES D-HOTEL," n organiar
(íunlqucr bnnqueto só com o au-
.\ilio deste precioso livro. _

Novíi cdiçHo de kjiG
Augmentnda com

O LIVRO DOS DOCES
Contendo innumeras receitas dc

Pães de Lot, pães leves, galeaux,
pudillgs, pelils galeaux, li.jeli-
nhas, bttnuelos, bolos, luncbs,
mnyonnnlscs, galettcs, tortas, tor-
linhas, babás, manjares, doces de
frutas, cremes, gelías, marmcla-
das, bidinhos, mãe bentas, bom
bocados, fatias da China, bolo
branco, trouxas de ovos, fios dê
ovos, tabeles, baba de moços,
queijadinhas, llolo dos Aluados,
bolos de amor, váes-não-vens.
doces de queijos, conipolas de
melão, de caju*, cidrão, laranjas,
ananaz, morangos, necegos, cú-
cos, ameixas, ele.; biscoutos de
vinte (lunlidudcs, pudings de vin-
te qualidades; cremes dc vinte
qualidades; doces de frutas de to-
das as qualidades: uvas, perns,
abóboras, limão, figos, marmel-
los, ctc„ etc.

l'm grosso volume, encaderna-
do, dc 501) paginas, ÕÍUÜU.

A vis O
A LIVRARIA QUARESMA rc-

melte para o interior, com a ma-
xima brevidade possível e livre
de despesas do Correio, bastando
tão somente enviar os 5$ (cm di-
nheiro, não se acceitando sellos),
em caria registada, com valor dc-
datado, dirigida a REDRO DA
SILVA QUARESMA, rua São José
ns. 71 e 73, Rio de Janeiro.

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SlvDIÍ EM LISBOA - PUNHADO Í864

r^TW_£ ¦

contos fortes
1 Descontos, co*-Sbranvns c totltin

•I naopcinçOcsbnn-
carifts.

?¦j ¦!¦¦¦_ *|MMMg

Capital ia.000
Snqucs jí visla

e n prnzo sol)rç(
todos os pnizosV

Depósitos & <» •
dem c a pra/o ;"ii
ta.vtis mnis vnnto-
iosns (lo meren-í
do.

Empréstimos
caucionados,

AuoncJa na CldaUo Nova- 1'RÂCÀ II DE JUNHO

Filial no Rio
.lanei 10, RUA

, .)A QUITANDA
-ALFÂNDEGA.

A Notre Dame de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o *_.
Em todas as mercadorias

DENTES ARTIFICIAS^

Companhia dl Lelarlni Niolonau
do Brasil

KxInicçOus pujilloaí. «ob « íjsriill*
siiefto do governo federal, Is 2 1|- o
uos «iibbmlos in 3 horna) á run

Visconde de Itulioraby n. 45

Depois de emanhá
203 —18-

ISiolooo

A FIDALGA
H' o restaurant mais bem

•requentado pela gente chie da
nossa sociedade.

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

Rigorosa escolha cm caças,
carnes e legumes, tudo recebi-
lio diariamente.
81 KL A SAO JOSE' 8!
Próximo á nia lloilii^o Silva e avcniilu

liio branco. Telcpliune t.513 Central

Cliapéos de sol c bengalas
10 mnis variado sortimento encontra-
fisc na CASA IUHIiOS.-i, priica Tira-
|(lctitcs 11. ü, junto á Camisaria l'ro-

gresso.
N. 1!. — N'cslu casa cobrem-se

rhnpéos e Ihzuni-sc concertos com
rn|iidu'/. c purlciçno,

mtxmmas* -B-aaa_-a-tg-Bag-a-aai ¦ KS&taBWSBtu

MODISTfl
Faz vestidos por qualquer figurino, com

toila a perfeição c rapidez, preços liara-
tis.simos, rua Conçalvcs Dias 11. 37, so-
brado, entrada pela Joallieria Valentim,
clcphone ir. !)'JÍ Central.

m
CEROULAS

superiores, a preços anti-
gos, só na conhecida

Fal3iica Confiança do

cura
re-

pentiuamente dor do dentes.
Vende-se em todas as pbaiina-
cias ; não ó veneno e não quei-
ma a boca.

Preço ISOOO
Caixa do Correio 1.907

LOTERIA
D13

. PAÜL<
Garantida pelo governo do

estado

Sexta-teira, 5 do corrente

Poi i$8oo

1 Rua da Carioca 87
tamfê$^^ws%m3ms3iw&

i TtnnuiT k trniift. aI hII i 1-1 AIIL |\ 111 jl

Empresta-se qualquer quantia
sobre hypotheca de prédios, a
juros módicos. Com o Sr. Maia,
rua do Roxario 143, sobrado.

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

tuiição da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores clcclricos.
Freqüência anima! dc 21).000 clien-

as. Diária completa, a partir de
tosooo.

End. Teleg. — AVENIDA
UIO DE JANEIRO

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

Gruta do Norte
ABBllTA ATE' 1 I10HA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPIIOSE 1.831 CK.NlllAL

Hoje no jantar *.
Frango ao Marengo, Pclit-filet ao li-

naueier e bacalhau ú moda de Braga
Amanhã ao almoço:
Colossal cozido a bahiana, sarapatel de

leitão e as especiaes tripas á moda do
Perto

Todos os dias moqueea, carurú, vala-
pá, frijjideiras, peixadas, camarões e
ostras.

Comer bem na actualidãde só na Cru-
ta do Norte, a pretenda de todos.

NAO OS COLLOQUE V. EX. .-,
SEM EXAMINAR OS NOSSOS §
TRABALHOS E PREÇOS. $

N. D. A primeira consulta, para ücmoiiítraçilo do novo sysloma cujo
rcsullado c deveras siuprclicudeiitc, não iuiportu cm compromisso algum
para u consiiitantc.

Dr. Sá Rego, ESPECIALISTA
UUA DO CARMO 71, CANTO DE OUVIDOR

RIO DE JANEIRO
aara

_ e
mmkmWm\%^mws^Ê^mWmm^mmw.

O especiíico da Pr_f_KJ-l_-U-B

Anemia e Tuberculose
Vinho Reconstitulnte Silva Araújo

MUITO -MPOilTâBIV-l
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 possível.
56 rua da Assembléa.

SS_BSZ_?__^?i'_UV_í5-.

IflU GUIEM
linmUMe

OB
Erne5!o 5ouza

BRONCHITE
Roaquidão, Asthma,

Tafaercnloso pulmonar.
GRANDE TÔNICO

aluí o appeilie e produz a
lorca muscular.

GRaNaDO 4 Cl» de Marco. 14

DELICIOSA BEBIDA

CASA
Procura-se, para alugar ou comprar,

uma casa lerren com porão, jardim o \>o-
lada, que tenha de cinco a seis dormi-
loiios e todas as dependências paia la-
niilia de tratamento. Pôde ser nos bairros
de Üolafogo Laranjeiras, Flamengo,
Atlântica.

Oiíertas neste jornal a M. A.

Por 1Ç500, cm meios

Sabbado, 6 de Maio
A*a 3 horns dn Inrdo

300 — 28*

100:0001000
Por 8S000, cm décimos

Os pedidos do bilhetes do Intç-
rior devem ser acompanhados1 uo
nitiis ÜOO réis «ura o porte do Cor-
reio c dirlKiilos nos agentes ucrncs
Nuznrcth & C, run do Ouvidor
n. 91, cnixn n. 817. Tcleit. LUS-
VüL, e un cnsn P. Guimarães, Ro«
snrio 71, esquina do beceo das Can-
cellas, caixa do Correio n. 1.273.

E__L«__E____R3-_C-£ZB

damâlo ai©?!
Sim, lençóes grandes

felpudos para banho, a
2.1Í500.

Aonde ? Na
Fabrica Confiança

do Brasil
Rua da Carioca, 87

Café Santa Rita

s_aa_-_»_e_s____c_g__e5ss3_OB

CAMISAS
folgadas ! Venham admi-

rar os preços da

Fabrica Confiança
do Brasil

Rua da Carioca, 87

_.-,|/;imaDtei rcirigi-íauie, sem
alcooi

I ESCOLA UNOERW00O

lÈÊÊÊÊm

Sn ali so aprende a escrever.- com
os dez dedos, som olhar o teclado.
(Syslcmn americano) em pouco teiii-
po, a I0Í> e a l.r>$ mensaos. Curso
especial para senhoras, — AVUNIDA

iltlO ItKANCO, |H8. Tel ,r)7 Central.
„„_.. attBB__t___gaj-ea-a-g_-

ANTARGTICí
Recebem-se pedidos

e enconiiiiendas des-
tas afamadas cervejas
no Zleposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Eiupre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2M1 C'_

Move.s a Prestaçêes
Entregam-se, apenas com 108 monsaes,

camas, guurda-louças, guarda-comidas,
cadeiras do balanço, columnas e outros
moveis.

Na Ca-a Veiga. Fabrica do Moveis ú
rua Senador Euzebio ''-ii ¦ — Avenida
do Mangue-Telcpli. E5.234-.

zwg&Bmme>mims8^Bsas^93aBBeg

Comer bem só
na Transmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham expèrimeíí-
tái" o bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega 158

Rodrigues Sa!in@s & C.

O MELHOR 130 BRASlili
Encontra-sz em Ioda a papíe
li' este (pie todo o mundo toma depois

das rcfeiçOes de cerimonias
forrações especiaes para botequins de

primeira ordem
ttua Acre 81 -Tclêpiione Norte 1.404
Mal. Pluriano .3—Telephone Nortq 1.218

BBNZOIN jPara o embellczameiita do rosto c 5
das mãos; refresca í

a pelle irritada pela navalha
Vidro -íSooe. 1'clo Correio

õSooo
[Perfumaria Orlando Rangei

Comora-se
qualquer quantidade dc jóias ve-
lhas, com ou sem pedras, de qual-
quer valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. 87, Joallieria
Valentim .telephone, 99-1 — Central.

Garage Avenida

8 ^-^ts*^ 8

Reputada a l.a d'esta capital ¦
Autos dc luxo 1 ara casamentos

c passeios
líscripl, - Av. Rio Branco Itil -- Te).

.17.1- central — Onrago*: Ihta Re-
lação, 16-18 — Tel. '-101 ceutiat.
Rio do Janeiro. *

Professora de corte
Habilita a 'orlar por escala geométrica

o pratica qualquer modelo, inclusive lail-
leur, em poucas lic;ôes

Também corta moldes sob medida e
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados,

Acceita costuras para posponlar a dous
lorçacs juntos e moderna vestidos anti-
gos, tudo apreço módico.
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uriijjuayaua IÍ0 r andar
TEL. 3.573 .NORTE

34, Rua Carvalho Monteiro

Participa sua elegante

clientela cia sua próxima vol-

ta de Paris com um bellis-

simo sortimento de novidades

em vestidos e cliapéos,

O dia da abertura da ex-

posição será publicado dentro

de poucos dias.
1

PALACE- SIOTEL
ANTIGO GRANDE HOTEL)

-Jl CAXAMBU' — MirsrAS 11*
O mais importante de Caxambú - Fuhcciona
durante todo o anno - Vastíssimos quartos -
Luz e campainhas electricas - Refeições cm

mesas separadas
ISl Diárias 7Soo o o S$ooo IssssssBfrr*.

GAFE' CANTAGALLO
RIGOROSAjMENTE PURO

Exccllenlo paladar. — Torrerncçtlo: Trave--.i Cosia Velho n. SO.DKCOSITOS N<>
CBNTItO C\S\ TINOCO rua S. Joaó 11. 120. PADARIA HUNGRIA Travessa de

S. Francisco 30. TelejiLono Central Ü.080. - Kilo IS200
Encontrado cm todos o< „inin7.eiis o casus do 1* ordem

BB-gD-Ba r^r_aw"v.,iT-;r--*.,qpny-s

Água Sulfatada SfiaravUh£i3a
O grande preservativo das doenças dos olhos

A" veada em tolas a& buaa Pliurmueias e Drogarlaà
DEPG°ãSI0S GMHáB© & CRIO DE JANEIRO

!

Stadt Munchen
Succursal do Campestre

Hoje:
Peru ;\ brasileira.

Amanhã :
Especial co/.ido.

Almoços, jantares e ceias 110
restaurant do terraço.

Gabinetes especiaes para fa-
mi! ias.

Provem o afamado vinho
de Anadia, branco e tinto, ein
botijas.
I l'r;ic;\ Tiradeiilcs 1

Telephone Central 063

COLLÂR1N110
de linho. Simples, 3 por

2$. Santos Dumont, 3
_.t>5oo

Só na
Fabrica Confiança do

Brasil
Kua da Cariora 87

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalilem Vaie itsm
Telcnhone n. 904

Grand bar e rotisserie
PROGRESSE

José Migueiz Domingues
44, Largo S. Francisco de Paula, 4

Telephone '.) 81-i-Noile
MENU—Amanhã ao almoço:

Salada de vitella á Servi
lhana. Caldo verde á Villa
Real. Angu á Bahiana. Succv
lenta feijoada.

Ao jantar :
Pato com arroz de forno.

Cabrito com pirão de ervilhas.
Talharim ao molho tomate.
Frangos assados no espeto,

i$6oo.
Tudo acompanhado dos nossos ala-

mudos vinhos será nm menn colossal para
os que andam sem appctite.

BRiSTOL HOTEL
Avenida Rio Branco n 2-17, Tel. 1.980 C.

I)e\ido á grande preferoneia o
para poder attender á ma numerosa

clientclla, seu proprictuiioiulijüi-
riu mais um prédio e fez outros melho-

lamentos cm todos os aposentos
Ouartos com ou sem pensão

PltliÇOS MÓDICOS

q-^asa_i-_ai---t-a-B_gg -a_; taga-se-_-5-aae_mnaio-wi-i

¦IR

!5mpresta-so sobre ,|oias, roupas, l'a-
zendas, inetaes e tudo ipie íèpreseu-

te valor

E.ua Luiz de Camões n. 60
— TEL15P1I0NK 1.072 NOltffi

[Abevlo dns 7 horns ün
manhã <i.s 7 <h\ noite)

j. LIBERAL &C. |

tEirüHAPüRÍUaü£Zft
Aprendo-se a ler cm 30 lições (de mc-i.»

hora) peln arte maravilhosa do grande
poeta lyrieo João de llen>. Vontade e n*e-
inoiia, n todos aprendem cm 30 liçõe-,
lioinens, senhoras e croiuiça*. Explicado-
res: Santos Draga e Violeta Draga. —
S. José, '.d.

TACHYÜ5-ÍAPHIA
Ensino individual e lições

impressas; único cm que o
altimno aprende esta útil arte,
cm tres mexes. Rua Senador
Dantas 77.

; ',___-.:?•-<_»"¦: ¦: _!3__HHi_„'__r. •::. KfflC •^¦^_Li.t?_^_tt.1

NEURASTHBNIA
O llemntogonoi dc Alfredo de

| (!;nv;il!io é o imico que ema esla
u lorrivel inolesliu; inhunxros altes-

tados.
a venda nas boas pharmacias e

drogarias do Rio c dos Eslados.
Deposito: — 10, lUm Io di Março.

— Rio.

M
Offerce-se uma : piano, canto, ban-

dolin, solfejo o llieoria, para lecitionaí
üous ou tres aliunnas, .sem ordenado.
Sntistn**—*c com casa, comida, ele.

Carta nesta redacção para \. U.

COBERTORES
de todos os tamanhos e
qualidades, por-preços do
BOM TEMPO,aincla ven-

de a
Fabrica Confiança do

Brasil
I Kua da Caiioca 87 |

I

Or. Everardo Bas-bosa
Do Hospital dc Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
344, Sul.

CAfVIPESTRe
R. DOS OURIVES 37

Amanhã ao almoço :
J.ingua do Rio Grande com

feijão. Carurú de badejo.
Arroz de forno.

Ao jantar:
Suecesso!....

Peru á brasileira.
Perna de porco assada.

Crout-au-pot.
Todos os dias: Ostras cruas,

especial canja e papas.
Boas peixadas c bacalhoadas.

Provem o saborosíssimo Ana-
dia, branco e tinto.

7lil.hl>. 3.666 NORTE

PROFESSORA
Lccciqna grammatica e Ari-

thmetica, c trabalhos artísticos.
Bordados a branco, a ouro.
mc. flores e mais.

indo ácása i2$ooo, frequen-
tando a escola 5$ooo.

Travessa Senhor de Matto-
sinhos iS.

THEATRO RECREIO
Companhia portugueza de comédias e

vaudeviiles do theatro 1'oljthcanin,
de Lisboa

AMANHA, 3 de maio-ESTRE'A
Comedia em lies netos, o maior êxito de

191U.no theatro Vaudoville, do Paris,
c da estação de 1915 em Lisboa

Traduzida pelo dislinclo escriptor por-
tuguez MELLO BARRETO, íom o titulo de

CALDO E iT

Toma parle toda a companhia. Scenarios
novos

Os principaes papeis pelos distinetos
artistas Ignacio 1'eixoto, Etclviiia Serra
e 1'almym Torres,

Bilhetes á venda no « Jornal do Bra-
iil a.

Preços: Frizas e camarotes, Í10S ; ca-
deirn*1 de 1° e varandas, 5S ; cadeiras de
2», 8$; galerias numeradas, 2$ ; geraes,

, l$000.

THEATRO R&IFUBLGCA I THEATRO L¥F?_C0
Empresa JOSE' LOUREIRO ¦

Gomes Freire
Avenida

lã 5/3 h.
v "BB-*-* «Jgá
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Empreza José Loureiro

Granile companhia de opera lyrica ita-
liana ROTÜLI & BILLORO-Dirijctor da
orcheslra, maestro Cav. Ártlnir de
Angclis

ESTKE'A ESTRE'A
Sexta-feira, 5 tfe maio

A opera de VERDI

Desempenhada pelos artistas Elvira
Gnleazzi, Rina Agostno, Ales.-io, Berg-
maschi, ü. Marlurano, C. Meloclii, M.
1'iori e Orlandi.

Ililholes á venda na Cuca Aitàuf Na-
poleâo, aos seguintes prceos:

Frizas, 40$ ; camarotes, 30$ ; pollro-
nas e varanda», 8§; c_dí!r_e, 5$; gale-
rias, cl$m.

CONCERTO
Das i ás li e das 8 ás 9

SORVETERiA ÂLVEÂH
Junto ao PAT11E'

118, Avenida Rio Branco, 118

Reunião dn sociedade
clcfjanle óuriocn

Concerto sob a direcção de Mlle.• Marçelló

AMAN11Ã-PROGRA.MMA
1'—Marcho, Granada.
2*—Valse, Acclamations, Wald-

tctlfel.
^•--Deuxièmc rapsòdie hongroise

de Lisot
!• —Un pou damour.
5'—Malgré les serments.
ü—Carmen, fanlaisie, Uizet."•—Billv, 

passam.
8 —Les fleurs qui nous ainions,
9'.—Melistofeles, Boita.
10*—Marcho.

Sorvetes, retroscos, saladas dc
fruta, chocolate, chá, lunchs di-
versos, honbons francezes e holl.in-
dezes, doces, bebidas Unas c fru-
Ias verdes.

Scrvieros para baiii|uctes, casa-
mentos, baptisados, etc.

TELEPHOME 3.587j Centra!

THEATRO APOLLO
Companhia portugueza RUAS, do theatro

Apollo, do Lisboa

Ç_T*

f-3

O
^3

rvj
p5>*

é a melhor revista.
é a mais engraçada.
é «isiesa de espirito.
é plena ele piadas,
é muito bem mon-

fàtíá.
é uma sessão ás

7 3.4
g outra ás S 3|4.
é o exiíü de dia.
bafe Q£íreeor£$"das

enchentes!
" Palavra tí^honra ",

que eníra toda a
companhia.

" Fa!avra d'honra * que
se preços são populares.

- i/taesEssstVi

PALACE THEATRE
HOJE

Elcganlissnno espectaculo, com a
primeira e única representação

neste theatro da linda ancreta em
ires aelos e quatro quadros, mu-

sica de LKONCAVALLO

IIISMISEOSÂS
AMANHÃ—Dbiis grandiosos espe-

ctaculos em GRANDE CALA. « Mati-
née o ás'.', I|ii da tarde cm quo so
representa a pedido e pela ultima vez
a encantadora opercla, grande crea-
ção de PALM1RA BASTOS
¦S ,_____-5'i-u-:i--__í5aíE

(II.
_i::__t'^.^.:--.T"*^;*.--r_ruT.T__:_c_V'»

A's 8 3|l—Segundo espectaculo com
a primeira e única representaçáo
neste theatro da modernissimu opo-
rc rà

RAH_H^ãlOCaE.Ei«ffi
Notável interpretação de CRliMILDA
D'0I.IVI3IHA, JOSE' RICARDO, AL-
MEiDA CRUZ e ARMANDO DE VAS-
CONCELLOS.

Plantas
Começando agora a melhor época para

a plantação dc pomares, ninguém deva
comprar arvores frutíferas sein primeiro
saber os preços e as condições de venda
de Augusto Fonscca,á rua Mariz e Rar-
ros !)(i(); peçam catalagis grátis.

THEATRO S. JOSE'
Empresa PASC110AI SECRETO

Companhia nacional, fundada em 1 de
inibo de 1011—Direcção scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
dn orchcstfa, José iSiines.

HOJE" -HOJE
•\ s 7, 8 3it e 10 1*2

A hurhii em Ires actos, de costumes
de S. Paulo, original de DANTAS VAJI-
PRE' o .luÀO FELIZARDO, musica do
maestro LORENA

MA FESTft NA
BEBIIEZIft DO [A*

13
SUCCESSO! ÊXITO! SUCCESSO!
No "2- aeto, (pio se rassa no quinta'

de Cliico Manso, na noite de S. João
CATUI.I.O CEARENSE cantará uma deli-
ciosa anção em que sohresae a sua ad
miravel ai te do dizer.

Brevemente—0 GAÚCHO, pecado cos-
turnos lio-grandeu-es dos festejados es
eriptnres lír. lUiul Pederneiras e Lui
Peixoto.

Esla peça eslá sendo montada con
grande propriedade e será um vcnl.t-
deiro acontecimento theatiiil.

I'n ços do cosliimc. Bilhetes á venda na
Confeitaria Caslutlões e na bilheteria do
theatro das IU l[2em dcmitu.
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