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O que é o serviço teíephonfco do Telegrapho Nacionai

Uísaa repartilção caíra o prítíarosca
Na sun ultima mensagem o Sr. presidente

il.i Republica gabou-se dc tec Imprimido no
seu governo uma preoceupnçâo dc ccouomln,
que si não tem ido aos limites desejados, já
jem dado, porém, resultados apreciáveis.

Não seremos nós quem contestara essa ver-
dade; c tanto não pretendemos conlcstal-a
que, antes pelo contrario, vamos ao encontro
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i!u desejos presideneiacs, apontando n S. Ex.
um caso flagrante cm <;uc se tem contrariado
formalmente as boas intenções governnmen-
tacs.

li' o caso dos lelcplioncs officiacs, cujos
pormenores são realmente interessantes, Iíil-
o¦--. em .'11 de dezembro de 1915 a Repartição
Geral dos Telegraplios possuía na sua secçuo
telephonica 505 apparelhos,

Destes eram officiacs, isto é, estavam a ser-
viço de secretarias •.du listado, de funeciona-
rios de alia categoria, etc, 4-8 e 27 são de
assignaluras particulares, (pie pagam para
ter, além da construcçâo das linhas, desde
a estação mais próxima até a sua casa, a an-
nuiik-iie de 606000 Os 50 apparelhos são ex-
clusivnnicnle destinados a serviço de fun-
ccionarios dos Telegraplios.

Além do serviço da ("apitai Federal, o Tc-
legmpho possuo lelcplioncs em Petropolis,
Nictheroy c Theresopolis, cm numero que não
excede ao total de 50 apparelhos para as trcs
cidades."Para executar esse serviço a Repartição
mantém 1.0 empregados, assim divididos:
para a estação central da praça 15 dc No-"¦Vciiibio.. 35 funçcioiiarios, a saber: urfi chefe'nie stfmço. unr^iiiimí.nlc' de chefe dc áéiAdçüS

uioipT;.inspeclores, I guardas, i- reTepiíomstas
c 15 trabalhadores; nn estação do largo do
Machado: um chefe de serviço, um ajudante
de chefe dc serviço, dous inspectores, três
guardas, lü telephonistas e 11, trabalhadores;
na estação de S. Christovão ha o mesmo nu-
mero de funecionarios existentes na do largo
do Machado. Nas Ires estações de Petropolis,
Nictheroy e Theresopolis o numero dc empre-

gados o funecionurins é de 29. Os trabalhado-
ícs percebem a dia de 3$ a 0*000; os te-
lephonlslns de li* a 8?000; os guardas e in-
spcolores tém mensalidades que variam de
IHOiü a 30081)00,

Enlre trabalhadores da estação do largo do
Machado figuram parentes dc um ministro c
outros figurões, Kx usado 0 dizer (pie elles
ali só comparecem nos dias do pugnmnnlo de
ordenados (pie variam de 180? n 2501000,

Para as communlcacõcs entre o llio, NI-
cthcroy, Petropolis ò Tlicrcsopolis, panas ú
razão dc mil réis por cinco minutos, a He-
pai lição dos, Telegraplios fez montar varias
cnbines, (pie tém, cada uma, um trabalhador,
com 8Ç0OO diários, A do largo do Machado,
por exemplo, ali eoliocada em melados de ja-
neiro, rendeu nté agora 20800.0. Só de liono-
rnrios do trabalhador a repartição pagou
3008000, sem falar do preço dó custo c in-
tallação.

Nas estações da praça 15 de Novembro, (Io
largo do Machado e S. Christovão existem
listas de autoridades federaes que podem
eoinmunicnr-se gratuitamente com as ei-
dades fluminenses. Além dessas creaturas
privilegiadas, ninguém mais, nem mesmo os
assighnutcs, pode falar dc seus domicílios.
Ila até um caso becorrido recentemente com
um deputado federal agora muito em fóeo.
Kssc representante dá nação lem em sua re-
s'dencia um telephone offieial. Tendo neces-
sidade dc falar urgentemente para Tbercso-
polis, o deputado pediu a ligação. Responde*
rnm-lhe que não era possível: o seu nome
não constava da lista de pessoas (pie gosalil
das regalias dc falar das próprias residências.

O director dos Telegraplios, ouvido, não quiz
abrir uni precedente contrario ao regulamcn-
lo, 0 deputado, que tinha pressa, propoz-se a
pagar Iodas as communicaçõcs interurbanas
pedindo que mandassem receber as respeeli-
vas taxas. Isso também não era possível, vis-
lo não ter o Telegrapho Nacional nem escri-
pt li ração, nem cobradores. Ussá regra, como
Ioda regra que se preza, tem excepção: o Sr.
Paulo de Prontin. Esse engenheiro se com-
mu nica de sua cara para os lelcplioncs da-
qucllns cidades, inundando a repartição co-
brãr-lbc as taxas devidas.

Um outro felizardo é o Sr, marechal Pire.'
Ferreira, que tem permissão para falar, gra-
tuilamciilc, uma vez por dia, da sua residen-
cia para qualquer das cidades ligadas ás ré-
dos do Telegrapho N.icicnnU

K quer agora o Sr. presidente da jVepubii-
.eu saber,,qu.inl.o^.or, xo/fres públicos .despende-
rrim eon* e0.Kii';-">oVi !v"'.' Cerca ile ijunlro líilT
contos de réis! Eslã claro que o actual go-

a responsabilidade moral des-
foi feita nos dous quatrien-
mas não é possível que esse
linhciros públicos não seja

estancado, principalmente em um período dc
difficuldadcs como o que atravessamos, quan-
do o governo confessa que é preciso cortar a
torto o a direito.

verno não lem
sa despesa qne
nios anteriores;
sorvedonro dc

\ Aíleraantia respande â no
idos

fa dos
Estado un

(Serviço (elegraphfco dos correspondentes especiaes
d'ANDS'1'E, das agencias South-ÃmeriGan Pi'ess, Havas
e Americana e conimunicados oíiiciaes, até âa 16 noras)
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hojo ita nmnhã n Wus-
u resposta allcmn — A

íia luz concessões, mus•oscijuir nu guerra sub-
ninrinu

NOVA YORK. 5 (A NOITE) — Em círculos
bem informados assegura-se que a resposta
da Alleinânha, que hoje foi recebida pelo De-
parlamento de Estado, estabelece condições
quanto á campanha submarina que os Esla-
dos Unidos de nenhuma maneira poderão ac-
ceitar.

Nesses mesmos círculos considera-se a si-
t nação cada vez mais grave.

LONDRES, 5 (South American Press) —
Telégrapham de Washington:"Informam de Berlim que a resposta da
Allcmanha á nota do presidente 

"Wilson, 
que

hoje de manhã chegou a esta capital, faz cer-
tas concessões, de accordo com os pedidos
dos Estados Unidos, mas defende a campanha
submarina c a acção dos submarinos para
encarar os vapores mercantes armados em
guerra como si fossem cruzadores.

A resposta da Allcmanha está redigida cm
termos eortezes mas firmes."

LONDRES, 5 (South American Tress) —
Dizem de Copenhague que houve hontem
grande alta nas bolsas scandinavas dos titu-
los allemães, especialmente das aeções das
companhias dc navegação germânicas, cm
conseqüência dc se acreditar geralmente que a
Allcmanha accedeu ás exigências contidas na
tiota dos Estados Unidos.
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CuiÜMlQ com os corsíirft>s,poi'<[iic
o «leirie» 1'uviii dc Tenevitfe.—
Os submarinos filleinães torpe-
(lotuii rwios dè pesca — Um sue-
cesso dos submarinos inijlczcs

MADRID, 5 (Havas) — Communicam de
fenerife que foi o "Tcide" o vapor allemão
refugiado mis Canárias que, illudindo a vi-
gilancia das autoridades, se escapou do porto.

PAUIS, 5 (Havas) (Offieial) — Um sub-
marino inimigo afundou o navio de pesca
francez "Bcrnaelettc", a 1.150 milhas da cos-
(a. A tripolação, composta de 34 homens, pas-
sou para os escalercs, mas até etite momento
bõ se sahe que estão salvos oito marinheiros.
Os restantes ainda não chegaram a terra.

LONDRES. 5 (A. A.) — Submarinos ingle-
zi's surprehenderem próximo a Klel oito na-
rios allemães empregados no levantamento de
minas, atacando-os c pondo a pique três dei*
les. Os oulros conseguiram fugir. Um, porém,
ficou seriamente avariado.

LONDRES, 5 (South American Press)—An-
nuncia-.se officialmente (pie uma esquadra de
cruzadores britannicos destruiu mm "JSeuue-
Uu" nas costas de Schleswití.

NO ORIENTE

Von Sanders fortifica Smvrna e
Alexumirella, com receio ile um
ataque dos alllados— Osallliadds
em Florina — Os maliomelauos do

Labore auilados

LOIüRES, 5 (A NOITE) — Telegraphain
de Atbcnas:

"Parece que os lurcos receiam um ataque
dos aluados contra Smyrna, visto que ali es-
tão concentrando numerosas tropas sob o

command do general
allemão von Sanders.

Pessoas saidas de
Smyrna ha quatro dias
contam que nos arre-
dores da cidade estão
acampados mais de
30.000 homens e ac-
crescentam que Iodos
os officiacs superiores
sãí» allemães.

Parece que o receio
dos turcos é o de um
desembarque próximo
a Smyrna, tendo cm
vista especialmente os
alliados cortarem n li-
nhn férrea de Anato-
lia que liga Coristao-
linopla á Mesopota-
in i a.

As mesmas medidas
de precaução estão to-
mando os lurcos em
Alexandretln, outro
ponto cm que essa li-
nha férrea é fácil dc

ser ai Ungida. Também a defesa daquella ei-
dade e do porto estão a cargo de officiacs ai-
lemães.

Aliás, pelo que dizem os jornaes de Con-
slantinopla, é pensamento do governo turco
nomear von .Sanders para construir as obras
dc defesa do litloral turco sobre o Egeu."

LONDRES, 5 (A. A.) — As forças alijadas
que operam nos Balltans occuparàm a cidade
grega de Florina, nas proximidades da fron-
teira com a Servia, e da estrada de ferro que
vae a Monàstir.

LONDRES, ã (A. A.) —- Tclegrammas dc
Nova York dizem que foram ali recebidas no-
ticias de se haver verificado cm Labore um
levante dos maliomelauos daquella região.

Essas noticias, evidentemente de origem alie-
mã, são absolutamente destituídas de funda-
mento, sendo, presentemente, da mais absoluta
calma a situação nas Índias inglezas, cujas au-
toridadCs nenhum receio nutrem dc que se ve-
nha a dar qualquer perturbação da ordem pu-
blica.

PAIOS, 5 (A. A.) — As noticias aqui rece-
bidas de Atbcnas dizem que o rei Constan-
tino, depois dos últimos acontecimentos des-
enrolados naquella capital, está disposto a
admitlir a influencia do Sr. Vcnizelos nos
negócios políticos do paiz.

A situação do gabinete SiiQuloudi».* coa-
siderada insustentável.

B te-M^jKBMuau-n-iiiii i a

0 general uon Sanders

A DERROTA DECISIVA" Í>A ALLEMANIIA

0 sonho inH dos teteisos, 0 ãesembar-
p na Inglaterra e o pesadello do kai

Ã evacuação da Bélgica e da Servia
ser.

via

As negociações em torno
do Contestado e a poli-

tica cattiarinense

eNnpolcão — o grande gênio excepcional
eoiiqu{stador, pisou com suas tropas Iodas
terras europeus; ao jugo da sua férrea vonla-
dc subuielteii todos os povos; apenas a Uns-
sia no oriente e a Inglaterra no uccidcntc,
lolllinni a execução completa de seu sonho
dominador,

O esmagameiilo da Itussia c a conquista dn
Inglaterra dar-lhe-iam o domínio (lo Mundo.

Pnrn esmagar a Itussia, o grande exercito
marchou para o Levante, em busca das mar-
gens do Vistuln, indo ameaçar o my.slcrioso
pai/, dos cossacos; a marcha Iriuinpliaiilc dos
fraiieezes fazia-se através das terras mosco-
vilas, e Nnpolcão nutria segura confiança no
annlquilamenlo do império do. czar.

O inimigo, porém, era singular: em ve/. dc
combater, relirava-sc incendiando campos e
cidades. Um Witchbsk, em 181-, Nnpolcão,
despertado de seu sonho de domínio^ sobre

o Mundo, teve, pela vez primeira, a visão dos
desastres (pie a Itussia mysterlosn lhe reser-
vnva — no pôr dt) sol do -ti dc julho, o grau-
de cxçrcito lobrlgoü o acampamento russo
dc Koslusoff e Ilragation, n cuja pista já ha-
via. em marchas extenuantes, percorrido cs-
Iradas inundáveis.

Um frêmito de enlhusinsmo percorreu as
linhas francezas — os russos ali estavam,
iriam ser esmagados, depois da fuga em quo
se lançaram para se livrar das invencíveis
hostes napoleonicas.

A' noite, as luzes cm profusão, (Ias fogUCl-
ras moscovitas, denunciavam a Imprudência
dc Kuslosoff e Bragation, e Nnpolcão dispu-
nha ns suas tropas paro o jornada que, ao
clarear dn aurora dc 27, deveria cobrir de
glorias suas águias vencedoras.

A' lufa lufa dos preparativos para a bala-
lha, juntava-se a alegria inimensa dos com-
batentes que conseguiam em fim alcançar os
russos fugitivos.

Ao despontar da aurora do dia memorável,
quando suas invencíveis tropas moviam-se
para o assalto, Nnpolcão sentiu o bafejo da
derrota — O acampamento illiiniinado estava
deserto e as columuas moscovitas baliam cs-
Iradas a um dia dc marcha de Witchbsk...

Napol.áo, longe da pátria, isolado no dc-
serio dc gelo, tremeu, porque o inimigo ven-
cern-o sem combater.

As marchas extenuantes, o gelo, o afasta-
incuto de suas bases de operações, a devasta-
ção das cidades e campos incendiados pelos
russos transloiiTiariim as brilhantes tronas
iiaoolconicas em bandos ile~í;Cr.lropiactos nn-
iioleiiíes, pçrdidos .np^dcsçy-ipli «.yn^cr/cora?
talião o iniíníso, que côm tao singular estra-
tegia conseguira vcnccl-as.

lí a Historia registou o desastre da retira-
da da Itussia.. Vencido na Rússia, o seu peu-
sameiilo voltòu-sc para a Inglaterra — para
impor ao Mundo a sua vontade prepotente,
era mister dominar a podcrdsa Albion; o
mar era o obstáculo que impedia alargar os
seus domínios além da Europa, porque Napo-
leão cobiçava o Egyplo, a índia e, talvez,

u America...
Temido em terra, humilhava os vencidos,

traçava os limites de seus impérios e alarga-
va os seus domínios; queria passar além...

Aboukir, porém, falou-lhe que, sem a su-
preniacia dos mares as suas glorias seriam
cphemerns.

Sonhou dominar o oceano como dominava
cm terra, e Villeneuvc foi incumbido dn con-
quisla da supremacia dos mares para a na-
ção franceza.

A grande frota franco-liespanhola de J.i
nãos e 5 fragatas desejava arrancar á In-
glalerra o predomínio do oceano, mas ísel-
son, o grande Nelson, com suas 27 nãos eom
2.000 canhões, fazendo a vela para Cadiz, mar-
r.liou cm busca de seu rival.

Ao avistar ao longo do cabo lrafalgar a
frota franco-liespanhola, em linha de fila,
Nelson, em . sua "Victory", desfraldava o si-
gnal — a Inglaterra espera (pie cada um cum-
pia o seu dever — e, a fúria da artilharia,
o ostrepito da fuzilaria, os choques dos cas-
cos que se partiam, o estrondo das explosões,
a morte de Nelson, a derrota de Villeneuvc
e a victoria da Inglaterra, conduziram o maior
gênio guerreiro — Nnpolcão — a Waterloo
c ao captiverio de Santa Helena.

A Inglaterra, mantendo o domínio dos ma-
res, aniiullou as conseqüências das assigna-
ladas victorias do grande imperador, empai-
lidecendo o brilho dc sua estrclla.

Cem annos depois, outro imperador cies-
leal e perverso, desejou imitar Napoleao;
mas, em vez dc combater com seus exércitos
os inimigos mais poderosos, atacou á traição
os povos' neutros c fracos, violou os tratados,
incendiou cidades e massacrou populações in-
defesa', procurando pelo terror, implantar o
seu domínio sobre a Terra.

Villcneuve foi vencido de bandeira deslral-
dada, frente a frente, á luz meridiana, com-
batendo com as naves inglezas em luta leal
c franca; a frota tedesca, moderna e podero-
sa occulta-se nos cnnnes e portos, atras das
redes de minas submarinas, fugindo ao ayis-
lar os barcos inimigos, e envia traiçoeiros
submarinos para atacar navios mercantes,
quando não pode lançar mão dos cores c
bandeiras neutras para exercer a pirataria
contra navios indefesos.

Napoleao combatia no campo de honra; o
kaiser fomenta a rebellião — na Índia, no
Egypto, no Canadá, no México, na Irlanda, na
Pérsia ¦— devasta a propriedade alheia pelo
incêndio lançado por mãds criminosas, es-
parge gazes venenosos quando avista o ini-
migo para que esle não se approxlme, oc-
culln-se na escuridão da noite para semear do
espaço a morte enlre mulheres c creanças in-
nòccntes, e é vencido, esmagado e desdenha-
do no campo da batalha — Marnc e Verdun
são o allestado vivo da impotência de suas
armas em face do adversário.

Mas o orgulho tedesco ainda alimentava o
sonho infantil da conquista da Inglaterra.
Vendiin prenderia a attenção dos alliados, ali
seriam accumiinilados os mais fortes'clemen-
tos da Inglaterra e da França, uma traição
mais facilitaria a gigantesca concepção do
famoso c "Kulto" estado-maior prussiano —
a revolução da Irlanda —- e, cmquaiito a In-
glalerra, a braços com o inimigo interno pro-
curasse atfffocar a rebellião, um invencível
exercito tedesco, concentrado no litoral bel-
ga, seria transportado para as ilhas britanni-
cas. A esquadra tedesca completaria a obra
atacando de surpresa a frota de .lelicoe, que
dorme no mar do Norte, e os "Zeppolin"
lançariam a confusão e a desordem cm Lon-
dres, transforninndo-a em immensa fogueira.

Seria a" execução de um sonho maravilhoso
C os ledescos se deleitariam dietando n paz
ao Mundo, ameaçando a Inglaterra ao seu
poderoso império — além dc uma iiulcmnisa-
ção assombrosa, a Allcmanha tomaria para
sempre posse dos departamentos do norte da
França, abriria uma saida sobre o mar por
Calais o Bolonha, aiincxaria a Dinamarca n
Ilollnda, a Bélgica e Luxemburgo q seus do-
minios... tornando obrigatória á Ilumanida-
ile a sua admirável Kultur.

O mal tedesco é mais dc sua famosa Kultur
que de seu formidável poder maleiial; a in-
telligencia tedec-ea é tacanha, cega e infantil;

quando feri
atira golpes

SllhJ!
ipie o momento
se ubsconndo —
faeio o colossal
razará cm sua
raiú mais uma

u convicção da superioridade da sua Kiiltnra
leve os ledescos a eiiehergarein nos generaes
tilliulos Ingênuos da marca do herdeiro da
coroa imperial prussiana.

Costa conceber que o povo que organisou
n rulmlrnvel império allemão. alimento fun-
lindos de tal jaez, como as (pie temos presen-
ciiiflo rio decorrer desta imiuensa hecatombe.

kV.quanlo, porém, com lão infantil Ingcntii-
dane elles formulam tnes projcclos, a Itussia
—iTÍic pela boca do kaiser havia sido esmagada,
para sempre, cm Vursovln — Ia/, seus exerci-
\o\ avançarem sobre o Uosphoro, acummuln
milhões de soldados na linha que vae do Bnl-
liei} á Uukoviiia e desembarca contingentes
tiojtropas no litoral francez; inglezcs. belgas
c uijrtuguczcs, auciosos, esperam a horn de
rxpa sal-os da Bélgica; italianos, servios,
fraiice/es e inglezcs, cm Snlonicn e Valona
aguardam ordens para corrcl-os dn Servia e
Moiiícncgro; Cadorna prepara o terreno pura
a Reconquista de Tronlo c Tricsle; a França
loíua-llics o pulso jiara medir a resistência
que Metz, Slrasburgo c Colônia poderão of-
ferecer ás suas tropas impetuosas, e Joffre,
com calma sloiea, faz os últimos preparativos"pavã (pie a gigantesca manobra envolvente
se jcxeeulc com precisão' chronomelriea,

Qi,.emhate será formidável, porque a fera,
ferida du morte, na agonia ultima,

golpes desesperados sobre os que pro-
curiuii subjugal-a; mas, será para breve, por-

dt cxpeclntivtt nngustiosn vae
a Itussia demonstrará ser de
rolo compressor que tudo ar-
passagem; a Inglaterra pro-
vez (pie o domínio dos ma-

res; e o principal faclor ii.\ victoria final;
« ^ 1'rança, com a bravura indomitu c sem
pac.de suas tropas, fazendo o kaiser desper-
tar! do pesadello que conturba seu cérebro,
anilunciará á liumnhidiidc (iue é chegado o
dia dft revanelie.

Sem pretendermos possuir o dom da pro-
phtxin do futuro, a situação dos belligeranles
nosj autorisa a prever para muito bicve stir-
prâas tacs, qne assombrarão os próprios sol-
da (Jus da Liberdade.

Embora os esporádicos c fallazes commii-
nic dos turcos procurem encobrir a agonisan-
le '.situação do império oltoniano, presente-
mente a Turquia já constítue uma enorme so-
br;carga para os tedescos. Mais cedo que se
esr-iia, n campanha para as gloriosas tropas
dyfcrão deiiiie Nieoláo estará termiunda; de-
po;v%;Ia epieda dc Bniídia), o império do Cre-

SíjWÍU ,e.,l.tiá reduzido, a silencio e os Dar-
dniicilos estarão livveU1 ã naVêgação.

O desembarque de tropas moscovitas em
Marselha õ a prova mais tangível do poder
inesgotável da Itussia. A paz com a Turquia
não exigirá, talvez, que as tropas do czar se
apresentem defronte dc Constantinopla; de-
pende apenas da derrota das tropas de von
Maekensen e Enver-Paehá que, como lentati-
va extrema, ainda se opporão á marcha vi-
ctoriosa do exercito do Caucnso.

I^ós Bnlkans a surpresa será ainda maior,
porfiue. a continua retirada de grandes effc-
ctitftis para serem enviados ao matadouro dc
Verilun, obrigará os tedescos a evacuar a Ser-
via e o Mõntericgro, antes que as tropas de
Salonica c Valona emprcheiulam a offensiva
geral; estarj não encontrarão combatentes na
Servia. Podem os tedescos e tedescophilos
apregoar aos quatro ventos o poder de
seus impérios, podem pretender pintar de ne-
gro a situação dos alliados e tentar demon-
strar a situação rosca da Allcmanha e da Aus-
tria, mas a evidencia dos factos aponta de
modo tangível c irrefutável que o fim desses
impérios se npproximn accelcradamcnto: as
tropas do kaiser serão impotentes para sup-
portar o embate das massas formidáveis que
se concentram na França; do mesmo modo
que-na Servia, os tedescos evacuarão a Belgi-
ca antes quo se travem as grandes bal!llhas
que precederão á offensiva geral.

O choque tremendo de Ires milhões dc sol-
dados que aguardam o momento liara inva-
dir a fronteira de oeste, tornará a situação
dos ledescos insustentável, e para poderem
fazer 

'face 
a essa tromba humana que cairá

sobre suas linhas, terão que diminuir a fren-
te de batalha, retirando-se para dentro dc seu
próprio território, afim de se apoiarem nas
praças fortes dc Liegc, Colônia, Metz e Slras-
burgo.

Tropas que, durante vinte e um mezes, de-
pois de furiosas investidas, foram impotentes
para romper a barreira humana que se le-
vnnla de Nieuport a Belfort, não poderão de-
ter o avanço da onda fulminante c arrazadora
que dentro em breve será lançada sobre
suas linhas. Si, eom esforços tilauicos como
os do Yser c Verdun, onde as suas melhores
tropas e a sua mais poderosa artilharia fo-
ram impotentes para romper as linhas allia-
das, desmoralisando-se nos consecutivos re-
vezes soffridos, em todos imiteis e morlife-
ros assaltos, nada os tedescos conseguiram,
e lógico c obvio que- as suas gastas c lie-
ctérogeneas linhas não poderão resistir ao
golpe tremendo de tropas frescas que ancio-
samente aguardam a opporluniilade para, de
uma vez pnra sempre, anniquilar a hydrn
que ha longos annos ameaçava derrocar a
Clvilisação para implantar o regimen da Kul-
tur uá Humanidade.

Mais negra se desenha a situação tedesca
quando se sabe que lá, do outro lado dç suas
fronteiras, alguns milhões de russos se des-
penharão sobre a Prússia oriental, no mo-
mento em que o cyelone de ferro e fogo come-
cará a soprar no òccidente,

Eniquanto nas fronteiras terrestres a guer-
ra assim cvolue, no oceano os horizontes es-
tão completamente toldados para os tedescos.

No mar residem os destinos das nações --
Salamina, Lepanlo, Trnfalgar, Navavino, Pia-
chuelo, Santiago de Cuba, Tsou-Sliima, fir-
maram a supremacia dos gregos sobre os
bárbaros da Ásia; dos vciiezianos sobre OS
turcos, que com a bandeira do Islam anib.l-
cionavam dominar a Itália, a Áustria e a
Hungria; da Inglaterra sobre o império de
Napoleao; dos colligados francezes, inglezcs
e russos sobre os turcos que ameaçavam es-
tender o seu ilomini i sobre o Mediterrâneo
e míntinbam a Gr-cia sob o seu 1'eire.y jugo;
do .Brasil sobre o 1'cinguay, abrindo a passa-
gem de Humavtá; dos americanos sobre os
hcspánhoes, arruinando o império colonial
da pátria dc Cervanlcs; dos japonezes sobre
os russos, solidificando as victorias de Oya-
ma nos campos da Mandelniria c marcando o
fim do dominio moscovita no oriente asiático.

A Inglaterra, com sua immensa e invencível
frola, desde o inicio da grande guerra, deci-
diu dos destinos dos impérios tedescos, to-
lhcndo-lhes a liberdade devida, para no mo-
mento final da pugna tremenda esphacclav o
seu poder naval.

Os Estados Unidos collocam _os tedescos
em um dilemma — ou a suspensão da guerra
.submarina, oh a acção conjunta das nações
americanas conlrn o assassinato c o barbaris-
mo.

E os ledescos ainda alimentam o sonho in-
fantil do dCscuiUarcjue na Inglaterra...

Teiieuíe Nogi. |

Uma palestra com o Sr. senador
Vidal Ramos

Pelo iioelurno de luxo paulista chegou hon-
lem ao llio, afim de lomar parle nas lides le-
gislalivas, o Sr. senador coronel Vidal liamos,
ex-governador de Santa Catliarina e nrcslden-
te da commissão executiva do partido local.

Ninguém mais aulorisndo do que S. Ex. para
falar no possível e aillllincindo accordo, propôs-
lo pelo Sr. presidente da llepublica aos gover-
nudòrcs dos Estados litigantes de limites, Pa-
raiiá e Santa Culliariuu.

O Sr. coronel Vidal liamos diz que já é co-
llhccillri a altitude pacifista do Sr. presidente
dn llepublica, em face de semelhante eonlli-
cio, que lodo brasileiro lem o dever de que-
rcr ver liquidado.

Affirma que as confabulnçõcs ultimas, en-
Ire emissários do Sr. presidente da 111 publica
e o governador de seu listado, lém sido em ca-
racler reservado e (pie só após a volta deste
mesmo emissário do Paraná, poderá ter a dc-
vida publicação, a proposta presidencial.

Inlcrpcllado S. iCx. sobre si acreditava no
bom exilo de tacs negociações, o Sr. Vidal Ba-
mos gentilmente pediu-nos que nos satisfizesse-
mos eom o seu silencio em semelhante ponto e
teve um sorriso bem significnlivo.S.

O senador Vidal liamos é ile opinião que eslá
pacificado o Contestado e. que nenhuma alie-
ração soffrcro o espirito cnthnrincnsc com a
denegação do "httbcas-eorpus" ha dias discutido
no Supremo.

Sobre a imparcialidade da força federal, que
policia a zona do Contestado no sentido de ga-
rnnlir o "slatu-qno", a opinião do Sr. Vidal
liamos é oplimistn.

Descambando a conversa para a crise de
transporte o senador cnthnrincnsc diz (pie o
seu Fslado continua a soffer a falta absoluta
de transporte e que os navios procedentes do
sul. uni sempre abarrotados, de maneira a não
poderem receber carga nos portos de escala
dc. Santa Catliarina. Explica que o caso do
"ilaipava", (pie produziu lão grande defesa
ás companhias de navegação, foi devido á de-
mora do governo em altender ás reclamações
do governador catliarincnse o (pie deu motivo
a que outros navios trouxessem parcialmente
cargas depositadas nos portos de seu Eslado.

Por fim, falou o senador Sr. Vidal Ramos,
sobre as divergências políticas (pie, falava-se,
houve enlre S. Ex'.', o Sr. Lauro Muller c coro-
nel Felippe Schmidt, expressando-sc do modo
seguinte:

—Continuo a prestar franco apoio ao gover-
nador do meu Estado. Quanto ao Dr. Lauro
Muller, tenho a dizer que, si algumas divergen-
cias tivemos, durante o período de 27 annos,
foram do numero daquella» que fazem honra
n homens livres e conscios das próprias respou-
sabilidades.

UM PLANO A' 'ICIIAKDÜ

E,# caso pura apitar
Diversas casas commerciae3

coihi as num plano
de as^alío

Apollcia foi avisada
Os "1'irhardos", ou .seus discípulos, qne nio-

da por ahi andam engendrando planos para pòrem pratica, na primeira oceasião, eslavaill pre-
parando agora um dos tacs, (pie era para os
enriquecer, cm poucos dias, á custa dc algumas
casas de negocio, si o plano nãohoiucsse sido
descoberto e d.ido no conhecimento da policia.Tiala-so de um verdadeiro assalto n casas
commcrcines, por mçio du um çonlralo tpie,
de boa fé, cilas asslgnavam, e que, iriam cum-
prindo, só dando pelo roubo, quando já tives-
SC perdido alguns bons cobres.

A policia, tomando providencias, não podííV '
sináo esperar o flagrante, Nós não lemos, po-
rém, o direito de deixar de apitar, chamando
assim a attenção não -.ú dns mystiflcados como
do còmmercio em geral, para (pie ninguém le-
llhn duvidas sobre semelhante plano de assalto,
quando os audaciosos queiram continuar a lliu-
dir a sua boa fé.

A quadrilha, ou um dos seus propostos, a pre-
senta ao negociante uma proposta impressa,
para que o mesmo assigne, aulorisnndo-a a fa-
zer, "de graça", um aiiniinclo, em lal ou qual
jornal, do seu estabelecimento, pelo systema
de "coupons", snbmeltendo-sc o negociante a
entregar um brinde, nunca inferior ao valor do
,'!(!?, medeanle 500 dos referidos "coupons".
Não resa, a aulorisação, si se trata de uma col-
lecção, ou de "coupons" numerados seguida-
mente. Os do plano dizem is-o ao negociante,
mas como não consta lal explicação na aiilori-
snçãn que elle assigna, está claro (pie passa esso
detalhe aos de boa fé.

Essa cousa, que, parece assim, á primeira vis-
ta, uma cousa.atoa, seria a mina dn negocinu-
te, si elle fosse obrigado a cumprir a autorisa-
ção dada.

O calculo é simples.
Para adquirir 500 "coupons", com direito a

um brinde no valor de 30$, seria preciso gastar
508, pois custa 100 réis cada exemplar do jor-
nal. Mas como não seria possível publicar um
único "coupon". por dia. de uma só casa, eslá
claro que a lal empresa faria publicar o maior
numero dc "coupons", nor dia, dc lautas casas
quantas tivessem assivnado a aulorisação. Si
cada exemplar trouxesse o anuuncio de 10
casas teríamos com ;il)8 o direito a dez prêmios
de 80ÇÓOO.

Ora, dez vcz>.'s 309, são 300. Descontando-se os
50S do capital, haveria o lucro fabuloso de ....
25OIJ000.

Jornal que lal publicasse lerin, logo no pri-
rr.eiro dia, uma edição como o "New York Ile-
raid", mas concorreria para o assalto áquellas
casas commcrciacs de que publicasse o "cuu-

poli''.
A tal empresa "Pichnrdo", arranjaria assim,

da noite para o dia. cmquanto os seus clientes
esfregassem os olhos, os dinheiro.; necessários'
para depois dar o fora e grilar ainda por cima.

Dahdo o alarma em tempo, devemos, mire-
tanto, declarar, que não acreditamos que jor-
nal algum do Rio acecite semelhante contraio,
um dos mais audaciosos planos (pie lemos visto.

gusrra com a Meiiiantia
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A declaração ae guerra da Alleinânha a Portugal 
'Produziu 

enthusiasticas ma-
nifestações cm Lisboa, das quacs dá idéa essa gravura, qua representa.« Ixissa^-
gem pela avenida da Liberdade da grande multidão que, por iniciativa, dp
Grêmio da Mocidade Portugucza c ao som da «Portugucza*, foi demonstrar ao

presidente Bernardino Machado a solidariedade do povo lusitano

NEM OS MORTOS...
O direilo de paliar um actor é um direito

que o espectador compra ao entrar, disse Boi-
le.au'. Essa doutrina é geralmente admillida,
menos pelos adores. Por que motivo não sei,
nem procuro saber.

Os freqüentadores dos lheatros das capilaes
não renunciando Ilicitamente a esse direilo,
que em algumas plaléas já -saiu em inteiro
desuso. Eu já vi com meus olhos a "Iroupe"'
do Nijinsliu dansar quatro horas a fio no
Thcatro Municipal c. nem ás onze, nem á
meia noite, quando a cousa já se estava tor-
liando demais e os próprios "snohs" cube-
ceavam de somno nas suas poltronas de as-
sigiuilura, partiu das lorrinhas o mais tênue
assobio.

Em compensação no interior o direilo da
vaiar eslá cm pleno vigor até contra os ci-
nemus. Ila poucas .semanas um espião alie-
mão tacs cousas ouviu cm um cinema de Pas-
sei Qualro que foi necessário accender ((? tu-
zes para acalmar os espectadores. O espião,
não ouvindo os insultos {porque eram ditos
em porluguez) continuava suas abjecçâcs, mas
o proprietário teve receio de que o panno pa-
gasse por elle.

Nos lheulros provincianos a manifestação
do espectador não é tolhida por nenl:ui::a
consideração, quando elle se julga logrado, o
que acontece freqüentemente. Ila companhias
com elencos inverosimeis que se adiam no
direito de representar para auditórios do
interior. E' dessa classe a companhia qite
ultimamente, funecionava cm Caluguazcs. Era
um tlramiilháo em qne o marido ultrajado
morria no quinto acto, depois de ler sido
um grande palerma nos quatro anteriores. O
actor que fazia o papel era gordo, pando a
foi lão canheslro nu scena trágica tio duello
final que provocou riso, o qual continuou
depois que elle caiu morto, a fungar

i)a platéa nin espectador gritou :
Olha o fole.

O cadáver sentou-se no soulho e
com indignação, paia a assislcmia :

Respeitem ao menos es mortos I

alio.

bradou..

fi.

Si "elSes^ganhassem
direito o
inteiro...

m

.fasã®

O Sr. José Gonçalves, deputado por .\nua,s e
membro da commissão de constituição e justi-
ça, disse-nos hontem na Câmara:

¦—Si a revisão constitucional viesse a se rca-
Usar, proporia que o poder legislativo funecio- 1
iií.sse durante todo o anno. Nao comprchendò
como uni dos poderes dn República inexista
durante unia certa parte do anuo.

Até ha pouco tempo, proseguiu o deputado
mineiro, eu tinha em pouca conta a acção do
Congresso. Tenho, porém, modificado a minlia
opinião a respeito, por verificar que elle é. pelo
menos, um fiscal necessário do executivo.

No demais, a experiência tem demonstrado,
em todos os paizes, a necessidade do funeciona-
mento permanente do poder legislativo, li as
nossas necessidades não são menores do que as
desses paizes.

E' ainda o Congresso uma válvula por onde
o opposicionismo se manifesta, sendo que a
sua expansão ahi determina um desafogo, ja-
zão por que, em geral, as revoluções e as eonspi-
iações não têm logar durante o seu funeciona-
mento.

0 saneamento da maioria das
cidades yíupayas

MONTEVIDE'0, 5 (A. A.) -- O adminlsv
trador da empresa Ulen, contratante das obrai
de saneamento das cidades de Salto, 1'aysan*
du' c Mercedes, pretende apresentar breve-
mente ao ministro das Obras Publicas um
projeeto para a execução de obras de sanea-
mento na maioria das cidades e povoações
desta Republica

i

v »7

';';i

-A.

1fl

7- 
¦

:

•¦ri

¦i

I
'4

MUI 1Lliâ



A NOITES Scxía-íelra; 5 do Maio de 1916

Wtàs e novidades
Vne-ío fnitoiido no governo [formos n ceio-

lira justiça tin lUstorín... liosinu que o Sr,
Woncoslno IiicIuIhso entro oh fuíloi ilo sou
governo o proinuliinçfio dn Código Cl vi li luirn
quo n Indofoclivol Historio fizesse jusil.M, e
viesse clnninr por todos oh jornaes o multo
dignamente — "o Ceunr o iiiiq & de Ccrur, o
(IoiIIkii Civil rô foi promulgado polo Sr, \\'en*
coslAo porque o Sr Hermes apressou o sua
felliirn'*.

Aflorot unia nova licnoinoronelo ro <!¦ vcrA
•reconhecer an governo InuiHnctoi — o remir-
glmoiilo ilo vi oi ilo.

Tiniu o 11111 ml o ro lembra do ruccorro quo
foi'o ii|i|iiirt't'liiii'iiti) ilo violão 110 Catlolu, rô
apagado pólo concorrendo desleal do corlo-
jai'11.

l'lrmoi)-8c, entretanto, o violão nos solúes,
Nas bons u elegantes famílias do Holafogo fl-
con sendo modo Inclulr-sc uma audição de
violão nas recepções. *

Mas o violão anda ronlnicntc de sorte. No'.¦Triste fim do Polycorpo Qporesmo" — o
.livro do dia — uni dos personagens mais sym-
nnthleoü o mais bom desenhados ¦'• llleurdo
Coração dos Oulros, emérito cantador de mo-
(linhas. Coração dos Oulros chegou a levar
o .seu Inseparável violão paia o qunrle! do seu
batalhão patriótico, e, cnupionto balas f alrl-
ridas slbllavum sobro a sua eobeça, elle, es-
quccldo cnmplctamcnlo do perigo, tangia "o
pinho .sonoro"...

IC agora nós vemos o nacional Instrumento
entrando rm festas do Sorldndo e em audi-
ções, ospecínes, como a nua orgonlsoram paro
ainanliã no s;ilão dn "Jornal do Commerelo"
05 exímios violonistas llnint Horta e Ernani
Figueiredo,

Dizem os conhecedores dn mnlcrla une é
realmente assombrosa a habilidade desses ar-
tislas no violão, de cujas cordas sabem tirar
toda a iiidolcnle sentimental Idade da alma
brasileira. Deve ser umn festa multo Inlcres-
santo. Soro pelo menos multo nacional e da
sua elegância já sc poderá nugurar, dada a
cotação .1 quo subiu esse Instrumento depois
da solemne Inlroducção uo Cattclo .

Como é natural, o resultado do concurso para
«nspcclorcs-incdicos escolares deixou muitos
candidatos descontentes; mas, o pcor é que nl-
gtins desses liiudidalos nllcgam razões serias
para justificar o seu descontentamento, A p-in-
cipal razão é o critério — ou antes a falta de
critério — :i tpic obedeceram as nomeações. As-
sim é t|in' sendo quinze os nomeandos, o crite-
lio da classificação prevaleceu apenas para os
seis primeiros da lista, lendo sido os demais
escolhidos á vontade pelo Sr. prefeito. Segundo
as bases do concurso, era preciso que o condi-
dato obtivesse pelo menos cincoenla pontos
para ser classificado, e assim entraram na lista
Candidatos com cincoenla c dons e cincoenla e
tres pontos; islo é, que por um simples bam-
burrio ou por mera sympalhia escaparam de ser
reprovados, Pois alguns desses cnndidalos,com
cicncnt.i e poucos pontos, qne apenas escaparam
da reprovação, foram nomeados com preterição
dc outros que fizeram provas muito brilhai'-
tes, c cujo numero dc pontos passava da casa
dos setenta. Ora, comprebcndcr-sc-ia talvez,
que, cnlrc candidatos com o mesmo numero tle
pontos, pudessem o Sr. prefeito ou o Sr. dire-
ctor da tnslrucçno preferir (piem quizesse...
Mas nomear candidatos de provas soffrivcis cm
ticlrlmcnto dc oulros rmc estudaram, que loira-
ram o concurso a serio, e que fizeram provas
brilhantes, é positivamente uma esquisitice que
seria inexplicável, si não fosse sobejamente
conhecido o prestigio nacional do empenho.

. » *
Os "expoentes" na politica...
Tal qual a politica da .Academia de Letras,

também a politica do Estado do llio eslá agi-
tada pela questão dos "expoentes". Alguns
partidários da situação fazem questão da
candidatura do Sr. barão dc. Miracema á sena-
toria. por considerarem S. i£x. "expoente"
do velho partido republicano, que, após
tantas vicissitudes, voltou a predominar no
listado. Elles não- negam que o venerando
medico eampisla, que aliás fui sempre no Se-
tiadò uma figura apagadissima, não eslá mais
na edade. nem cm condições de saúde, dc des-
empenhar; ainda que soffri vcl mente, o mau-
tia tu, Todos sabem que S. Ex, continuará,
como já nndiiva lia annos atrás, inteiramente
afastado do Senado, absolutamente desiule-
ressado de Indo c de Iodos.

Ora, um Estado, como o llio de Janeiro, que
passa por um período tão brilhante de re-
surgimento econômico, precisa ter no Sena-
do uma representação esforçada e capaz de
defender os vens interesses; quando, porven-
tura, ventilados nessa casa do Congresso. E
já havendo nessa representação dous "ex-

pDenles", o Sr. Miguel de Carvalho, como' expoente" da Santa Casa, e o Sr. Erico Coc-
lho, como "expoente" da Faculdade de Me-
dlcina, parece-nos que não conviria ao Esla-
do um novo "expoente",, que no caso do Sr.
Miracema. seria anlcs um "expoente" do Asy-
Io da Velhice Amparada, que do partido si-
tuacionisla.

Comprchcnder-sc-ia a candidatura do Sr.
Miracema, si esse venerando medico tivesse
prestado á sua terra serviços relevantes, que
seria ingratidão csqueccl-os. Mas, sem que se
desconheçam as suas qualidades de caracter,
de chefe político c. de medico humanitário,
não se pôde contestar que a sua folha dt ser-¦viços mi!.-"cos eslá inteiramente em branco.

Já é tempo dc tanto o lislado do Rio como os
demais listados procurarem homens para a
ma representação, ao envés de fazerem como
lie agora, isto é, dc procurarem representa-
jão para os homens.
c

HHkOaOSOOÜ por !$;00, importante plano
da Loteria Federal, a extrahir-se amainliã.
—¦¦ * —¦BWfl>—»¦ —¦ ' '¦— -¦ -

O encerramento definitivo do
inquérito

O Dr. Lcon Roussouliéres, Io delegado au-
ixiliar, encerrou boje definitivamente o in-
qiicrilo sobre a sabina 222, caso já conhecido
cm todos os •¦'eus pormenores,

S. S. já hoje entregou-se ao estudo dos au-
tos para o seu relatório sobre o caso,
».—¦.». i .ii......¦—,.,,,— .-, ¦¦» ¦—qaotau »¦——— )

Loteria do Estai» do Ria Grande do Sol
Amanhã Amanhã

rou tiosooo
Distribuo 75 % em prêmios, sorlcamlo-os om globos

do crystul — liOUSiNUMIíRAUAS por inteiro.
Jogam apenas IS.ooo bilhetes.
'. \ prêmio de........

1 prêmio do
\ prêmio ile" 

premius do '2:000$.
21 prêmios rio hOOOS
Í0 prêmios de 500í> 
50 prêmios ile 200$

\h\ prêmios de 100S,........,, ....
ljI7 prêmios ilo 00$ 

18 premius p. os 3 ullimos algarismos:
1' prêmio 100.$

180 p^ãiios p. os 2 üUimos algatismõs:
1* prêmio 80S ,.

100:0005000
10:0003000

5:000.501)0
4:0l)0$000

2í:0ü'0$000
23:000$000
lbSOOJ-ílOO
•1.r)..ii()5UO0

103:020$000

2:880$000

14:.100$000

.200 prêmios no total de lis  310:5003000
A' VENDA EM TODA A PARTE

ri ""jip^n I

Um scroc que se fazia
passar por poücia

Foi preso pela policia da 2a delegacia an-
Xiliar. o indivíduo Antônio Fernandes da
Cunha, quo se. intitulava indevidamente auxi-
liar da Ia delegacia auxiliar, conseguindo
com isso o exito dc diversas "escroqueries".

A policia apurou ainda que Antônio Pcrnan-
des da Cunha está pronunciado por crime de
furto no lislado do Rio, devendo por isso ser
ainda boje remei tido para aquelle Estado.

- «SMHa» "¦--¦¦¦

A OONPLAGRAÇÂO DA EUROPA
•>• VS** 1WrS^\^V-S^nW*> *\>^\^s^S^%

novas noticias da guerra
(Serviço lelegnaphlco rios coppespondenlesespeclaes (171 NOITE.
das agencias Soiiii)-Hmei*lcnn Press, Havns e Americana e

communicndos officiaes, 11I1* ás 16 horas)

EM TORNO 1)12 VERDUN
—».?«¦•¦

A slhinpfio conllnfin fnvópnrol
pnrn os fvnueoxoB — Ou nlloniflós
1'Cpülllflos cm Mnrl-llimime — Uni

SUÜQüãSO (los ÍI)(jlü'/.QS

F.lixir dc. Nogueira — Milhares dc atteslados.
-**—«0650j5"*-^~*

CERVEJA FIDALGA
Proval-a é approyal«a.
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Morl-llomwc, n celebre collina ou cota
295,71(0 c lia cerca dc wn me- a , osição
nuiis (mancada dos francezes a oeste, do
niosit. E' esta n repiôo onde os combates
entre franceses e allemães lèm sido mais
intensos nestes últimos dias, A collina de
Mort-lliinune tem uma grande imporlnn-
cia estratégica, rislo r/tie domina todos
as outras alturas ao norte, léste c oeste,
dc que os allemães se apoderaram, Ua
mez e meio oue os allemães, in-
niilinenle, se esforçam para conquistar

Morl-llomme
PARIS, íi (A NOITE) — A victoria alcançada

pelas tropas francezos na região dc Mort-Hora-
mo causou a mais viva impressão no espirito
publico, t j no cada vez ae comi) ene ira mais dc
que os francezes dominam completamente a si-
Inação nnqucllo sector.

O ultimo communlcado official diz que ao
longo dc Ioda a linha do frente franceza não
houve acçõen dc nrar.de importância.

Na frente ingleza, segundo annunciam offi-
cinlmcntc de Londres, a:s tropas allemãs, de-
pois de violento bombardeio, penetraram nas
trincheiras intflczas próximo de Mouchy, can-
'¦.ando-nos algumas baixas. Num contra-ataque
immediato, como represália, as força:' briinn-
nicas fizeram um "raid" contra os refúgios
subterrâneos allemães, causando ao inimigo
enormes baixas.

PARIS, ã (Official) (Havas) — Na Argpnnc;
ranhoneámos as organisações inimigas uo bos-
que de Cbeppy. Nn região de Fillc-Mortc, bou-
ve luta de minas com vantagem do nossa parle.

A oeste- do Mosn, na região da collina 301,
bombardeio violentíssimo,

Em Mort-Homme, o inimigo nlacou furiosa-
mente as trincheiras que lhe tomámos recente-
i:icnlc, mas foi repellido em toda a linha.

A léste do mesmo rio, no Wocvre, aclividade
intermittenle dc artilharia.

HAVRE, 5 (Havas) — Communicado do Es-
tado-Maior belga:"No sector de Dlxmudc, recomeçou vigoro-
samenlc o duello de artilharia. Canhoncámos
ns baterias inimigas c os lança-minas e oulros
barcos que sc achavam no canal dc Itand-
zacme."

LONDRES, 5 (Official) (Havas) — Em torno
dc Maricourt, travou-se um violento duello dc
artilharia. Próximo de Mouchy, depois de um
intenso bombardeio, o inimigo tentou ura ala-
que contra as nossas trincheiras. De parte a
parte houve grande numero de viclimas cm
conseqüência desse ataque. Em Doublecrasier,
fizemos explodir uma mina e, depois de bom-
bardear os abrigos do inimigo, renlisálhos um"raid" contra elles.

Ein volta dc lloogc, bombardeio reciproco,
assim como nas proximidades de Pllkclm, onde
as artilharias franceza e ingleza tem cooperado
efficazmcntc.

PARIS, 5 (A. A.) — A imprensa desta ca-
pitai oecupa-se do artigo que o coronel Gaed-
kc, critico militar do "Worwacrts" escreveu
pelas columnns daqucllc órgão, a propósito da
defesa de Verdun, principalmente sobre os nl-
limos ataques a Le Mort-Homme, e cm que
o articulista chama de brilhante essa defesa,
acerescentando que ê admirável o eslado mo-
ral das tropas francezas.

O SERViÇO MMT&K OBRIGA»
TOKIO NA INGbATERKA

Um 'sensacional discurso cio mi-
insiro dns Munições — Os reèúv-
sos dn Inrjlnlcrrn cm homens c

dinheiro

Diz-se. que cnin n nova lei so oMerfio ape-
uns duzentos mil homens,

Estou convencido de quo ne obterfio mui-tos mnls.
1'aln-se lainbciii das responsahlllilades quonos compelem mais pnrtloulnrmontc, Vi/nose.inin os adeaiilaiuenloH de dlltholro aos nos-sos alliados, as medidas a tomar para resol-ver a yrlse de transportes e a garantia ds*>operações coinnierciaes.
Aprecio muito Iodas essas COnsIdcraçõos,iiias entendo tjuei antes de mais nada, dí-vemos lazer sarrilicios eguaes aos da Krau-ça. Mcnr-nos-a ainda multo ninrgom paraOUlros coininelliiiienlos e é necessário que,tanto os nossos alliados, como os inimigo.,saibam que MO niomonlo om quo um smiiileBiieriricio se impuzer, por qua dependa dellea vieloria ou a derrota, a liberdade ou ir ci-erovidfto, a (Irã-llrdanlia, pnrn defender aboa enusn, nao hositnrá em se suJolLar <iesse sacrifício.
Ua ainda quem diga que o serviço militarobrigatório |rfl provocar agitações cnlrc ostrabalhadores.
As virludes elementares não são í:iwi.^ode uma classe especial de cidadãos c o »VInolisino e uino das maiores dessas virtu-

"i —*rm- ipa».
NAS FRENTES RUSSAS

Os russos prparidom em Bnrniw-viieli o no Cnucaso — As onu-n-
(.•úos ncroas

^LON-DRKS, 
S (A NOITE) - CommuniMdo

"nepellimos todos os ataques dos allemãescn Vnlzo, Tveretcli e Anlliohy. "">-n-lcs»epois de uma lula multo encarniçada asnossas tropas continuaram ns seus progres-
cSináki. ? 'l0 Darnnovitcl1 c '•" «"»1 de

Oecupámos um importante sector no aliouiiorui; no Çaucaso, c continuamos a mar-char na direcção de Dinrboldr.
,1,. Lí,ti'"|,1""?s nllc,,,:"ies lançaram cetrtcnns
Dvinsk » " ° " nossn fl'c',llc ao sxú tle

;LONDRES, G (A. A.) _ Apezar de não tersido ainda confirmada offieialmente, parecenao haver duvidas quanto a noticia dn oe-cupnçao de Lrsindroam pelas forças russas.
 ^g« ¦^»t»~«»i •.-

NA FRENTE STALO-AUS-
TKÍAGA

Os trabalhos no
Monroe

]UM>BRANDE PLEITO
es-

As opernções no Jonrjo dn frente— Os ijosques dè Pcrnsn

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
QcuRstas. Lar£o da Carioca 84 sobrado.

LONDRES, 5 (A NOITE) — O projecto cre-
ando o serviço militar obrigatório foi hon-
tem approvado, por quasi unanimidade, na
Câmara dos Commtins, em primeira e segunda
leituras. Hoje será definitivamente appro-
vado, pois o governo considera-o urgente.

Ao defender hontem na Câmara esse proje-
cio o ministro das Munições Sr, Lloyd Gcoi-
ge, pronunciou um lõTígò e brilhante disenr-
so, em que declarou que, mesmo que a gucr-
ra se prolongue até 1013, a Inglaterra está
sufficienlcnientc habilitada a cuslel-a."A Allemanha — disse o ministro — co-
nhece o perigo que corremos si continuarmos
a agir com a demora destes ultimõs tempos.
A peor noticia que pódc receber a Allcma-
nha é a de que foi votada esta lei, pela qual
todos os inglezcs são chamados As armas. Os
trabalhadores de todo o império sabem mui-
to bem que perderiam muito mais si os prus-
sianos ^dominassem. Triumpbante a Allemã-
nha, não só a Inglaterra, mas toda a huma-
nidade suppórtaria um novo jugo. Para evi-t
tar essa cataslrophe é que todos nos devemos
bater."

LONDRES, 5 (Havas) — Durante a dis-
cussão cm segunda leitura do projecto queestabelece o serviço militar obrigatório, o
deputado Holt propcz a rejeição da medida,
no que foi apoiado por dous outros depu-
lados liberaes.

A moção do Sr. Holt apresentava, para
combater o projecto, principalmente objccçôes
de natureza econômica.

Defendendo o projecto, falou o ministro
das Munições, Sr. Lloyd fieorge, que come-
çou por declarar que o "bill" attendia tis
objccçôes apresentadas, tal qual cm França,
onde os homens julgados indispensáveis para
o funccinnarnenlo das industrias nacionaes
foram mantidos nas officinas e oulros cen-
tros de trabalho.

Com respeito á declaração do Sr. Holt, sc-
gundo a qual, si a guerra durasse até 1918,
a Inglaterra estaria impossibilitada dc fazer
face aos seus encargos, o ministro affirmou
que ella o absolutamente inveridica."Os nossos principaes financeiros, acere-
sccnlou, declaram sem hesitação que, qual-
quer que seja a duração da guerra, a Grã-
Bretanha poderá cobrir as suas despesas e
manter-se durante muito mais tempo que
a Allemanha. E, suppondo mesmo que o Sr.>
Holt_ tivesse razão, o mais prudente seria pôr
em jogo Sem perda dc tempo todas as nos-
sas forças.

E' certo que os alliados têm uma esmaga-
dora superioridade de. homens em relação
aos paizes inimigos; mas é preciso que essa
superioridade r,c traduza cm combatentes con-
venientemente instruídos e equipados.

Ainda no anno findo os russos soffrcram
sérios revezes devido á falta de armamento
c munições. Este anno, a Rússia já sc acha
em melhor situação ; mas o numero de com-
batentes que ella c todas as outras rações
podem pôr em pé de guerra será serossíe
limitado pela quantidade dc equipamento das-
ponivel.

E', portanto, essencial que, emquanto es-
perámos que a Rússia se abasteça do mate-
rial necessário, n França e o Reino Unido
equipem c ponham em pé dc guerra todos
os homens validos, afim de estarem prepa-
rados para o momento decisivo. De resto,
os nossos inimigos não ignoram isso. Afãs-
temos, pois, o perigo que nos ameaça si não
tomarmos a tempo indo o partido que nos
offcrece a questão dos combatentes.- A penr
noticia que o Estado-Máior allcmão pôde re-
eeher é (pie foi votada n lei chamando ás fi-
leiras todos os int*lezes que podem pegar em""mas,

i & rr- •CIillc' -scf>"m'0 ° "Itirao commu-meado official, nao soffreu nenhuma grandealteração. Proseguem activainente os bom-bardeios, inais imensos na frente do Isonzo'cno lrentino.
Foram escolhidos quinhentos prisioneirosaustríacos, todos trabalhadores ruraes, narareplanlarcm os bosques dc Pcrusa. '

•¦ -*s* -m»^ ia».
A GUERRA NO AR
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Como se, perdeu o «L 20» — Umnovo Zeppclin perdido
LONDRES, 5 (A NOITE) - Está nviAua-do que o "L. 20f, o "Zeppclin" 

qne enittlhòuna Jiscossia, depois de ter auxiliado o "raid"
levado a effeito na terça-feira, foi aló ali le-vado pelo vento. Como tivesse faltado benzi-na ao apparelho, esle diminuiu a marcha; ovento, que soprava fortíssimo, impclliu o di-ngiyçJ para as montanhas. Vendo-se perdi-dos, os seus tripolanles atiraram ao mar im-
portanles peças das machinas para impedir
que o apparelho pudesse ser utilisado.

O cominandante do "L. 20" era o .tenente
von Staberg, que foi feito prisioneiro junta-mente com oulros 15 companheiros.

LONDRES, 5 (Ilavas) — O Aimirantado
annuncia que uma esquadra ingleza de cru-zodores ligeiros destruiu um dirigivcl alie-
mão ao largo da costa de Scbleswig.

PARIS, 5 (A. A.) — Telegnipham dc Athe-nas dizendo (pie alguns aviões da defesa ae-rea de Salonica realisaram um feliz "raid"
sobre Strumilza, bombardeando as tropas bui-
gaias agglomcradas na estação daquella ci-dade.

Os prejuízos causados ao edifício da refe-rida estação foram consideráveis, conforme
puderam verificar os observadores.

EM TORNO DA GUERRA

Mais quatro fuzilamentos cm Du-blin. O cscnndnlo dos armamentos
nn Hungria.

LONDRES, 5 (South American Press) --
Foram fuzilados em Dublin mais quatro cal)3-
ças do movimento revolucionário na Irlanda.

LONDRKS, 5 (South American Press) —
Os jornaes húngaros protestam energicamentecontra os esforços empregados pelo goven O
para abalar o grande escândalo descoberto t,oiornccimcnto de armas e munições para o Exer-tito c no qual estão implicadas numerosas per-sonalidades.

"LORD" cigarros, ponta de
cortiça, para 200

réis com brindes. Lopes, Sá & C.
Amanhã, a Loteria Federal fará a extra-

cção do importante plano de 100:000^000
cujo bilhete custa apenas 83000, . ,

lilirltóiSaSiii
[iniiil

Deixou, hoje, a presidência da Associação
Commercial do Rio dc Janeiro o Sr. barão de
Ibirocaby.

Exercendo aquelle cargo durante tres bien-
nios, não será demais saber-se, ligeiramente
embora, qual foi a passagem por elle do Sr.
barão de Ibirocaby c a forma por que S. S.
o pro.cnrou desempenhar.

Assumindo cm 1910 a presidência da Asso-
ciação Commercial, o Sr. barão de Ibirocaby
fez levantar nm balanço, conhecendo do cs-
tado financeiro do instituto, aceusando aquel-
le documento o aetivo, entre outras verbas,
de 108 apólices geraes, no valor de
105:555-?880, 1491 apólices geraes inalienáveis,
valendo 1 ¦.484:000?, 11 1|2 accões do Banco do
Brasil; 18:500$; propriedade, 10:000?, e caixa,
saldo em moeda, 1:810?, e um passivo de cre-
dores, por diversas conlas de praça, honora-
rios de advogado, etc., subindo á cifra de
8G:900?030.

E o presidente da Associação Commercial
passa, agora, esse estabelecimento ao seu sue-
cessor, c para só falarmos quanto ao lado
financeiro, com vários serviços rcgularisados,
inclusive restabelecido o de pensões a ve-
teranos, c nesse estado: 50 apólices geraes,
50:000?; 500 apólices de 1909, 4ÍÍ9:51G$G00; 23
apólices de 1915, 17:365?000; 1.494 apólices
geraes, inalienáveis, 1.494:000$; 120 anções do
Ranço do Brasil, 20:482.?500. Propriedades,
40:3705; caixa, saldo cm moeda, 09:935? 150, e
sem contas absolutamente a pagar no passivo.
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Serviço feleplpnicò
SUL 2 MIL. **•- Immediatamente terá V.
. Ex. Colombo -»- P. José de Alencar ¦

Uma "Câmara ardente"
A sessão de hoje na Câmara dos Deputados

fui dedicada nox moiios durnnlu o ini enceno
das sessões parlamentares, com cxccpvAo do
general Francisco Qlyeorió, ao quo! «erfto
rendida-, amanha homenagens de apreço, sus-
priideiido-sc lambem a sessão pelo seu falir-
cimento.

A sessflo foi presidido pelo Sr, Astolpho
Dutro, secretariado pelos Srs. Costa Ribeiro
e Juvenal Lamarlinc, sendu aberta fia 13,15,
presentes f>3 depiiliidos.

Lido o vasto expediente, que se nceuniu-
Iara durante ns férias, entre o qu.-l sc acha-
va nina ivlnçãn dos exercícios fjmlus, reinei-
lida pelo Tribunal de Contas, foi lida e ap-
provada, sem debate, a nela da ultima sessão.

Falou, em primeiro logar, «• Sr, Erasmo de
Miimto, que recordou a ncçfio dos Srs. Ar-
t li ti i* Orlando o lldrciilniiO Dnitdolhf, pornnm-
bucunos llluslros, ox-rcprosculantes federaes
do seu Kstadn, ipie fnlloccrnm durante aa fe-
rias do Congresso. () Sr. Erasmo de Macedo
traçou a largos traços a hingraphi.i dós dous
mortos, em homenagem aos quaes requereu
a inserção ,em a.-la, de um voto de pezar,

l'alou, eni seguida, o Sr, Cn:;ta Ribeiro, que.
em sentidas palavras, traçou o perfil do ca-
pilão Augusto do Amaral, pedindo, em nome
de sua bancado, quo se suspendesse a sessão
pela morto do deputado pernambucano.

O Sr, Soares dos Santos, filiando rui nome
da bancada do Rio (irande, associou-se ás ho-
incnagens de pezar propostas pela bancada
tle. Pernambuco, referindo-se aos ev-senado-
res federaes Joaquim de Assumpção e Ramiro
Harrellos, esse constituinte e ao qual n causa
republicana muito deveu nn acção por elle
desenvolvida ao lado de Júlio de Castilhos.

O Sr. Soares dos Santos terminou o seu ne-
crologlo requerendo um voto de pezar pclfl
morte do coronel Joaquim de Assumpção e o
suspensão da sessão cm homenagem ao Dr.
Ramiro 'ireellos.

O Sr. Silveira firun, representante de Ml-
nas, lembrou á ("amara haver fallecido tam-
bem, durante o interregno das sessões parla-
mentores, o coronel Luiz Eugênio Monteiro
de Iiarros, que representou em varias legisla-
luras o segundo districto eleitoral' do Esto-
do de Minas Geraes no Congresso Nacional.

O orador referiu-se á acção civica do mor-
to, accentiiando os traços mais relevantes da
sua vida, propondo, ao terminar, (pie a Cama-
ra fizesse inserir em octo um voto de pezar
pelo seu fnllecimcnto.

Falou, logo após. o Sr. Cunha Machado, que
cm nome da bancada maranhense requereu
uin voto de pezar pelo fallccimenlo do ex-
deputado federal pelo seu lislado, Alfredo da
lamba Martin-, qne foi magistrado de valoi
e chegou a governer o Maranhão.

O Si. Barbosa Rodrigues, representante do
Pará, leu um necrológio do Si*. José Verissi-
mo, rendendo homenagem ao .saudoso poly-
grapho.

Por ultimo o Sr. Augusto de Lima referiu-
sc á personalidade do Sr. Affonso Arluos, o
grande osèriptor nacionalista fallecido, ha
pouco tempo, em vfagem para a Europa, ao
chegar a IJtncelona. O depu'ado mineiro ae-
cen tu OU quão abnegada foi a acção civica do
in»i'lo, qu. era um patriota ardente e desin-
leree.ado c cuia máxima preocupação era o
desci: vol vi me n te nacional.

A Câmara andaria liem, co.iiUiü! o depu-
íadu nii.-.eiro, si associasse ás homenagens
que presto nos gi andes compatricios niorlos
durante 0 interregno das sessões parlamenta-
res, o nome do eminente eíe.nptii*. Requer,
por isso. a inserção era act.i dc um vido de
pezar pelo passairehlo do illuslre brnsilòiroi

A C-vnara a;- )ovou, cm seguida Iodes os
requeriii-euioí que lhe JJí*am apreserilados,
sendo a sessão levantada ás 14,15.

— ' ¦ ^at»*-"* ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ "—-
Por 8^000 apenas pâde adquírir-se inn bi-

liiele premiado coan 100:000^000, na extra-
cçãa da Loteria Federal, a extrahir-se ama-
nhã.

<St>>3- ¦

A eleição de lioje, no
Associação Commercio!
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Um caso "macabro"

Boca entreaberla, olhos baços, semi cerrados*
morto, cairá ali na sargcla da rua da Luz, sem
um ai. Viera andando, tropego. Sentara-se. A
cabeça pendeu, deitou-se, moveu-se um pouco
e ficou inanimado. Os transeuntes passavam,
hidiffcrentes.

E' um bebedo...
Um, mais caridoso, approximou-sc e exami-

nou o homem.
Está morto 1

Correu ao telephone e commünicou-se com
a delegacia do 15" districto.

O commissario Cruz, sempre no seu inse-
paravel fraque e suas calças de riscadinho,
foi ao local. Olhou, apalpou o homem, que
ainda estava quente, e começou a tomar no-
tas do vestuário, do physico, dos signaes par-
tieulares da viclima. E exclamou:

Coitado, morreu ao abandono,: -!..
E enxugou uma lagrima.
Chegou um soldado.
i— Passe uma revista neste infeliz; talvez

lenha algum papel.
O soldado abaixou-se e virou o "cadáver".

Que horas são V disse uma voz avinhada.
—- Oê! disse o soldado.

Que é isso ? disse o commissario, e ap-
proximou-sc. O soldado afastou-se, meio as-
sombrado.

O "morto" era o ebrio Annibal Leitão Mot-
ta, que despertara ao solavanco da revista e
suppondo-se em casa perguntara ns horas.

Voltaram á delegacia o commissario, o
fraque, o promptidão e o "morto", que ficou
uo xadrez...

<S*l*>
Elixir de Nogueira — Único que cura syphilis.

¦a»»—

CERVEJA FIDALGA cura
Calor, tristeza e secura.

A mmt% so maa&at©
A policia do 23" districto, embora todos os

vestígios façam crer em um accidente, no caso
da morte do mascate Jorge Abrahão, abriu in-
querito para apurar as suspeitas levantadas de
rm crime.

No necrotério da policia rcalisou-se a auto-
psia do cadáver do velho syrio, não encontran-
do os médicos legislas o menor signal de vio-
lencia, o menor vestígio de traumatismo, c con-
statando o perfeito estado do esqueleto, pelo
que, embora não fosse possivel precisar a cau-
sa da morte, prejudicada pela pulrefaeção
adeanfada do corpo, mais robuslecida fica ain-
da a bypothesc mais acceitavel cm lodo caso,
í.uc c a dc um mero accidente.

A elucidação completa de tudo, só poderá
agora, porém, alcançar o inquérito policial, in-
slaurado eom o único fim de esclarecer, como
dissemos, as suspeitas, ainda que absurdas, do
assassinato.

~Q*t>* i-
Dentista. Tratamento com

Jr ¦¦ ueinisia, 
ínuaniemo com

rPfTPiríl AlVP^ plctamcnte sem dôr. Ru. i li i cn a rtivcs noiln- Silva n> 28_

Exclusivos da moda
Na próxima semana, MME. GUIMARÃES re-

ceberá, vindos dc Paris, lindos tecidos para ves-
lidos, desenhos de sua "exclusividade". Atelier
de alta costura. Rua S. José n. 80, telephone
1094, Central. Próximo á avenida Rio Branco;

1*1*'

L m aspecto do interior do salão dà 
"Associuçlio 

no inicio dos trabalhos clcitoraCJ
liu muito tempo não sc rcnllsnvn tão con-

corrida eleição da directoria da Associação
Commercial. E' quo nunca loi disputada n
direcção dessn associação como agora, dando-
sc n ella, neslc. momento, urna grando signi-
ficação, motivada pela gclsiío havida denlro
da classe ou, proprlamcnto dito. denlro dú
meio que mais dc perto vem ',c interessando
pelas questões (pie lhes dizem rcspe!to.

Está no conhecimento publico, pelo-- largas
discussões mantidas nas columnns dos jor-
nacs desta cidade, a campanha que se vem
desenvolvendo como preparo á eleição dc
hoje. Pouco o pouco foram se aecendeado
paixões; acirrando hostilidades, paixões e
hostilidades que felizmente lerão um termo
com a terminação do grande pleito pela ciei-
ção dc hoje.

A eleição estava marcada para depois das
decisões da assembléa de hoje, que teria co-
meço ás 18 horas, no salão do pavimento ter-
reo da Associação Commercial, á rua Primei-
ro de Março. Assim foi.

A' hora marcada, grande já era o num?-
ro de associados ali presente. Pouco depoi",
o salão estava literalmente cheio. Não sc
tem memória dc uma eleição de associação
de lal natureza, composta de gente dc tão
elevada sociedade, tão grandemente concor-
rida. O aspecto do salão dava liem a im-
pressão da importância que se vinha ligan-
do ao caso. Antigos negociantes, industriaes
c oulros membros da classe que nunca fo-
ram vistos arredados dos seus inveterados
hábitos lá estavam hoje, dando, cora suas
presenças, n nota curiosa da eleição, era-
prestando o aspecto de uma solemnidade
anormal,

O COMEÇO DOS TRABALHOS
Assumiu a direcção dos trabalhos o presi-

dente da Associação, Sr. barão de Ibirocaby,
que pediu á assembléa para designar um ou-
tro cavalheiro para dirigir a mesma.

Foi indicado o nome do Dr. Sampaio Cor-
réa. Esta indicação foi recebida com uma
salva de palmas dos presentes.

O Dr. Sampaio Corrêa, assumindo a pre-
sidencia, convidou para Io c 2" secretários,
respectivamente, os Srs. coronel Fredolino
Cardoso c Gustavo Rodolpho IIcss.

A mesa c a assembléa dispensaram a lei-
tura do relatório, em virtude do me.iíno já
haver sido distribuído.

Em seguida foram lidos o parecer do con-
selbo fiscal e a acta da sessão anterior, que
foram approvados.

L\ COMEÇAR'A ülisiç^Ó
O presidente annunciou então que se ia

proceder á eleição da nova directoria.
Neste momento cm um grupo que sc acha-

va próximo á mesa ouviu-se uma alterca-
ção acalorada.'¦ O presidente fez soar o tympano por va-
rias vezes, mandando em seguida proceder
á chamada, por ordem alphabetica, dos no-
mes dos associados. Era o inicio da eleição.

Cada um que ia sendo chamado depos'-
lava a cédula na urna, mostrando antes o seu
recibo.

Esle processo, porém, era muito demorado,
altendendo a que muitos dos sócios falta-
ram e outros não ouviam a chamada, graças
ao barulho ensurdecedor dos pregões da Rol-

sa, sendo necessário repelir os nomes Ires o
mais vezes.

Reconhecendo essu inconveniência, o pre-
sidenlc resolveu proceder á eleição pelo nn-
ligo systcmn, islo é, asslgnnndu os sócios em
umas folhas dc papel e em tal oceasião dei.
laudo n sua cédula na urna.

Os trabalhos, ainda assim, irntnuavam ira
tonto em confusão, pela quantidade de dei-
lorcs, offluindo todos ao mesmo tempo, partt
votarem nas quatro urnas.

A' vista da falta de meios paia poder dir
aos trabalhos da eleição a ordem e o mctho-
do necessários, declarou o presidente da as-
sembléa não ser o responsável por qualquer
reclamação.

A's 15 horas ainda era grande a concorreu-
cia de eleitores que se apresentavam com o**
seus tituleis.

UMA PIADA DO SU. MIGUEL
MON

CAL-

O Dr. Miguel Calmon numa rodinlia fazia
lambem espirito.

S. Ex. dizia :
Eu já votei; cumpri o meu dever, por-

tanto; mas, protestei...
Protestou ? 1 — intcrpcilou um do

grupo.
Sim; protestei. O Sampaio Corrêa desta

vez foi a negação dc professor de hydrauli-
ca, qualidade jue o meu collega a possuo
eom eminência. Pois não 6 verdade (pie elie.
foi o causador dirceto da balburdia inferne'
havida no início da votação ? 1

Por que ?
Porque fez duas entradas para uma

sò saida...
A gargalhada foi geral.

OS -PUNGUISTAS NAO PERDEM
VASA

Na confusão os "punguistas'' tainbem qu'-
zeram tirar partido, embarafustando-se por
todos os recantos. O commissario Clapp, po-
réin, segurou dous daquelles "cavalheiros",
mandando-os para o Io districto.

Eram os conhecidos "punguistas" Oscar da
Silva c Euclides Gomes de Oliveira.

O SU. SAMPAIO CORRÊA LAVA
AS MÃOS

O Dr. Sampaio Corrêa, recebendo vários
protestos sobre o modo da votação, falou cj-
mo Pilatos.

Lavo as mãos, desde já; não posso ser
responsável pelo que houver...

E a eleição prosegniu...
UM CASO QUE PROVOCA DIS-

cueexo
Num grupo .íavia acalorada discussão. Ap-

proximámo-nos.fi' desaforo 1 — dizia um.
Não i I
Vamos á mesa, prolcslar !
Vamos.

Na mesa tudo se aclarou. As chapas da
Liga eram semelhantes ás da Associação.

O Dr. Sampaio Corrêa, recebendo o pro-
lesto, declarou:

Não ha razão para o n&sumpto. A sc-
mclbança de chapas ó uma eousa muito r,a-
lural; um "truc" pe.rmittido e que não des-
abona absolutamente aos pi encantes".

A calma voltou logo aos que discutiam o
caso.

À sessão do Conselho
Umacavação de quatro mil e

tantos contos
A sessão do Conselho Municipal teve hoje

inicio ás líi horas e 8 minutos, terminando ás
13 e 20 minutos. Durante este curto espaço
dc tempo foi lido no expediente um requeri-
mento de Joaquim Raymundo de Lamare c
oulros, como liquidantes da Companhia Geral
dc Construcções Urbanas, pedindo seja o pre-
feito autorisado a paçar aos requerentes, me-
diante accordo, os prejuízos, perdas e damnos,
estimados cm 4.07il:452$840, que allegam ter
soffrido a companhia de que são liquidantes
com a rescisão do contrato.

Esse requerimento foi á commissão dc or-
çamento.

Seguiu-se a ordem do dia, que constou de
projeclos de interesse pessoal c do seguinte:
continuação da i!" discussão do projecto n. 42,
de 1915, regulando a vistoria, registo e trafe-
go de. automóveis na via publica (com substi-
tutivp n. 42 A, de 1915) que foi adiado por oi-
to dias a pedido do intendente Getulio dos
Santos.
¦-- — i ¦¦!« i i^qofcrfc--»—-—¦¦ ¦¦¦—'¦» ¦¦ ¦ —

Xarope efficaz para curar bronchite,
coqueluche, asthma, rouquidão, ca-

tarrho, resinados e

qualquer tosse

Falledínenío em Friburgo
Recebemos da redacção da "Cidade de Fã-

burgo", o seguinte tclegramma, datado dc
hoje:"Falleecu esta madrugada, contando noventa
annos dc edade o coronel Galiano das Neves.
Seu fnllecimcnto consternou a população fri-
burguensc no seio da qual era o finado muito
estimado."

i i<i» -

RUA DA CARIOCA, 30

FIDALGA !
Esplendida cerveja da BRAHMA
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Com presteza, nitidez >• slgillo só se
executam na «Escola Remington», nu 7de Setembro. 67 -- Piccos módicos.

• • •

O vigia dos Telegraphos na ilha do Gover-
nador, Manoel Mníçellino, ali residente, veiu
á cidade, onde dous vigaristas, no conhecido"passe" do bilhete de loteria premiado, li-
raram-lhe 180$ em troca dos 2:000? do pre-
mio, que elle disse á policia do Io dUln-
cto, iria dar aos dous gajos...

Tainbem a Maria da Conceição, na praça
Onze de Junho, deu 50$ c 13 libras em tro-
ca de 18:000$; E depois foi á policia do 14"
districto.

0 SENADO ©ca

COMO SEMPRE
A sessão do Senado careceu Je importância.

Não tendo havido numero para votar" da or-
dom do dia, que constava da eleição da mesa c
das commissõcs permanentes, a sessão durou
apenas uns breves minulos.^tlurante os quaesliada sueeedeu que merecesse mensão.

Amanhã, havendo numero, proceder-sc-á á
eleição.

Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores SPARTANOS

Quereis apreciar bom o puro caio? |
goccTgwpnwaaaj Kx^siax^axií^nixE-cK-rücrj^Lj

UMA QUESTÃO PARTICULAR

Do Sr.vDr. J. Pires M. de Carvalho recebe
mos uma carta communicaiido-nos que c"Jornal do Commercio" suspendeu a puhli-cação dos artigos que S. Iix. escrevia, na par-te inedilorial, sobre unia questão com a
Cqmpaguie des Cbcniins de Fer Pedcriiux de
1'Est Brcsilien. Uni desses artigos sac hoje
na secção respectiva desta folha.

CAffV GLOBO a;r°'A «b«^«..li^mv finos.e fantasia decnocolale, só de IJherinj .Sc Com|). rua áeta daSetembro n. 103.
¦•—¦a3»e»—» _

CERVEJA é boa bebida.
Si é »R§3ftL£;&!> é a preferida

->—»«?Ijí>Í3b—n -

O DIA ¦P E JÍC3
H S

O cambio abriu era alia, com as taxas <
11 23|32 e 11 ii|l d. e depois tornou—-c •-'
ral a taxa de 11 25)32 d., sacando o Ultr
marino a 11 131X6;

Para as leiras do Thesouro houvi neg
cios a 8 °|° de rebate, não constando neg
cios par esterlinos.

A Bolsa esteve bem animada para as ap
lices da União, do empréstimo de !00í)
para as munieipaes de l!)í)!i e das de 101
Das apólices da União dc 1915 foram ven
das 302, ao preço 7808000.

Para as acções das Docas da Bahia boi
negócios para 1.260 a 20$ c 100 a 2(1551
tendo as vendas á praso regulado de 263-
27?. Os débentures do Mercado Municio
foram negociados a Í85S000.

—- ¦¦' ¦-" «>-'^S&g»—« .__.,,„
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A LA. GAPITÂLE
Grande Liquidação

OUVIDOR -16

RIO
MOURA BRASIL

íura as uiliamiri u le
oinos

Kua Urusiilayiiiiq
-»—¦«3&<?í£»»

A Loteria Federal íara amanhã uma ox-
tracção com o pranto maior dc 1: a ;i;'0ü0,
custando cada bilhete a diminuta importan-
ci-i (te 8$000.
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Ultimas noticias
da_|üerra

(Recebidas até ás 18 horas)
>—

A resposta da Alemã-nha 6 extenso..."WASHINGTON, 5 (Havas) — o primeiro
! rnitlournmm*» contenda » rcsnntla dn Ãllomn»

.( hImi A notu nmorlcaaa começou n chegar ho.
iiicitlc íih 7 horn* e 10 minutos. Ah illf liriildo-
•Iom ntmospherica* durante n noite min por»nillllrnm ouo a Irnnrmlshiio, vlw Snyvlltó, sé

, íl/fH... mnln cedo.
! Polo dcNPMvolvimcnli) qnc lhe fui dado, «

noln do gi/verno nllemlln excede <*m oxtòitBKoimii... n* «iilrnN quo Km nida írocndnH cnlre
i os tlnuH paizes deidò o principio dá guerra,

TTi fcr-

UTIMA5INFORMAÇÕE5(^
RAPIDAJ & MINUCIOSAS

MdbToD/CA REPORTAGEMWL DA*A NOITE"

rosposta
Mamaiilia

Uma parto do que diz a nota
WASHINGTON. 5 — lintrando logo¦'tio nssumptÒ dn noln, n respostn dn Al-

Icinnnlin adia a soluçflo da questão do
torpcdcnmcnto do vapor (.Sussex... A
Allemanlia contesta que tivesse ordena-

. <lo unia guerra submarina sem res tri-
CÇÔCS, mas pretende (pie são inevitáveis
alguns erros na applicação de medidas
tomo as que tomou. j

Lastima que os listados Undos se
tivessem recusado a acceitar :is pro-
postas tendentes a reduzir ao mínimo o
perigo para os viajantes americanos c
expõe longamente, em seguida, as suas
queixas contra o bloqueio inglez.

Depois de formular diversas criticas
a propósito da altitude do governoamericano em relação aos dous gruposi!e belligerantes, a Allemanlia pronípti-lica-sc a ir até ao limite extremo tias
concessões possiveis.—Havas.

Nulii da Agencio Havas — Devido á li-nli-
duo d;. transmissão radiographica enlrc Ber-
liiii c- Sayville, nindn não clijgou, até ás 18
libras, íi ultima parle da resposta du Al!:-
inuiili.-i.

NOT1G3AS OFFICIAES
recebido pelo
britamiicn cioslade

O seguinte coinmunlc.-ul
cônsul gera! de sua niaje
1'ress Bureau:"LONDRES, 4—0 sentimento na rnglnlertn
com relação n queda de Ivirj não se compara
cóm o produzido pela rei irada dos Dardnnollos.
A queda de Kut não affccta a situação inilit.-.r
na Mcsopotnmin. O fracasso na chegada ün

. expedição de soecorro á cidade sitiada foi .--.d-1 miltido como tendo sido divido ,-'is inundações
di. Tigre e não por falta dc homens ou muni-
ções.

Os turcos estão impossibilitados de retirai
um simples soldado da frente na Me-jopolaníw
Ao contrario, elles são obrigados a reforçar os
se,.s exércitos mesopotomios em vista, primei-ío, das suas numerosas baixas no contra-ata-
cpie da semana passada cm Sanna e Vat e em
urgimdo togar por causa cia ameaça da appróxl-
inação d.i columna russa a desembocar da Per-
sí„ no seu flanco oriental. As operações dc-Jín
força poderão desempenhar um papel iniporlíin-
t: em próximo futuro. Filas serão dirigidas
em conjunto com os inoi imenlos das principaes
forças britannicas no Tigre e segundo as con-

;<liçôes do tempo. O dcrrcliniento da neve nos
confins dos Tanrus Armênios continua e as
inundações do Tigre e Euplirates subsistem
Iara o verão. Entretanto, ao norte dos Taurus,
na linha Ti-ebizonda-Erzcrum-Bitlis, os russos
o tão desenvolvendo os seus exércitos e organi-

i sondo o sen serviço de supprimento para a pro-xima descida r.o planalto da Analolia Central.
As difficuldades geograpbicas das .seguintes
phases da campanha na Analolia serão menos
srduas.para ambos os lados. A extensão das
tommunicnçõcs russas é compensada pelo f.icto
lias províncias armênias que elles têm invadido
(que cobrem uma área não muito menor do queleda a Grécia) serem facilitadas pelo faclo quec?tas são todas pro-Russia. Do outro lado os

.turcos tèm um consolo pela perda das proVin-•cias, que consiste na sua linha de batalha es-
tar sendo trazida mais próximo a sua linha de
estrada de ferro em Anjgora, o que facilita os
problemas de reforço c supprimento. O centro
do theatro da guerra oriental continua cm ge-j-al o principal ponlo dc interesse militar.—Na África oriental chove com violência, dc-

.morando assim as operações. O Exercito alie-
jinão, que eslá sendo perseguido, foi dcsaloj.-i-

do pela cnvallaria britannica, sob o commando
co general Dc Ventcr, de Kondoalrangi ctomou
nòvn posição nas montanhas de sudeste. En-
itrelanto, as forças belgas, operando na Iron-Iteira oriental do Congo, cffectuaram um des-
embarque nas margens allcmãs íLu-JrfgTr-tuvu
c foVçarnin os allcmães a evacuar a sua po-S.'.ção no alto Rnvisi, emquanlo que ao sul do.lago uma columna separada atravessou o rio c
oecupou as posições allcmãs cm Sbangugu.—A rebellião na Irlanda fracassou com'a mes-
jna rapidez cem que começou. Os distúrbios«in Dublin produziram apenas um pequeno éeolias províncias. O Sr. Redmond, "leader" dosliaeicmalistas, e Sir Edward Carson, "leader"
los ttlsiermen", apressaram-se a reprovar osíeheidcs publicamente. Os Ires intellcctunes
te Dublin que organisaram o movimento jáleram fuzilados, Outros, incluindo Roger Ca-icmenl, estão aguardando julgamento. À maio-ia dos prisioneiros tem sido trazida para aInglaterra; O interesse publico "
aipa com o assumpto."

Q casügo aos rebeldes
irSandezes

' LONDRES
Dublin:"O tribunal

NA CÂMARA

Varias notas
políticas

O Sr, Nfnliuco de Gouvfln clava Indlrado
para hulisllliilr o Sr. Celso IJnymn nn presldcu-ela da eoninilKRÍto «l<* diplomacia o tratados. O
deputado Riil-rlognuidenso doelnrou, porem, não
pretender nem arccllar esta dlstliicçfio, quo de-
verá ser, assim, con ferida ..•¦ Sr, Arlsiiirclio
l.opes.

O Sr. Marcolino llarretn, em palestra com
os rcpivsi-nljinlcs da imprensa, ilecltiroii:

—Voei» não se esqueçam tle nollclnr que cm
.li.eareby loi levantada a candidatura do con-
Kclliclro Rodrigues Alves íi presideucia da He-
publica,

Sobre a conslllulção das conimlssõcs di/.ia O
dcptiludo paulista:Não creio que « Ciuciuolo deixe de figurar
na conimlssão dc finanças^ Elle 6 compcieiite,
trabalhador e nós devemos a elle os maiores
serviços. Elle continuará ua coriillllssflo.

•
l-ailre nv deputados por S. Paulo era correu-

le (pie a bancada não pleiteia represenlaçáo nas
(i.minissõcs ncrnuinentcs, mesmo na mesa, ae-
(cilaitd  lugares <|iie lhe sejam espontânea-
meiile designados pelo presidente da Câmara,
dc accordo com o "leader".

* •
O Sr. Vicente Plraglbe (píer ser o nutor ilo

projcclo o. 1 da presente sessão legislativa. O
seil projcclo já está redigido c será dado ama-
nbã a publicidade. *

Ao que se di/.ia. na Câmara, dado o rcconbe-
cimento do Sr. Iriiieu Machado como senador
por esla capital, preencherá a sua vaga na Ca-
mnrn o Sr, Figueiredo Itocha.

—Fizemos tudo para o Metello acompanhar
0 Irineii. dizia o Sr. l-lavio ao Sr'. MnVlgnlcr,
Si elle não fosse tão creança, seria o deputado.

Mas elle escreveu uma carta, a 10 tle março,
dcsligando-se do partido do Tliomdz.

Sobre a mensagem presidencial falavam os
Srs. l-'auslo l-'erraz e Vicente Piraglbo.

A inensagcm actnal é interina"; a "per-
iram-,ile", virá depois...
.¦—.¦¦ ii. > »Mjg|>-.«

O grande pleito de hoie|i auiacia ile um charlatão Os reflexos da guerra na
na A, Commcrciai

O Contestado bahiano=mineiro
Vae se fazer um accordo

sobre os limites

li apuração começou ás
Í7 horas

Conllntmm os trabalhos da eleição da no-
va directoria da Associação Commercial, sob
a presidência do Dr. Sampaio Corrêa.

A\s 17 horas o presidente da assembléa dc-
clarou que Iam ser encerrados os recelilmen-
tos de votos,' visto não haver necessidade da
prorogação dos trabalhos, nfiO usando assim
dos poileres que lhe haviam sido conferidos.

Apresentaram-se ainda doas associados c
foi encerrado o recebimento dc votas.

Começaram então os trabalhos da conla-
gem de votos, feitos exclusivamente pelo pre-
sidente o seus dons secretários,

Dos presentes, ouviu-se que o calculo dc
votos recebidos poderia ser de novecentos a
mil, A julgar pelo lypo das cédulas conluias
nas urnas, dlfferençando-sc as duas chapas
balidas, pode lambem ser feito um cal-
Clllo do resultado, dando a chapa Pereira l.i-
ma, com uma maioria de duzentos votos so-
bre a chapa Ortigão,

Outros dizem quo a maioria não pode ser
muito grande, lia lambem quem, conhecedor
da orientação da assembléa, (liga que a chapa
Pereira Mina lem o dobro da chapa Ortigão.

Todos os calculistas, porém, estão cie ae-
cordo quanto a ter saido vencedora a chapa
Pereira Umn.

Os trabalhos da apuração prniiiolleni pro-
longar-se pela noite, alé talvez as 21 horas,
quem salie si reservando, afinal alguma sur-
presa,

A's 1S horas terminou a contagem das ce-
(lulas, finam contadas PIS.

-¦ ¦«>». i

A quanto vae baixando o nosso
ensino superior

Explicando o facto por nós honlem noticia-
do com esse titulo, recebemos hoje cio Sr.
secretario da Faculdade de Direito unia car-
ta, a que só amanhã, por nos ler chegado
tarde, poderemos dar publicidade.

Oliveira Bastos não
appareceu

Como bonlem disr.cmoi, o nudaclo clinrln-
lao "Dr." Oliveira Hastas, depois dc expulso
violentamente peloj nlumnos <*n 5" üéiic do
laeuldiide de McdlcJníl. foi quelxnr.se h poli-
,.n. "?. *'. fltolrieto. Dizendo ter sido nggre-dido "pela 5' série medica", Rem especificar

os oggressores, aconselharam ns autoridades
que os citasse, o quo o ebnrlnláo ílcou delazer lioje, Mibmeltciido.se enlão n corpo dedebelo,

Não apporeccu, porém, un' delegacia, nemnn I acuhl.iilc, onde o esperavam com outraexpulsão,
Para fugir ao ronlaclo com Olheira Tias-los, um grupo dc nlumnos cia Faculdade lo-mon a Iniciativa dc recorrer A Congregaçãonuma representação, pedindo a exclusão dnmatricula dc Miguel de Oliveira Hnstos, ba-scada na falia dc uni documento capital mie

provo n sua idoneidade.
Segunda-feira próxima reunlr-sc-fio os nlu-mnos no Pavilhão Torres Homem, para ira-desse assumpto.lar

piresitiemife da Etapa-

vida particular
t

BELLO HOltlZONTl-, 5 (A NOITE) — O
correspondente dn A NOITE esteve hoje cm
palácio, onde mostrou ao Dr. Delfim Morei-
ra uma collccção dc mappas da zona mineira
que os bahianos estão invadindo.

O correspondente offerccetí ao Sr. presi-
dente de Minas varias informações sobre
aquella região c sobre os faetos decorrentes
da invasão bahiana.

O Dr. Delfim Moreira eslá empenhado cm
evitar que tomem maior vulto taes irregula-
ridades c abusas, devido tão só á falta dc
marcos nas divisas.

1-" provável que o governo entre ein acenr-
do com o da Bahia afim de precisar os limi-
tes das zonas invadidas.

<¦¦- -i ¦ » -«àggfl» ¦.¦..¦>¦ ..i ..,. „, ., — .,

A mudança de prefeito
A' ultima hora o Sr. Arthur Chino, offi-

ciai do gabinete do Sr. ministro da Justiça,
levou no Sr. presidente da Republica, pira
ser assignado, o decreto que- exonera o Dr.
Itivadnyia Corrêa o nomen seu Substituto
IJr. Azevedo S.)d:-é.

A posse do Dr, Azevedo Sodré no cargo dc
prefeito do Distriélo Federal terá log..r ai a-
nbã, ás 14 horas.

Antes dessa cerimonia será inaugurado no
salão nobre da Prefeitura um retrato do Sr.
prefeito Dr. líiadavia Corrêa, obra do pintor
iíeluiiro de Almeida.

^gofc» ¦

O governo mineiro declara ca-
uma concessão

6í)üci

fls promoções no
Exercifo

Reunida boje a commissão dc promoções do
lixereilo, sob a presidência do general lícato
Hibciro, fez as seguintes propostas:

Najinna dc artilharia — Com a reforma do
capitão Moysés Febronio de Andrade, por de-
ciclo de 1 do corrente, abriu-se uma vaga deste
posto, que compete ao graduado Alberto Au-
rcra Terra, ao qual cjbc classificação nn se-
gunda bateria do 18° grupo.

A vaga de primeiro tenente, resultante dessa
promoção compele ao segundo tenente Sylvio
Lourenço Schlcdei*.

A commissão deixa de apresentar proposta
para preenchimento dn vaga de segundo tenen-
te resultante dessa promoção, por não existi-
rem aspirantes a official com o curso da arma.

Nn arma de infantaria — Com a informa do
coronel José da Cunha Pires, por derreto de'1 do corrente, ahriu-.se U"lri vaga deste posto
que, por ter sido a ultima preenchida por me-
rccimeulo, compele, por antigüidade, ao gra-doado João Caetano de Faria Albuquerque: ao
(ji-ul cabe classificação no 7° regimento.

Dessa promoção resulta uma vaga de U-iie.nlc-
crroncl que, por ler sido a ultima preenchidao por antigüidade, compele no priiic!pIo'cle merc-
cimento, deixando de ser preenchida em vir-
lude do determinado no aviso u. 21; de 21 de
janeiro ultimo',

Graduações — Dc accordo com o nrl. 1" da
lei ii. 1.215, dc 11 de agosto de 11)0-1, a com-
missão propõe que sejam graduados nos poslos
immedir.taincntc superiores os seguintes offi-
ciaes:

Na arma de artilharia, o 1° tenente Mario
Ucrlink, e na arma de infantaria, o tcnciilc-co-"li.liel Arthur Adaclo Pereira de Mello.

¦ ¦ fc *m}&%*0 mjjt

0 presidente dn Republica visitou, á tarde, nt-.se.ila Profissional Rivadavia Corrêa. Acom-
pnnharam-n'o nessa visita, além do coronellasso Fragoso, chefe da casa militar da pre-siclencin, o cnpllâo-tencnle Alvim Pessoa, aiu-dante de ordens, os Drs. Rivadavia Corrêa,
preleito; Azevedo Sodré, director gera! de In-slrucçnp; Costa l.cite, inspector do ensino(.clinico "profissional feminino, e rcprcscnlnn-tes d: prensa.

0 Sr. Sr. Weneesláo Rraz percorreu o edi-licto, assistindo no fiinccioiiainento dos cursosde eosliira, bordados, chapéos, flores, collctes,epzmiia e copa, arranjos csticos, Invandc-na e cilgommados, desenho profissional, dnctv-logr.-.pliia, etc. As salas lém os nomes dos doii-dores dos respectivos mobiliários, vendo-se,assim iii.s paredes as designações Azevedo So-
çirc.-Mnbcl Pcnrson, Vasco Ortigão, Itila Cos-Ia. Visconde de Moraes, Societé Anonvine du(.az, cte.

Todos os trabalhos deixaram nn espirito do'• "Cliccsluo llraz a melhor impressão, ha-vendo S. I.x. tido, ncsse sentido, palavras dcelogio p;ir.i :, directora da escola, O. Ilcnevenu-Ia Ribeiro.
Aclinm-sc matriculadas ne?se cstahelecinien-10 .lllll a.umiias, sendo digno de salientar nãoso a ordem e zelo notados, como o aproveita-monto revelado pelas moças que freqüentam aescola.
Ao Sr. presidente da Republica c á sua co-niiliva foi servido um "luneh".

Perdeu o emprego e fez
protesto judicial

Foi proposto perante o juiz federal da 1**
Vara Dr. llaul Martins um protesto polo Sr,
Carlos Kiscnlohr contra duas firmas allcmãs,
situadas uma ua Hespanha e nutra na Alie-
manha, sob os seguintes fundamentos:

Desde lltllã era clle representante das casas
Ilijos dc II. Render, cin S. Felix de (iulxdn,
Ih-.panh.i, o Render & C„ em I-ranUeulabi
Pi.-il/, na Allemanlia, por contraio, o por con-
ta das quaes viajava pela America do Sul.
(.inaitilii sc iniciou a aclual conflagração eu-
ropéa achnva-se clle oqul no Hrasil, ficando,
pois, impossibilitado <le seguir para a ll.--.pa-
nha, onde á referida firma iria prestar contas
dns negociações entaholadas. Como das fir-
mas estivesse n receber honorários desde
1018. escreveu á casa Ilijos dc Render pediu-
do lhe reincllcsse sua conta corrente, a qual
recebida, constatou haver a sen favor o .sal-
do de 14.607,03 francos.

Escreveu novamente pedindo pagameuto
desta quantia.

Em resposta, n -1 de abril do anuo passado,
a firma o punha ao par da difficultnsa situa-
ção financeira c propunha pagar-lhe com o
desconto de 50 "j", o que Elscnlolir recusou
formali'-ontc.

Então a firma mondou dizer-lhe que já não
HlC devia mais nada, nem lhe assistia o direi-
tO á passagem, porque desde o dia 1" de lanei-
ro daquelle anno não o considerava mais seu
empregado: fora demittido.

A' vista disso propoz o prejudicado o pre-
sente protesto, que foi recebido pelo juiz, pa-
ra o fim de resalvar seus direitos, prolestnn-
do também pela rcducçfío da quantia que lhe
era devida, sua demissão retrospectiva c re-
qticreu fossem desse protesto «cientificados os
cônsules dn Hespanha e da Allemanlia.

1 ¦—» 
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Uma senhora desacatada em

sua residência por uma
demi-mondaine

Surgiu esla tarde um escândalo na 1* dc
legiicia auxiliar. Lmn senhora, decentemente
trajada, quo sc fazia acompanhar de otitrn
senhora, cdosn," vestida du rigoroso luto, ia
apresentar uma queixa grave ao delegado.

O Dr. Leon Roussuuliércs r.llendcu. E nM-iiliora, a mais moça, dehulhaiido-se cm ln«
grlinas, contou que era viuva c estava noii
va. 0 seu futuro esposo livera, ha Icmpos,
no cnlanlo, amores com uma lal "Colinha",
rapariga dc costumes alegres, residente á ave-
nida Mem de Sá n. 810, sobrado, que, cn-
ciuniada, a procurar*», cm casa, armada dc
navalha c ameaçando-a de morto,

Depois dc relatai o acontecido, n gcnliortfei' questão, que sc queixara lambem da po-liçia do 12» districto, i\ qual recorreu, c quenão quiz tomar em cinta a queixa, por se ler
passado o faclo Am zona diflciente, á rua dn
Passagem n. 212, pediu ao Dr. Leon Rous-
souliéres que lesse as providencias neeessa-
rias, gai-anlindo-lhc n vida.

¦ — Eu acredito essa mulher capaz de uma
Vingança lerrivcl, disse a amc.çada.

O delegado mandou intimar a "dcmi-moiH
domo" para assignar... um termo de bem
viver c poz A disposição da queixosa um
agc;ilc da Inspectoria de Segurança.

i ^»> 

flcfosdo prefeifo
O Sr. prefeito assigriòu hoje aclos:
Exonerando, a bem do serviço publico, o eo-hrador municipal Antônio José cie Azevedo eo funcciónario cxtramimerario da Directoria

de Fazenda, Hernani Dias Brandão;
Nomeando cobrador municipal o interino

Octavio de Almeida Gama;
Exonerando o professor substituto interino

do curso de adaptação da Escola ProC-sio-
uai Álvaro Raptista. Carlos Mendes;

Dispensando Juracy M. Machado do logar
de auxiliar dc ensino nas escolas primarias,visto a mesma dar preferencia ao curso da'liseolrc Normal.

%jM
A policia do 4" districto varejou esta tarde

diversas casas de jogo, apprchendendo^n.Ti
da rua do Núncio ns. 104 e 125 diversas
roletas dc bichos, pannos, etc, etc.

Á

.pi nao sc preoc-

¦3 (Havas) — Telcgrapham de
vüiircial condemnou

BELLO HORIZONTE. 5 (A NOITE)' — O
governo do Estado concedeu ao coronel João
Américo Machado c outros garantia de ju-
ros de (i °|° ouro sobre o custo máximo de
liO contos ouro, por Uilometro, para constvu-
cção da Estrada de Ferro de Paracatú.

A companhia organisou-se sem capitães,
devido á sua alta palronagerh, c conseguiu
do governo que ainda lhe emprestasse mil
contos para o inicio das obras. Esse empres-
tiino foi feito com garantia pessoal do co-
roncl Machado. Embora o governo tivesse
prorogado, por vários prasos, a execução das
obras, para pagamento do empréstimo dc mil
contos, a companhia nada fez e nada pagou.

O governo acaba de declarar caduca tal
concessão c vao promover a liquidação da-
quclla divida, provavelmente r.enhorando as
obras e o material da estrada, material que,
em grande parle, está cm poder da Estrada
Oeste dc Minas, para garantia da divida de
cerca dc 2(10 coutos dc fretes não pagos pelacompanhia.

O governo de Minas liberta-se, assim', de
um ônus de mais d.; 30.000 contos com seme-
lhanle acto de caducidade.

>&»—-«-

A eleição da nova directoria
do Brdo Brasil

„.$_
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'%&$* TIA NORMALIDADE EM TODO O- ' PAIZ

LISBOA, 5 (Havas) — Reina absoluta nor-
malidacle cm todo o paiz. O governo só se
utilisará cia autoiísaçao para suspender as ga-rarítias quando e onde f»r necessário.

AS SESSÕES DO PARLAMENTO
LISBOA, 5 (A. A.) — Em rodas bem in-

formadas corre como «rto que o Parlamen-
to suspenderá as suas sessões no próximo dia
15, reabrindo-se a Io de junho vindouro.

REINA CALMA EM MAFRA
LISBOA, 5 (A. A.) — A imprensa publica

uma nota officiosa do Ministério da Guerra,
reduzindo ás suas verdadeiras proporções os
acontecimentos honlem havidos em Mafra,
affirmando que as providencias cindas pelas
autoridades fizeram acalmar os ânimos.

A mesma nota accrcscenta que o governo já
tomou as medidas necessárias para resolver
o assumplo constante da reclamação dos cs-
ludanles, que se prende a questões militares
c que determinou os motins referidos, voltan-
do tudo á pei feita normalidade.

-•—*íH»!u»—«— ..

. iiiuuimj marcial couclemnou á morte«uatro rebeldes, que foram fuzilados esla ma-li.ui. Mais uezesele foram eondcmiiados a
nnnos?™3 

<ie traball''°s forçados c um a pito
A tiesíruição de umZeppeiin

raí^aDIn^'t^.^eCCb^0 ,,l'!o insulado ge-ai da Inglaterra) — Honlem, uma esnuadri
1--"u ..., /ei.psl,,,', ao largo da cosia doSchleswig

o psder
f LONDRES, ã

Colônias, lord

nnvrã Itig! p.?.
A NO.IfS) — O ministro flaáCurzon, declarou na Câmarados Commons, respondendo á observação deum deputado, que o poder naval da Injjlater-

jl-a nunca dfminüoü, mas antes augmenta de«ia para dia. Oa navios de guerra e os vapores
icinstruidos depois ¦ do inicio d;; guerra são
Jnuito superiores, em numero, cm poder of-íensivo e em íonelagem aos que se perderamim combates e em accldentes de toda a na-íureza,

. Os producíos allemáésexportados via - Hol-
landa

/NOVA YORK, 5 (A NOITE) — Sir Spriugl.içc, embaixador da Inglaterra nos Estados'Unidos, communicou ao Departamento de Es-
jtado que o seu governo resolveu não permit-nr, cm nenhum caso, a exportação, via Hol-'^'a, de productos allcmães que tenham sido

] 
comprados depois c'* 31 de março de 1915.Morreu o aviador Bòbba

; PAIUS, 5 (A NOITE) - O aviador italiano
ímn -i uuUl,'-'] 'le Turim, ha já muito tempof ío estava ao serviço do Franja, tendo tilti-¦inamenfe praticado as mais ousadasc«(ias acçoes na frente dc Verdun.
Pule, caiu de grandecaiieamciile.

O barão de Oliveira Castro
desiste

Soube-se á tarde na praça que o Sr. barãode Oliveira Castro, que eslava indicado paraum dos cargos da directoria do Banco do Bra-
sil, havia ido hoje ao Sr. presidente da Repu-
blica levar a sua formal desistência, por sa-
ber que para a sua-inclusão, na mesma seria
abei-la uma vaga com a saida do Sr, barão dc
Águas Claras.
¦ii...-,, ,„,.,, é a6|<MBw»~* ¦-¦-¦¦ ,

aqueou um
pleno e

O Dr. Auto Fortes, juiz da 1" Vara Crími-nal condeninou hoje a um anno dc pri ão oreo Manoel da Costa, que por um censuráveldescuido dn policia do 1° districto, foi met-li .o no xadrez, a 2 de setembro dc 1915, sem
que lhe passassem a necessária revista, ocea-sionando isio uma scena de. sangue deplora-
vel: logo ao chegar ao xadrez o detento sa-cou de uma faca que trazia coinsigo, e vibrouuma laçada em João José dos Sanlos, que no
mesmo xadrez se achava recolhido, í'erindo-o
gravemente.

advogado -pronunciado par
insofe centra um juiz

Pelo Dr. Auto Fortes foi pronunciado o Dr.'
Alberto Carneiro da Cunha, autor de publi-
caçoes instiltuosas ao juiz da íi" Vara Civel.

O pronunciado prestou fiança dc 500$ c
recorreu para a Corte.

*tn—e»gg>Ba*r»-"< —-—-.¦.-...——.. ¦ i.—.
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ilumnos da Faculdade de Direito, no
queriam que os electricos passassem

Os
Caltc
em frente á Escola. Não sendo atlendidos, fi-
zeram faixa branca no poste em frente, tal
como nos postes de parada. Como os motor-
neiros não reconhecessem aquella parada"supplemciitar", elles os forçaram a tornal-a"effcctiva", o que motivou protestos dc uns
e gargalhadas dc outros.

Depois, tudo serenou.
¦ ii —— mmmmm—m *S—<gg£folJ"i »*¦¦¦'. ih.....i»......,..,..h

uêrem todos,menos
o juiz

Namoraram-se ha tempos Mlle. Zulmira, tu-
tcllada do Sr. A. David do Vallc, negociante,
residente ã rua Pardal Mallel n. 20, e o jovenIfínaeio de Oliveira.

Oppósições i'izeram-n'os fugir c o caso foi
ao 5" districto. Ifínaeio está prompto » casar-
se, porém, o juiz de Orçhãos, ntlendendo a
que a menor tem alguns bens, quer inter-
nal-a num asylo até á mnioridade, obstando
assim o casamento.

F Ignacio allcga que, si assim for, não se
consoreiará.

E abi eslá a complicação. •';':i:;:.-;-:•:'.%
— i -aoe»—' ———___

chefe É conunisslo fisoa
!era da Prefeitura j

sissao 0$
Solicitou boje ao Sr. prefeito dispensa do

cargo de' chefe da ccmmissão fiscalisadora da
Prefeitura o Sr. Manoel Miranda.

No seu requerimento ao prefeito o Sr. Mi-
randa salientou os serviços prestados pelosseus auxiliarcs no desempenho da árdua ta-
refa.

O contrabando da
Centra!

Pelo Sr. inspector da Alfândega foi ju!.;ada
Improcedente a npprehcnsão de tres malas, ef-
fectuada pelo agente Iioa Nova, da Central do
Brasil, e pertencente a llcrcsch Inglander.

1 «» __

Onze mil e poucos bara-
lhos em leilão!

Rcalisa-sc amanhã nn Gunrda-Moria da .1-
fandega um importante leilão dc cartas de jo-
gar e perfumadas, O marlcllo decidirá da sorte
de 11.064 baralhos de cartas Grumaux.

¦ m)*m~-* —

A bordo do vapor americano "Venezuela",
ancorado em nosso porto, cinco tripolantcs se
revoltaram, tentando nggredir a officialida-
dc. Os cônsules norle-aniericai.o e hollandez
pediram providencias á poli:ia marítima, que
deteve os rcvollosos, enviando-os ix 1'olicia
Central.

1 mi»w 1

Um éco de c ntrabando
i^Ki k malas mm

Vae ser demittido
um funcciónario da Central
Tendo ficado provado no inquérito que a

administração da Central mandou proceder
no caso das malas suspeitas de contrabando
e pertencentes a Inglander que o 4o escri-
plurario da Contabilidade Arthur de Albu-
querque requisitava passes com 75 "j" de aba-
limento para negociai-Os com estranhos á Es-
Irada, a directoria, em officio p.o Sr. minis-
tro da Viação, propoz a demissão desse fun-
ccionario.

Esse empregado oslá suspenso desde o dia
em que se deu a apprenensno das malas.

A senatoriafluminense
O barão de Miracems
não terá competidor ne

partido
CAMPOS, 5 (A NOITE) — A imprensa des'

Ia cidade (ein tratado com insistência cio ca-
so da senajoria fluminense.

O Sr. João Guimarães declarou hoje, aos
jornaes, que o barão de Miracema será o can-
didato c não terá competidor uo seio do par-
lido.

FALLECIMENTO
Falleccu hoje á tarde a Exma. Sra. D. Un..

men Leonnrdos do Itcgo Barros, esposa do Sr.
1" tenente Felippe Lamcnha ltcgo Uarros e
filha do Sr. Olhou Leonnrdos. A desditosa
senhora, que contava apenas 25 annos dc cda-
de_c deixa dous filhos, será inliiimada ama-
nhã, saindo o feretro ás 15 horas, do ponto
terminal da linha do Fonseca (Caixa d'Agua)
em Nictheroy, para o cemitério dc Maruhy,
liiinhcm na visinha cidade.

COMMUÍSSSCADOS
Gottas Virtuosas

Um interventor bastante

fia tempos, em violenta lula corporal se
acharam empenhados os indivíduos Gonçal-
ves L,iiha Santiago e Liberato José Rodri-
gues. Trocaram bofetões, socos e pontapés.

Ao largo passou Raphael Fernandes cn-.e, sa-
condo de seu revólver, alvejou-os a ambos, fe-
rindò-os gravemente.

_ Ahi, com os estampidos, appnreceu a poli-
cia. Foram todos presos. Raphael e-.plicou o
seu aclo. Ferira os contendores a bala pprqiic
este foi o único meio que encontrou para 

"os
separar. Procurou a policia. Não havia...
Separal-os amigavelmente... O interventor
acaba sempre apanhando. E resolveu a que-
slão á bala.

Todos Ires foram processados. Hoje o Dr.
Cesario Alvim os pronunciou, para responde-
rem os dous primeiros por crime de fcrirticu-
tos leves c o ultimo por ferimentos graves." » ¦cexeg-^—»
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D'"0 Município", que se publica" na cida-
de de Barra Mansa, recebemos á tarde o se-
guinle telcgránímn :"BARRA MANSA, 5 — Chegou a esta cida-
de, em inspeeção á agencia dos Correios, o
Dr. Tarquinio de Souza, administrador dos
Correios do E. do Rio, acompanhado do co-
roncl Alberto Mendonça. Foram recebidos
pelo deputado Ponce de Leon, cr.i cuja com-
jianhia percorreram a cidade, visitando to-
das as repartições estaduacs e inunic:pacs.,:
**"~ "'" ""—?—^SyO&Bc—a .. — ¦.-. ii 
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S. PAULO, 5 (A. A.) — Falleccu hoje o
Dr. Francisco Homem de Mello, sendo sua
morte bastante sentida nesta capital.

" ' ' "'  > ¦ãftéjhp >
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No Ministério do Exterior foram recebidos
os seguintes telegrammas:

LONDRES, 5 — Equipagem "Brawlef-
Prince" viu "Bio Branco" meio submergido
a 75 milhas N O de Tyne com bandeira brasi-
leira ])iiilada na popa e as duas ultimas letras
visíveis. Aguardo interrogatório dos naulra-
gos. — (A) Fontoura Xavier.

GHRISTJANIA, 5 — Tripolnçâo "Bio Bran-
co", posto a pique, era estrangeira. Coininaii-
dante e proprietário noruegueses naluralisa-
dos brasileiros. — (A) Abilio Borges, encarre-
gado dc negócios.

-"S»*»»-
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sifeta1 de estampillias
emnado

c arns-

fazfa
i altura e morreu inslan-

fifflll
Alex&tVdro s*á"fen"zí, o liomciri 'que foi pre-

so cm novembro do nnno pasado á avenida
Bio Branco, cm um escriptorio, por suspeitas
de falsificador de eslampilha:', encontrando a
policia nesse escriptorio 15.550 cslampillias
falsas dc .ifl() róis, acaba de ser eondemnado,
por sentença do Dr. Ilayl Martins, juiz da Ia
Vara Federal, a 2 annos, 2 mezes c 2(1 dias de

Dons que não podem entrar
nas rapar «es

•-.«jprisão ccllular^ .

O prefeito baixou uma circular aos chefes dc
todas as dependências da Prefeitura prohibin-do a entrada nas mesmas de Antônio José de
Azevedo e Victor Ernani Dias Brandão, exone-
ridos hoje a bem do serviço publico.

As ©feras ia &. p. ra@-
. rezojpGllãs èni PMiai©

Nesse sentido nqiielle titular ofliciou ao
estudos feitos pela Estrada de Ferro de The-
resopolis para as obras na Piedade, ponto
inicial dessa via-ferrea.

O Sr. ministro da Viação não acceitou os
inspector geral das Estradas, mandando que

i fossem ifçitos novos estudos. 

sseSf'oeoíéioSse,9
Tros vadios do Cattete, José Domingues, Bal-

doiiio ele Oliveira e Juvenal Ferreira, assalta-
iam, á tarde, o armazém de José Bolsa, á rua
Senador Octaviano n. 265, provocando alarma.
A policia, do ü" districto, prendeu-os ein flagran-
le, mèttendo-os no xadrez. .

<4>
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Na pasta da Justiça foram assignàdos os
seguintes decretos :

nomeando Iíamiro Affonso Guerreiro vogai
do Conselho Municipal de Bio Branco, no
Departamento do Alto Acre';

exonerando cle.-.sc logar, a pedido, o coro-
nel Joaquim Victor.dá Silva;

nomeando vogai do Conselho Municipal de
Cruzeiro do Sul, ao Alio Purús. João Bussons,
Benevides Barreto do Rosário,' Vetorino As-
suinpçf.o, Dr. Francisco Pereira da Silva, Jo-

4 sé dc Vasconcellos Pessoa e Pedro Moraes.

Jornalistas piaunyeqses re-
correm ao Supremo

Na secretaria do Supremo deu boje enlra-
da mais um pedido de "hahcas-cornus" po-
litico.

Por intermédio do advogado Dr. João Ca-
bral, foi impetrada ordem de "haheas-cor-
pus" preventivo cm favor de Joaquim Gomes
Ferreira, coronel Josino Jo^é Ferreira, Drs.
Hygiiio Cunha, Lucrecio Avelino, João dc
Deus Pires Avellar, Antônio Ribeiro Gonçal-
ves e outros, proprietários, rcdaclores, colla-
boíndores c gerentes dos jornaes "Correio ci:"herezlna" e "Hnbcas-Corpus", publicados em'1'hcrezina, 

para crtic 'possam entrar e sair li-
vrenienlc. nos edifícios desses dous jornaes,
edital-os c pol-os cm circularão, sem que sof-
frani violências por parle do governador Dr.

Miguel Bosa e da policia estadual, pois que
vários dos impetrantes já foram victimns de
violências da policia, (pie obedecia a ordens
do governador, facto que tem causado desor-
ganisação na vida da cidade, estando a po-
inflação sem garantias, o ju;z subslitulo
ameaçado também de violências, tendo já pe-
dido providencies ao Supremo Tribunal Fe-
de ral.

Allcgnm os impetrantes que não pediram
a ordem ao Tribunal da Relação porque este
também sc acha impedido de fuiu-cionar pelo
governador. Ha uma vaga de hrx que o Dr,
Miguel Rosa não preenche, para que, como
tem acontecido, não haja numero para as se>-
soes, pois que alguns desembargadores sc
dão por suspeitos e não funcciOnnin cm de-
terminadas causas, oceasionando isso a para-
lysação dos trabalhos forenses.

São estes os fundamentos do pedido que
entrou boje no Supremo.

mmmmmmmmm  ,— 1 —TuuTTl'1"' ' ¦

dc Ernesto
Souza

Curam liemorrhoides, males do ulcro,
ovario, urinas c a própria cyslitc.

Joaquim Francisco Pereira
Margarida Pereira da SiivX, .'uli'.'

Pereira Alves Vianna c Dr. Álvaro Al-
ves Vianna communicnm o fallecimeu-
to de seu esposo, pae e sogro, e que o
feretro sairá da rua Pinto Sayão n. 23,
amanhã, 0, ás 4 horas da tarde, para

cemitério de São Francisco Xavier.

Execução perfeita dos mais modernos
mobiliários em todos os estylos c para

iodos os gostos

ro ns St C,
OUK1VES, 39-41-43

GVVIOOK. 93-95

Grande exposição dc roupas para inverni
no departamento de meninos e meninas di
CASA CO1.0MI1O, e liquidação a preço rcdtl-
zido de saldo dc verão.

FE'
Ainda boje o mercado de café abriu firme,

aos preços de 10ÇSOO a 1ÍÍ por arroba, para
0 lypo 7. tendo sido vendidas, pela manhã,
1.152 saccas e no correr do dia mais 5SG, c
isso com poucos lotes, apezar da pequena
procura. Em Nova York a Bolsa fechou hon-
tem com seis pontos de alta c hoje abriu
cm baixa dc seis a oito pontos.

Hontem entraram í.üfiO sacras, embarca-
ram 18.289 c o "stock" ficou reduzido a
214.fe^- *>*•** J8 mercado fechou firme.-

A firma commanditada <! Pimenta,
Alencar, Saboia & Comp.", e a Com-
paqnie des Chemins de Per Fe-
deí-aux de 1'Est Brésilien"

Abrimos um parenthcsis an,; commcntarfos
(|iie fomos forçados a expor no governo e ao
publico sobre o procedimento deshonesto dn
'•Chemins de Fer'' para com a firma 1'imcii-
ta, Alencar, Saboia &. C. de cujos haveres,
recebidos no Thesouro Federal, se apropriou,
abusando de sua qualidade de empreiteira,
cm relação aos subempreiteiros da conslru-
cção da rede ferro-viaria bahiana, para dai
uma ligeira resposta á carta que a allttclida
companhia puliticou no "Jornal do Coinmcr-
cio".

Exercemos na Bahia a advogada ha t!2 an-
nos e durante nosso longo tirocinio profis-
sional temos .sido honrados, por nimia gene-
rosidade dos nossos conterrâneos, com o pa-
h-oeinio _de_. muitos dos mais afamados piei-
tos judiciários ali discutidos, sendo que ai-
guns delles são afinal julgados pelo Supremo
Tribunal Federal, repercutindo, por tal mo-
livo, a discussão nesta capital e seu foro.

Nunca nos aproveitámos da honrosa íuves-.
lidara de representante do nosso listado no
Congresso Federal para exercer ou aaeilar o
exercício da nossa profissão, cuja nobreza so
firma na independência de quem a cxeiv:-.

Não fazemos advogaria clandestina, nem dc
bastidores', perante os podei es públicos,
respeitando a integridade dos seus elevados
agentes ou representantes, somente pratica^
mos os actos e suggorimos as providencias
legacs da maneira commum a todos os nos-
sos concidadãos e no alcance de todos que
reclamam direitos violados c interesses roa-
calcados.

Assim, pois, nenhuma relação ou sÍ!;nifi-
cação para o caso debatido tem o facto dc
sermos deputado federal, o que. aliás, muilu
nos honra c procuramos corresponder com
dignidade e dedicação. Talvez a "Chemins de
FOr'', referiudb-sc impertinentemente a esta
nossa qualidade de. representante da narãa
nas duas publicações feitas em sua preteu-
dida defesa, tivesse o inluito de deprimil
oil desrespeitar a instituição polilica a qit(
pertencemos, como, cm geral, fazem os con.
tratantes dc serviços públicos dc rcfereuciil
aos ministros, ou agentes do poder executivo
que lhes contrariam as prcteiíções illicitã!
e lesivas do erário pnblicíl.

Quando discutimos nestas columnas on nos
juizos sobre as causas, cujo patrocínio n-is
foi confiado, ficámos nivelados ás mesmas
condições ou prerogalivas de qualquer dos
nossos rollegas.

Não presuma a "Chemins dc Fe;" que abri-
mos ou fazemos campanha centra seus in-
teresses lícitos. Absolutamente, não. Nosso
escopo c muito diffcrcnle c até favorável è
sua prosperidade industrial ou eommcrcia!
legitima, sob o principio jurídico bnsilar di
([ue "ninguém deve làeupleiar-se c /;i t
alheio".

toda VICllIV da mi,/A nossa altitude c a dc
fc_ ou da rnpacidndc de nu!i-<
afim da autoridade publica obrigar a repa-
ração do damno, a restituição do indcbilo, oil
a punição do dòiinciucnle. ,?/;rc í//o qui uli-
íur. hemirii injuriam fucit.

A "Cliemjttis de Fer" recebeu do Thcsnurd
a elevada soninin dc 700:000? para entregar
n Pimenta, Alencar, Saboia £ C. firma rom-
mandítadn com domieili? na BiiUi^ *•

y
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dt) praiu linprorpfinvol de 15 dlnt, pela elati-
kiiIii '•' iio uoutríiio tio suli-ciiiprvltndn.

Guardou kI||II10i iindu eoíninunloõu á iillu-
tlid.i ftrmiii dom n ipml, alias, imiutiiilia co-
iiin'.i correspondoiwla epístola?, Pniffldoi
ni.v, d i uni.i ichiPAi eom ii noticia tifHHn
irregularidade, reolnmo» u cntnua do teutiiiiiuiin. A "Clienilni «i«* Fer" nfto negou
ler recebido, n i/iit' poderia fator a porá o
gue (0//I luistantc cuingcin, liioi prelexliiii «|in,
lundu rünuiiolndo um dou lies gorontoÉ dn«
quellu rinnn, etln ciiU-milii (pio sómonlo do«
yorlii pagar ti qug jiertoiico n Piim-nlu, Alen-
car, Siiliulii & (',, nu ex-gerente, justamente a
quem nflo representa t> credor ou dono do»
huncres relidos,

AUotfnniug-lho (pia ti pagamento t- mu notoregido por prccoilos legues e iiitõirnmonío
regulado por principlns uuivcr.sues tk< ilirt-l-tu, Não m |int{ii a quem «o (pior, mus ti quemso devei "ti pagamento 10 á valido sendo (ei-In an próprio credor, mi u pessoa por alie
ooinnclenleni.ente aulorlsada nura receber",
(Código CoiuiiiitcIiiI, nrl, 121); ml. '.'.il iluCódigo Cl,vll; Coelho da Ilorlui, Direito Cl-vil, vol. I", pg. M5i Ferreira llarges. Ditríu-
nnrio Jurídico Comnicrriul, pg. 381, t-tli-
çflo tlf lHáll,)

Retrucou-nos com o mesmo pretexto, nc-
crcscoiilrnido que nfio reconheceria outro rc-
nrenciilmilo mi gerente do Pimenta, Alencar, Su-
boin & C„ sinuo uqncll (/»,• renunciou, luto
é, aqurlle justamente ijtn- mio obrava valida-
monte pela firma, cujn oxiidciicln jurídica,ojüh, st- niiiiilliilin som noluçÃo du contlntil-
dade nus mi.is relações ecoiiomleo-comnier-
pines.

Moslràmos-lho aluda (pio o nrl. 225 pnrn-
grnpho ,'i" do decreta n. 131, tlt- 1801; rege ml o
n existência dnS saelednduii um coininanilltu
por acções, prescrevia pcreniptorlamcnto que:

"tiintiitlii os gerentes são tlmis ou mais,
c fnlleco (ou sa rallra) algum dcllen,
mio /it/. necessidade de nomeur-sa ntlmi-
nislrador provisório, nem lúo pouco
substituto cffucliuo."

Appcllcl pnrn os princípios professados no
livro tio Dr. Carvalho de Mendonça, seu con-
stüli.r jurídico, que doutrina:

"os gerentes são os órgãos de sociedade
em commandila por acções mis nuas re-
laçòes iuiiii rum terceiros. O seu mune-
ro nito é fixado por lei; pôde ser um,
tlmis ou niiiis de dous.

O gcronlc ou gerentes são inicialmente
designadas no contrato on aclo cnnslilu-

, tivu do sociedade. Os pnderes il<>> gcrCn-tos :.i"i;i regulados no contrato soeinl on
nos Estatutos.

Si as gerentes forem dons ou mais de
dou:;, falleecndo uni dellcs, iou renun-
ei(indo), não se nomeará administrador•provisoiio, nem substituto effecliuo, s;il-
vo rlitu min ou cslipulaçüo nu contrario
dos K lalulos".

.Viida conseguimos! o dinheiro nlheio con-
tiuunvn contra a vontade de seu dono, npc-
Z.1.- de reclamado, no poder do retentor lllegi-
limo. AppellAmos para a forma solemnc tio
pagamento judicial, por via de consignação
«m deposito; allcgámos que "quando o- ere-
dor é duoidoso, o denedor faz o deposito ju-
diical (/d divida"i {Coelho du Rocha, obr. cil.,
pnragrapho l")i); llamulho, Prnxe Brasileira,
pnrngrnpho 78; Itenlo de Fnria, nota -III no
nrt. -130 do Código Commercial o nota 2iiii no
nrt. 303 do Ilcg. 7.'t7 de lSôl); Código Civil
Brasileiro, arl. í)7.'i, V).

Tudo delialdc: a mesma obstinação, a mes-
ma insistência. A "Chcmins de Fer confes-
sava ler (???) o dinheiro dos sub-cmprcitcl-
roa, mas dcelnrnva cm seguida t|iic somente
ènlrcyal-n-iu .; queni não é, não representa,
nem qiiei- representar o credor.

Dianie disto, somente apito, que é o tine
cn.vola ou espanta meliante.

E í isto que a "Chemins de Fer" qualificaingenuamente, "uma questão de ordem inler-
na, ou. quando muito, (.!!!!) de ordem judi-ciaria".

Pudesse vingar essa doutrina, que muito di-
tosa seria a existência tios gatunos, tios pati-íes, dos oandallios uu bandidos, com as suas
questõt s internas.

Por que" e para que a policia ^e intromelte
nas iiuestões internos dessas elasses tão úteis
ã coHectivldade, lão bem 'inlcncionudas e tão
ingênuas '!

Diremos a seguir.
Mio, 5 - 5 — !)l(í.

./. Pires M. de Carvalho,

0 relógio
da Gloria

(MONOLOaO Dli UM CAUIOCA)
Neste leinpo tle crise e de guerra,l-in tpie u vida ia vau i\ uiiitiocn,
Natla tiiuio atordôn o carioca
CoillQ iiqucllc itlogio iln tilori.i.
E' uni mnrlyrlo si a kcuIu ò oóiiipnxplií
Sile com os ollior; de lagrliuas cheio.
Pola relógio do fado ifln (do
Não existi-, por cerio, na Historia,.,

Minlia avô, que foi sempre -'carola"
12 o rosário dui fin mil veie.s,
Qitu n i-esin- leva mu/es e nijzcjs
Sem Jamais lel-o lodo coulailo,
Jn mu disse com muita Urine/a
Cqusn tal tpie .i lembrar indo tremo— "Nàti seria artimanha tio demo
O relógio tia Clorln parado ?"

Minha cspo.a, quo é torna e liuml""*
Une não sabe a quo horas eu chego
12 recolho do lar an aconchego,
Qiiantlu acabo i labor fallgaílo,
Seu relógio acertou por iiquullo :
Ha ro é o dia que o diabo não pinto,
Quando vfl meio noite a mais vinte
Oo relógio da Gloria, parado.
Iin desejo tenho eu : ser prefeitoPor um tlla. Nho quero mais nada ¦
Ficaria esta terra assombrada
Da futura, estrondosa vlctorln.
Ia eu mesmo eiiusnr a sinpreza;
A uma hora qunlquer matutina,
Pentliirndo rtpllastra, em surdina,
Dava corda ào relógio da Gloria.
Diz rifão muito antigo que ha eousas
Une parecem tle sobra ao seu dono.
Quero nqui recordar o abandono
Em que tudo o que é nosso ha ficado
listo pobre lirn-il ilesvalido,
Com promessas de glorin e riqueza,
Comparando eom lodn a justeza,Não parece um relógio parado ?
nio, i-õ-ioiii.

Zé Pluba,

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. i 79
Sucecssn iiicgtiiilavijl iln cxcellenlo ulivupo» sob n(lirocefio iln ciiburulistiiJUI.IO l)K MÒltAliS!
IJOIIU', cnntorn licsimiiliolii: lil-I.I.A VE.NUS, dun-sarinii a.ti'iinsforaiiiçfii) j Siilli:i.l.l GIOIKilS, extraor-tlinurins dniisarinns iiituriiiiciniiaos; |,KS D'AIIC0, iluel-listas iiidiiiiids; lii:t.|.A SI.NAYA, dumariim oriental;

[11110 KAMI/., bailariiius russas!
Successo.1

Ao Cabaret'
Aos Tenentes /

1 ^#» ¦ 

LOTERIA FEDERAL
Resumo dos prêmios da loteria da Capital

Federal, plano n. 340, extrahida hoje :
20:000$000
2:0009.000
1:000?000
1:0(10íi)()(l
Í:000$0Q9
50090110

õou-íuru

105-10
27012
44041
753

47514
38504 
28073

Deram hoje :
Antigo 
Moderno 
Rio 
Salleailo 

Para amanhã

540 Coelho
356 Gato
702 Avestruz

Jacaré

f-^% I

883 Clt 803

flp. Mm íía Silva
Moléstias do pujuhnâo. R. Uru^uayana 35

Das 3 ás 4.

MANTEIGA VIRGEM
Pasteurisada (reclame) kilo ,i 3$8oo Ol-

vidor i 49 Leiteria Paimyra.

O Lopes
b' t|ticuula ,i lortiniii ânus rápida nas Loterias eolle-rece maiores viuiliigcns ao imlilieo.0.TUill-'-IJÜLO e mais aposta.- sobre corridas tle co-Yiillus, — Rua do Ouvidor, 181.
F1LTUOS 1IVÜE1A. Assegura sua saúde. Gon-çalves 1into.

ALFÂNDEGA, 105

Agradecimento
.iugusto Pinto Reis, Carmen de CarvalhoMuartc lieis o filhos, João Couto Duarte, Vio-leta de Carvalho Duarte e filhos, Delphim Es-

posei, Laura tle Carvalho Duarte Mspoael efilhos; Stephano Puceio e filhas, .Maria deCarvalho Duarte e Souza e filhos. Lúcia tleCarvalho Duarte agradecem extremamente
ppnliorados a todas as pessoas que compare-'•cia»; ao enterro e ;í missa de sua pranteadaMigra, mãe e avo EUGENIA DE CARVALHOsií ARTE, coiifessando-so reconhecidos peloconforto que lhes dispensaram em tão dolo-rusti transe.

fà&m Oííilia Bânosa Moreira tíe
Souza

__ Aleebiades Moreira de Souza e seus
. íilhos çòiniáunieam aos seus parentes'.|p? * amigos o fnllccimcnto de sua ido-liitrnda esposa e mãe MAHIA OTT1-LIA BAKROSO MOREIRA DE SOUZA..sa e os convidam para acompanhar oseu enterro, tme lera logar amanhã, li do cor-rente, as 8 horas tia manhã, iaindo o fevelrotia rua Gonzaga Bastos h. C".

1
Felipiáno Martins FsHx
Feliciano Pinna Carvalho c fami-Jia convidam Iodos os parentes e ami-

gos e do fallecido para assistirem ámissa dó li" mez que por alma do seuchorado padrinho mandam rosar sab-bado, li do corrente, ás !) horas nada Candelária. Antecipadamente agra-
a Iodas as pessoas une assistirem al'Io tle religião.

Pr.melra fertsnts Antônio Tiburejò
fíümss Oarnslro

rt A viuva e filhos mandam resar uma
missa, sabbndò, <! tio corrente, data do
2o anuo de seu fallccimento, no altar
da capclla da egreja de S. Francisco

Uma ourivesaria assaltada
Com este titulo, dissemos bontem que o Sr.•Toôt) Oonçalves Ferraz Filho, dono da qiirivc-saria á rua Visconde de Sapucahy n. 29Ô, foraroubado em seu estabelecimento cm cerca tle

5:O00Ç c t|iie a policia eslava propensa a crer
que o roubo fora simulado. E' uma velha c
comniodn insinuação da policia e o Sr. Ferraz
escreveu-nos uma carta, protestando contra a
íJeivosia, citando o estatlo prospero do seu es-
tabcleclmento, e. desafiando k policia a provaia sua má fí.

Estimou o Sr. Ferraz o prejuízo cm 4:000$
e não cinco, como disse a policia, que, até hoje,
se ficou na scisma de simulayão, commodamen-
te, sem a menor providencia dar.

E O assim a policia, a ineffavel policia.

Tratamento cias doenças das créanças
Dr. Moncorvo

Especialista—Cons: Rua Gonçalves Dias,
41. (ás 13 horas.)

0 slofd nas escolas
publicas

O Centro de Professores Primários Munici-
pães recebeu o seguinte officio:"lnspectoria Escolar do 18° Districto — Dis-
tricto Federal, 4 tle maio de 19115 — Sr. presi-dente do Centro dos Professores Primários >fu-
nicipaes.

Desejando esta inspeciona ministrar aos pro-fessores do districto algumas lições sobre o"slo.jd", peço vos digneis confiar essa tarefa
a algum tios associados ttesse centro que esteja
nas condições de o fazer. Saudações. — Vene-
rando da Graça, inspector escolar."

Altendcndo a esse pedido a directoria do
Centro dos Professores incumbiu o seu associa-
do o professor Sr. Theophilo Moreira da Cos-
ta de realisar conferências sobre o assumpto,
a primeira tias quaes effectuar-se-á ainda este
mez, cm dia e local tpic serão previamente an-
iiiinciailos.

. <m*m ¦ 

Os casos de chantage na
imprensa buenairense

BUENOS AIRES, 5 (A. A.) — O Circulo da
Imprensa discutiu vários casos de "chantage"
Decorridos com alguns órgãos da imprensa, re-
solvendo pedir ao Congresso Nacional uma lei
que reprinia laes abusos.

> ««»». 

Drs. Mstello Júnior
c Adheitiar de Mello

ADVOGADOS

Escriplorio
RUA DO ROSAnÍO.79

1' andar
Tolephonc 2059 norte

-«?^-

0 cardeal visitou o hos-
pitai S, F. de Paula

O Hospital da Ordem de S. Francisco de Pau-
Ia, •«¦ rua Cannbarro, foi visitado hontem, á
tarde, pelo cardeal Arcoverde.

Annunciada a sua chegada ás 15 horas, foi
sua eminência recebido pela administração da-
quelle estabelecimento, dirigindo-se logo de-
pois á capclla, onde fez ligeira prece e passou
a visitai' o hospital.

A todos os enfermos o cardeal Arcoverde lan-
çou a sua benção e áquclles doentes quC, por
seu estado, não podcraill sair dos leitos, levou
sua epiinencia o seu conforto e sua benção.

A administração cercou o Sr. cardeal de lodo
carinho.

(Juasi ás 16 horas, retirou-se sua eminência,
acompanhado pela administração da Ordem, das
irmãs de caridade e grande numero de enfer-
inos.

¦«*»»»

ip.RobertodeSoyzaLopes^fíâ
i-ac. de M
Cons. Assembléa

uiicina cio Rio. Preços módicos.
56-

- »—««3 ^Js»—<-
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D.ml is 9 horas.

NOTÍCJâS UGÇIRAS
BRIGAM AS COMADRES... — Ei* uma ave-

nida ú rua Senador Euzebio n. 8'-, residem
Assumpção Sobral c Lúcia Corrêa.

As tinas quo s;"io comadres, tiveram hoje'imã questão, resultando Lúcia com uin tá-
manco quebrar a cabeça de Assumpção.

Hst.a foi para a Assistência e Lúcia para o
xadrez.

MENOR DESAPPARECIDA — Da. residência
do comiUüiidunfc Uelaeüio Pereira Lima, rua" do
Aquedticlo n. 1M0, dcsapparccçu desde honlcm,
uma sua empregadinha, Bosíiliiui, de 10 annos.

FOI FURTADO - Albano de Carvalho, res»
dente a rua do RiarJiUelo n. 1241 queixou-se á
policia do 12° dislr.iclo, dg tpie estji noite os1 ladrões entrnryni erii mu ãyçirtò, furtando 1'òu-
pas de uso e um aifiuele7)c gravata.

i A policia jiroincltcu''providenciar,'

Lyçeü de Artes eOfficíos
As homenagens á memória de Bethencourt
da Silva c a inauguração do novo edificio

O novo edificio do /.)(<-.. tle Ar/(
Será na próxima segunda-feira, 8 (Io correu-

le, 11 s 'iti horas, iniuigurudo pelo Sr. presidentetia Republica, o novo edifício tio Lyccu tle Ar-
les e (Ifficios desta capital. Compareceráo a
esse acto allos membros da no;sa niaglstratu-
10, alias autoridades (Io paiz, sua eminência o
cardeal, imprensa e mais pessoas gradas.

A (lircctorla do I.yeeii observará ò seguinte
prngramina: Os professores c aluamos ouvirão
pelo manhã, a missa mandada celebrar pelosfilhos e demais parentes do fallecido fundador
c director desse estabelecimento, c seguirão em
remaria ao cemitério de S. .loão Bapllstai onde
visitarão os túmulos de Üétliencòitrl do Silva c

'i v O/ficio.*, frente fiara a Avenida
jmn digna esposa, 1). Etelvina Bethencourt da
Silva. A's 12 horas será franqueado o novo edi-
fido á visita tios jornilCS O Associação de Ini-
prensa, A's 20 horas será recebido o Sr. presi-
dente da Republica c por essa oceasião alumnos
c aluinuas (cerca tle dous mil) cantarão os
h.viiinos nacional c da bandeira, Seguir-sc-áo
depois a parle literária e o conccrlo, com O qual
terminara a solctnnldadc,

O ingresso será feito por convites, não lia-
vendo trajo de rigor.

Haverá apenas uni discurso, o offieial, feito
pelo Dr. Bethencourt da Silva Filho, nclunl di-
reetor do l.jccu.

Morreu quando dormia
ERA UM CARDÍACO

O carpinteiro Guilherme Ribeiro Maia, portu-
t!uez,( com 51 annos, solteiro, era sempre accom-
mctlido tle syncopes de origem cardíaca,

Esta noite, como de costume, o pobre homem
deitou-se no banco tle serviço da carpintaria,
tnde trabalhava, á rua S. Pedro 11, 330, ador-
inçccFído.

Pouco depois, Guilherme Ribeiro Maia, foi
atacado pela moléstia, caindo do banco e mor-
rendo.

A policia du I" districto tomou conhecimento
dg caso, fazendo, no entanto, remover o etnia-
ver para o necrotério, embora a convicção seja
de que Guilherme Ribeiro fosse vicüinado pelasua velha enfermidade.

SO' PARA HOMENS
As roupas brancas mais linas sob medida só na

CASA _ LEITE.
Acccitam-se encomnieiidas de camisas, ceroulas,

pyjames, collárinhos, punhos, avçntaes para médicos
e dentistas, assim como laz-se qualquer concerto em
camisa. —Rua Gonçalves dias 47.

ARLINDO SILVEIRA & C
» •*•*¦ ¦

»A Faceira»
_ Muito interessante, com texto variadissimo,

de excellenlc collaboniçáo e esplendidas, gra-
vuras, o numero 17 tia "A Faceira'', da tli-
recção do Sr. Deoclydes de Carvalho g de que
já recebemos um exemplar. J

¦ «¦»!— 

M. MOREIRA
ALFAIATE

Participa nos seus amigos e freguezes i|ii'J recebeu
novo sortiiiieato de Casiininis Inglc/as.

Ouvidor 170 — 1" andar.

4 dispensa de um medico da
Junta de Sorteio Militar

O general G abi rio Bcsòuró dispensou da
junta medica do sorteio militar o capitão me-
dico Dr. Atlila Thierry Alvarenga. Não houve,
entretanto, a propósito desla dispensa, como
noticiou hoje um matutino, nenhuma discus-
são nem escândalo entre o dispensado e o co-
ronel Fredolino, chefe da junta revisora do
sorteio nesta capital.

O coronel Fredolino não foi lambem dis-
pensado desta commissâo, continuando a
exerccl-a. ,¦ .m, ¦—_

s bairros
clamam!

QUE E' PRECISO QUE SE
FAÇA COM URíiENCIA

NO HÜMAÍ .A*
não consentir moradores num barracão

cxistonlc á rua Macedo Sobrinho, cm frente
ao 11. 07.

NA MUDA DA TIJUCA
limpar a rua 18 tle Outubro, que está ao

abandono, servindo de deposito de lixo, com
grave perigo para os moradores.

NO CENTRO DA CIDADE
policiar, ti noite, as immcdiações da <^a-

dela Velha, onde campeia o mais baixo me-
relricio,

EM VILLA ISABEL
reparar para que funecionem regularmente

as duas fontes existentes na praça liarão tle
Drummond, as quaes não servem aos fins com
tpie foram offerecidas ao publico.

—w»»-

1 Ü0B-QG0$Q0O
Amanhã

Centro Loterico
Rurt Sachet—4

-**»»
Dr. Agenor MafVa '^j;idoncia e con-

lloriú : H u .1
Riachuelo 2'il, telepliòhe 1.024 Central, Consultas da.-•2 em d cante.

As eleições de um senador e deus
deputados pernambucanos

RECIFE, 5 (A. A.) — O governo do Es-
tado designou o dia llõ de junho vindouro para
serem" realisádas as eleições de um senador na
vaga do Dr. Sigismundo Gonçalves e de dous
deputados, nas vagas dos Drs. Manoel Borba
e Augusto do Amaral.

1 «B> __

Tabelllão NOEfôlO DA SILVEIRA
RUA DA ALFANIJI-CAia. - 1'eleplioii'a. 6112

"Fon-Fon" !
Mais um bom numero o de amanhã, do

elegante semanário carioca "Fón-Fon'.'! Com
as notas de actualidade, illustradas por ni-
tidas gravuras, o seu lexto possuo verso e
prosa magníficos.

A falta de hvosene em Vilfa
Isabel

Escre\em-nos:
"Illuslrc Sr. redactor — Saudares.
Segupdo já estamos fartos de saber, grassaem Villa Isabel, com caracter epidêmico, p ter-

rivel typho, que grande numero de vietimas
tem feito, sem que a Directoria tle Hygiene
tome as necessárias providencias. Haja vista
cs irínumerps focos de infecção existentes nes-
se bairro, os quaes se tornam esquecidos...

Ha momentos eui que, até mesmo os espiri-
tos calmos e bem ponderados, se revoltam, pro-
pensos a acreditar na hypothese da existência
da protecção a determinados indivíduos, em
prejuízo da collectividado.

Existem, Sr. redactor; á rua Duque de Ca-
xias, entre os ns. 42 e «2, dous grandes [erre-
nos, abandonados, á espera de preço, onde indi-
viduos sem escrúpulo incitem, diariamente,
grande quantidade de ninares, vaccas a serem
feeundadas, çavallos atacados tle lamparão, etc,
suceedendo que cm um tios terrenos ttessappa-
receu o capim, que foi substituído por um la-
maçai ou lagoa, cujas águas estagnadas têm
a superfície esverdeacla!

O fétido que se desprende do pântano, prin-cipalmentc á noite, é insuportável!
Os mosquitos, as rãs, os sapos e os grjllos,

num coro infernal, estão obrigando os ipora-
dores das immcdiações a procurar outros
bairros. Ainda agora abandonou o primeiro
daquelles números, conhecido professor do Col-
hgio Militar, onde já residia havia uns seis an-
nos.

E' necessária uma providencia urgente.
Ao vosso critério entregamos mais esta cau-

sa do povo. — Os prejudicados."

AOS TRANCOS

O que é a Assistência nos
subúrbios

^« X' 'i"iiiiiiw 
1 i" 1 ¦ ¦*¦'¦"¦ 
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Vejam. São esses os earros-supplicios que,
por ironia, a Assistência Policial dos subur-
bios chapia t|e carros-leitos. Quaulòs iufeli-
xcs tini para áli entrado com vida e dali sai-
do cadáveres. Pudera 1 São léguas e léguas,
por invios caminhos, aos trancos, aos bôléos,
oáe aqui, levanta acolá, num verdadeiro mon-
joio, socando as carnes flacidas dó doéptc,
choeaudo-lhe violcntamenle os ossos, retezati-
do-llie os )ie,ivo*fl, Iriturándo-o todo, nessa
jomala iiilcrnal tiue acaba, quasi sempre,
por narlir o ultimo fio de vida que ainda
pYuiyie o clcsgraçutlo ao mundo.

Aí^ps. ÃPJ?al-o morrer no leiío de palhade sua efioupaiia, daudo o ulUmo suspiro ent

soeego, do que martyrisaj-o ainda com c.sisa'
agonia macabrii, aos trancos, aos bolépsf pjí*rl,as estradas, léguas e léguas, perdendo os
seus gemidos de dor, de fome e do sede.,.

Mas, por que não amenisur a triste sorte
desses infelizes, encurtando essa telrica jor-nada, dando-lhes a Estrada de Ferro um c%-
ro próprio- que os conduza até a CenlvíH.
para dali serem transportados á Santa Ca'3'a 1Porque dos pontos mais longmquos, eómoGunratiba, como de Sepetiba, c de oul*os ic-
gares, limites do Estatlo do Rio, esses carros-
supplicioj levam ás vezes dons dias pcíàestrada, pre.sos aos r.toleiios, parando aqui e
ali, até o sen termo lugubrij.- ..

Contra as inundações [0 MBflCADO QB CARNfi VERDB
0 que

w— -¦"¦'¦

é prijIbo fazer, tegundo um
leitor da A NOITE

"Sr, redactor — Leitor niilduo o aprcelft»
dor dn quanto ;,e onforçnni os rodnotoroí iIuk-
sa folha mira liem survlreni n publlen, Julg"
ter a obrigaçAii tio concorrer com as inlnn.is
idiYis, ti-alaiiiln.se de um bem gral o, ntoiliii
sendo, peço veiilu pura dizer alguma cotlgn
eom respeito ao vosso arllgti de 11) de iibrll
próximo passado, eom o titulo acima; euli-e-
tiiiiln, peco (loHculpar-nio ter-lbe nnibailo o
Ii-iiijio si acaso lhe parecei- (pia mio lenha
cqblmohto ò ipto vou oxport pela vossa fn-
lha II 0(11 tempo dlvemhs opiniões sobre us
inundações do Mio Comprido e, bem a-.lm.
sobre o resulla-ló quo dovo Irazi-r pura esle
balVi'0 a grande Avenida em roíihlrucyilo (quo
vtü< parece levará multo» aiinns para eonelnlr-
se); cada cubei-a cada scnlcnça, òlllrolflllto,
não seVá deinal', a scnleiiçn da minha rabe-
V'i e JAiual.S lião sendo o governo obrigado a
oxceulal-rii pois apenas desejo quo deita ou
ilaquclhi fórum seja o bairro tio Mio Coui*
pritlo, onde noiel ha quusl meio século, alli-
víailo do marl.vrio das cnchenlcs do quo lan-
10 se enforcou o ineii prosado amigo 1 já fal-
lccitlo) Dr. Gosta Ferraz, o qual ficou indi-
giiatln quando 30 Iniciou a t-onstrueçilo tia
galeria da tnvvi MUI da Lu/, porquanto estava
mais tpie prcvisii» que*uhnoliilnmcuto nffo re-
solveria o caso, o que quer dizer que sem-
pro houve quem soubesse pôr cm pé o ovo
tle Colombo; porém, a política e os iutrnv
ses pesvoaes na minha pátria esláo acima de
Indo. Como o boelro tia travessa, lambem 11
grande Avenida mio soluciona a quentão da.
inundiiçóes, e esla, além tle não Bollieioiiar,
aluda Iraz dous prejuízos: um o tia Imiti-
llsnção de unia rua nova, bem calçada, toda
etlificiida e isciil.i tle grandes inundações, c
outro tpie vem dcSviilorlsiir um pouco o valor
tios Immovcls do malfadada rua Dr. Arlstl-
tles Lobo e multo mais si algum tlia os liou-
tles saírem desla para aquolln; cnifim, aguar-
tlenios o dia de amanhã e, si for vivo ainda,
direi alguma causa sobre o resultado do
que se vue executar, Para alliv'ar. no mn-
xiino, o effeilo das enchentes na rua Dr. Alis-
lides Lobo é necessário ti seguinte: I". i-ebai-
xar o nível da rua no trecho entre a rua
liarão tle Itapagipe c a rua Haddock l.ohn ;
2o, prolongar a rua. atravessando a de lliul-
tlof.lí Lobo, 011.le já estão desapropriados o
demolidos os prédios precisos (a cxcepçâo tle
11111) e em linha rcel.i levada á nova Avenida
(uma vez que infelizmente não pôde ser alé
11 ponle dos Marinheiros, conforme o pi-ojo-cio anterior; P"is, lendo acerlado, agora er-
raraini; ,'l", abrir um boelro 1111 canto da rua
da Paz, outro 110 conto da rua do Morro, ou-
tro em frente á travessa da Luz ijá tem),outro em frcille á rua liarão de Itapagipe, e
outro em frente á rua Colina (já U-in). ccada um destes com galeria para o rio, con-
forme o da rua Colina c não como o tia Ira-
vessa tia Luz, que eslá de nível, razão por
que vive constantemente obstruído; I", obri-
gar ao alargamento da rua (embora julgue
pouco o tpie ora exigem), indemnisando aosseus proprietários pelos recuos respectivos :.">", para completar a obra: desviar o curso do
pequeno riacho tpie vem da Cova da Onçae que alravcssa por baixo tle Iodos os me-(lios da ala esquerda da rua Dr. Aristides
Lobo. cujo riacho, insufficieiilc para as águasda sua nascente, ainda recebe águas pluviaesem diversos pontos, para logo transbordarem outros, aiignienlando as águas da rua,como o que se_ está verificando diariainen-te, e, assim, creio que teríamos a rua muilomelhorada, os immoveis valorisados, as Inuii-ilações reduzidas (pois que é hnnianamenl.:
impossível supprimil-as) e, de certo, despen-deudo insignificante verba em relação á quese vae despender eom a grande Avenida, que,repilo, absolutamente não allivia os effeilosdas inundações na malfadada rua Dr. Aris-lides Lobo. Seria muito longo si explicasse
parcialmente por que assim penso; porlahlo,fico hoje aqui. corto de que parle dos lio-mens qíie concorreram para a abertura dagrande Avenida (que ninguém pediu) estãoconscientes que t Un não soluciona o caso eque elles próprios dispõem de intelligeneir.bastante para resolverem esta questão, mas ..Sou seu leitor, ele. — 7?ío Comprido."—¦ «ta». 

NEURASTHEMA
Esterilidade e fraqueza (/ciai

Cura certa, radical o rápida
Clinica eloclro-iiiciliea especial do

DR. CAETANO JOVIME
Das 0 ás II edas 2ís 5

LARGO DA CARIOCA - IO Sobrado

Um ex-presidente do Peru e as
operações da guerra européa
LIMA, 5 (A, A.) — O governo resolveu

enviar á Europa, afim de ali acompanhar asoperações nos vários thealros da guerra, oex-presidente da Republica, coronel Oscar Be-
navidès.

* «S*te *

A guerra européa
Comprem amanhã a "Guerra Européa iílus-

Irada", que publica o sensacional e empolgante
romance "O segredo de lord Kilchener", além
de uma serie de interessantes artigos de es-
çriptores brasileiros e grande numero de gra-vuras de intensa actualidade.

A' venda em todos os pontos de jornaes,

A€^
rMQCTQ WQ
mêí] MOKKEXDO

Urn attesíado medico com-
promeitedor

Recebemos a scguinle carta:'. "Sr. redactor — Com a epigraphe supra pu-blicastes, no dia 1 do corrente, uma local de-
primente ao meu critério de medico, pelo quevos peço a publicação, em vosso conceituado
jornal, da seguinte ¦¦explicação:

O •!" tenente de nossa Marinha TheophiloBrant achava-se aos meus cuidados profissio-naes na estação de Queimados; sendo deses-
perador o seu eslado de saude, esperava eu
que a qualquer momento me trouxessem anoticia de seu fallecimenio. De fado, o Dr. 1"delegado auxiliar, coiilrapiu-entc do teiicnte
Brant, recebeu dum irmão deste; genro doDr. Feljcio dos Santos, residente em SantaTheresá, cominunicação de ter recebido umtelegramma da esposa do lenenle Brant avi-sólido o fallecimenio desle e pedindo provi-dencias para que o enterro fosse feito pelaMarinha.

O Dr. Leon Roussouliércs, 1" delegado nu-xiliar, sabendo ser eu o medico assistente,avisou-me do occòrrido afim de ser passadao aílestado de óbito, o que fiz, entregando-oá pessoa que me trouxe os esclarecimentosnecessários com o — sepulte-se — da aulori-dade, por se ler dado o fallecimenio fora doDistriclp Federal. Quando passei o. nttéstá-do ignorava -que tivesse, havido precipitaçãono aviso do fallecimenio do lenenle Brantque tivera 11111 colapso, antes de entrar emagonia.
Explicado o fado, as decorrências posterio-res são conseqüência lógica do intempestivotelcgraniina.
Anlccipando agradecimenlos, sou, Sr. rala-dor, ele. — Dr. Gonçalves Pereira."'

Curso Normal do Instituto
Polyglotico

Dos aluirmos aeiualmciilc matriculados nos
Io, 2* e 3o annos da. Escola Normal, o dos no-
meados ultimanientó auxiliares de ensino,
00 passaram pelos cursos Normal e Anncxo
do Instituto Folyglotico. Seus nomes estão
çni um quadro de honra 11a secretaria do In-slitulo, para quem tpi.izcí verificar.

Estão funccionaiulo as aulas diunjas e no-
dumas'. Avenida Rio Branco ns. 106 e 108.

No matadouro de .Ssntn Criu
Abatidos liojei ."allrt rc/es, 01 prusM, 37 ewv

IlelroH c .111 Vllülloii
Moroluinloii Cândido K. de Muilo, 70 r. o0 |).| Durlioh * Ca 18 r,, Vi p. e fl r,; Aluxitn.

(Ire V. Snbriiihn, 8 )>.: A, Meiidra & C, rtt r,;Lima A Flltioi, <ia r.. 7 p, e và v.i Pranolsco v.lioiila.i, mi r„ .8 p„ ,1 e, u |-.< v,: O, Sul.Mineira,
-''-' p,| C, Oésto (le Miiiiis, 10 1-,; ,t..Vi )¦ ,
do Abriu, as r.i Ollvelrii Irmloii & C, 8u i„ -ji
|), c It v.j lliisilin Tavares, I!) v, t. [1 v.; Castro
& C„ 2'2 r.J C dos Itiliilbislas, -i.'| r.; I'tiit|iibu
& ('.., Jl p,| l.nlx Dnrbosn, 13 r.; !•*. I». Ollvelm
it (!., 40 r.; 1-Vriiiimlt's A MureoiidOH, 10 p„ o Au»
«tislii M. da Mtilla, '.'« i-, v ,'| v.

Foram rojei lados 1 .'l II r„ il p„ -J c, c l v,Foram veiiillilns: II 1 I r,"Stiicli": 1 ..iidal,. K, d,. Melln. ir.» r.,- Du-riseh & C. Si;»; A. Mondes &, ('.., <ü'i; lima
& Filhos, 1,'IH: l'niiici-i(i V. floulai-t, 102; iSul Mineira, 111: C. Oeste .|e Minas, f.li; (J,dos llclalbislas, .12; .loão PJinonln de Abreu.11(1; Oliveira Irmão-. * C„ UÁ; Basilio Tavares
857 Castro $ c, 03j forlliih» & G» luii; Au-
ffuslo M, dn Molia, :i: F. I'. Oliveira & C„ .11:1.
u l.uiz. Il.nhosii, 04. Total, .'1.077.

Xo entreposto de S, Diogo

0 Irem chegou A hora,
Vendidos: 551 -' I r., «ã p., llÓ e, e .*(8 v.Os preços foram os seguintes: rff/cs, de >Hli)

a $500; porcos, de 18250 a IKI00: ciiiieiros, nIfiflOO, e vltellos, de fÜOO a ¥800.
Xo matadouro du 1'enlia
Abatidos hoje: ü."> rezes.

Exportação •

Doye ter terminado hoje o einhiirquc das2,000 toneladas de carnes que seguirão para aItália.
O "Abbadessa" nada demorará em nosso

porto.
——¦ «H 

I»ini|>u(loi> e polldor tinivorsal

ÍV3 TODA A PARTE
' «—»» |

UHII. FBI
MISSAS

Rcsnm-se amanhã:
D. Joaqiiinii Tavares de Almeida, fis ° o.legreja do Divino Salvador; D. Maria lio*,*

Barcellòs, ás 9, nu de Santa llita; li. Marhi
Nazarcth do Rosário, ás :), na matriz de SanlóAntônio dos Pobres; Dr. Alfredo Camillo
Valdetaro, ás 1), 11.1 matriz da Lagoa; O. Ama-
lia Zpzimu de Oliveira Pernambuco, »¦, '.1 il?,
na mesma; I). Lconor da Nobrega Carneiro,ás 9, 11a egreja do Divino Espirito Santo»
tio Maracanã; Viccntina Damasceno de Souza
Antonietta, ás !» 1 2, na matriz do SncrnmehrIo; Antônio Pereira tle Lemos Júnior, ás !t,
na egreja tle S. Franeisco de Paula; Io [enen-
le Antônio Tiburcio Gomes Carneiro, ás i\
na mesma; D, Elllnli ade Azevedo Ferrão, á-J

9 1|2, na egreja tle X. S. tia Conceição, á rua
de S. Januário; Feliciano Martins frelix, ás O,
9, na Candelária; José da Motta lia-los, ij
9, na matriz de SanCAiina; Manoel ,Ioatpiig|
Maxiíniano da Silva, ás 1), na matriz do Kn<
genho Novo; D. Itita Angélica Mafra de Laéty
ás !), na egreja de .\Y S. do Parto, e is 8, nd
convento de Santa Theresa.

EXTERKOS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S Francisco Xavier: Joa-

quim, filho de Manoel Domingos Coda Pereira,
1 na Buenos Aires n. 291; Ary, filho (ic Tliéoto-
oio di! Araújo Freitas, rua Orestes 11. "tf: Ali-!tonio Ferreira, rua Maxwell n. 34, ensa II; lrá-1
eema, filha de Franeisco Pardo de Cs.'.tro, rua
Carolina n. (iii; Guilherme, filho de Jayme
Antônio de Sitpieira, rua Oito de Dezembro'nu-
mero I, casa XIX; Emilia Soares, Hospital de
Nossa Senhora dfi Saude; "iValdeniar, filiio do
Delphim Lourenço, travessa D. Itosa 11. 'XI; Da»
rio, filho de Thomaz Oil, rua Torres Homem
n. 157; Anna Adelaide Cardoso, travessa d»
Paz 11. 18; Joào, filho de Raphael Camilo, rua
Paula Mattos n. l>2; Clara Horner, rua do l.a-
vradio 11. 170; Paulo, filho de Silvíiia Maria da
Conceição, rua Luiz tle Camões 11. 5fi; Murildã,
filha de Joào de Oliveira Fontoura, rua General 1
Câmara n. Klli; Eugenia .Toaquina de Souza,
rua Gonzaga Bastos 11. 101; Marianna Ornei-»'
Ias de Castro, estação da Penha; José Ferreira
Vielor, rua do Pinto n. flí); David Mandei-
mann, rua Bento Lisboa n. 1 <i0; soldado Fran-
cisco Martins Ribeiro, Hospital Central do fíxer-
cito; Maria da Conceição Amaral Corff, lios-;
pitai da Santa Casa; Rulh, filha de Luiz Porto,'1
rua S. Francisco Xavier n. 142.

No cemitério de S. João Baptista: Argemiro,
filho de João Lourenço de Freitas, riia l.opes ',
Quintas 11. 22, casa 1; Jeronymo, filho de Fer- ,nando do Amaral, rua Frei Caneca 11. I48;Y|
Prescilàiiiii de Souza, rua Benjamin Conslánt
11; 115 A; Octavio da Moita Lima, ladeira do
Seminário 11. .'18: Álvaro, filh., de Pedro Mi-
i-aiida, rua Paula liamos 11, 5; Emilia l.eandra
da Purificação, morro de Santo Antônio 11. âjj
Célia, filha de Celina Ilodrigues, rua S. Mnnoel'
11. 38; José, filho de Gelino de Souza Monteiro,
rua Jardim Bolanieo 11. 1 ."436; Amélia de ,1c--
sus, filha de Seraphina Moreira, rua Humaylá
11. 41; Matheus Vieira Serodio, rua S. C.lemen-i
le 11. 320; Cândido Roberto Lima. Hospitnl du I
Beneficência Portugueza'; Hcrmiuia, filha de '
Constancio Silva, rua. do Catttete 11. 219: Sara, :
filha de Anlonio Cruz, rua Sergipe 11. ;)11; Ea- ,
genia Gonçalves, rua Frei Caneca n. 70.

No cemitério tle S. Franeisco de Paula: Fran- I
cisco Gonçalves de Assumpção c Mathias Auto-
nio da Silva, Hospital de S. Franeisco de
Paula. I

—Effecluou-se hoje o enterro dó 2" tenente,!
cia Armada Carlos tle Faria Veiga, que saiu da'
rua Ferreira Nobre. 11. 83.

A inhumâção foi feila em carneiro, 110 cerni-
lerio de S. Franeisco Xavier. I—Foi sepultado hoje no cemitério de São I
João Baptista o Sr. Octaeilio Mendes Campos;
empregado da casa Borliçlo Maia & (',., filho do |Sr.. José Mendes Campos, almoxarifé geral da.
Repartição de Águas e Obras Publicas. |

O enterro saiu da Casa de Saude S. Sebas-
lião.

—Foi inhumada hoje, na neeropoie tle São!
Francisco Xavier, D. Julieta Pereira Nunes, es-|
posa do Sr. Francisco Valcnlim Pereira Nu-!
nes, funecionario da Câmara Syiuüsiil dos Cor-redores. i

O feretro saiu da praça Sele de Março n. .Pã.!
-aífOí»-

Doenças nio apparelho dfiqes-
tlvo e do svstèmà nervoso. —
S^afos X, — Qp. Renab de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 X \,

Fetos que appareceni
MAIS UM

Náo é a primeira vez que apparèce líni íeto"',
em um cemitério, O primeiro, foi ha tem^
pos, no do S. João Baptista, faeto esse rc-ç
gistadò num velho livro de parles da dele-'
gacia do 7" districto por umanligo inspe-
clor de quarteirão, já morto.

O collcga do inspector que foi examinar •¦>
feio fez connminicnção, dizendo que, o feloj;
era do sexo masculino, a termo,* e estava''
envolvido em um jaquetão, dentro de uma cai-
xa de papelão, na sepultura numero :.:intos.f,
IO o inspector registou: "Um feto, ele., "ves-;
lido de jaquetão", envolvido cm papelão, mi'|sepultura numero tantos..."

Esta noite, npparcccu outro. 110 cemitério ú.\Caju', envolto em pannos, parecendo a ler-
mo, branco, do sexo feminino. O comniissario'Lacerda, do 101' distrido, registou a eòusa di-i
rcilinha e removeu o feio para o necrolerioíi'j

—tf; «O»"

Chamados médicos á noite com urgência
-• DR. LACERDA GUIMARÃES —j
Tcieplione 5,955 Centrai^-Rua da Constituirão n, 4
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Na próxima semana: Dous proijrammnsínexcetliveis

Para os dias H, 9 c 10 do corrrente mcz,.,
MAIS UM GRANDE SUCCESSO !

ESQ^Mnis uma prova flagrante dos Inlmltavols prograutniaa
Segunda-feira TRÊS DIAS APENAS

A nova serie inédita c níara$ilHcwn
da famosa

H Xa sífl Sh y/íT\ "lii" /"^&k ^^V

Até hoje, nas tres séries cia que apre-
sentou a tamosa

dosnííe Andrfívos'» sempre todos
admiraram, além da csçulpturãl bcl-

Icza, o arrojo das suas façanhas.

Neste capitulo, intitulado O Jura-
mento de E&oüores assistireis
ás mais incríveis c arriscadas faça*
nhas da muBhcp gaúcho, Jouefto Antlroyor, a escnlpturalbolloza
da intrépida moderna amazona que vive no dorso dos iudomitos corceis, ven-
cendo c dominando rtqiíèllcs que sempre fascina c attrahe.

Fantástico Extraordinário ! Ilnexcedivel í

l«^$Pp^ "y "
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AVISO
S.ililiiiilo 0 lio-
minfio A PEDI-

DO somente
na inntinco a
deusa da focl-
lcznMIXK.no-

BIMNE no

Anjo da guarda
» mais

1) Programma
Novo

cm 7 «cios

A luta contra
as serpentes...
O frio latego
do réptil que
se amolda, en-

Como vencer ?
PROTÉfl vos saberá dizer !!!...

Para os dias li, \i, i3 e lyj, continuação^Pw* Os Kiysteriòs de Neva Ybrk (9- c io- episódios)
&s raiSsaçãc-s raopftaes — Os foefljos cpas matam

venena, estrangula e mata,

WtíW*1- A- Seguir, A Trindade íàrSãs-SSea, A ESeBSa Hesneria

.»-

E Gnücjüt.e, o faratiüsso Za-La-iãíloHi, e
ÉííiníEEsSc de Sardeu, £4 Mordaça.

Coíüo no

SDUEsauuaasai -0

rmio cit> \>y.
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Fazem nrínós amanhã:
O bacharelando Eduardo Pílft.., 

¦Carlos Veiga, clinico nesta capital; coronel
¦Alexandre Dyot Fontenclle, o acadêmico de
enge
Jioe

:soii .,. .... ...
I xnnpstró Achillès Arnaiul

¦ r^Faxcra annos hoje:
t*» Srs. Dr. Pio Maria de

pn>foss.,r da Escola Livre
Dr, Oseiíi Alves, clinico

exandre Dyot Fontcnellc, o acadêmico <ie
genharia Juliò Ccsar de Mello e Souza, Ma-
ei Visconli, Dr. Aarão Heis, Dr. Bonés de
uza, I). Floia de Carvalho Arnaüd, viuva do
in«sfrn iVplrillf"! Arnniííl:

Paula Ramos,
de Odontologia;

nesta capitalur, uscai Alves, clinico nesta capital; Mine.
Dr. Paula Pi me ira de Mello, Mme. Zilda Lei-
tão da Cunha; i)!le. Anhaguerila Pinto, filha

ido Dr. Cesiheo í^uio; capitão Josii Belicha,'p menino Vid, filho d0 Sr.. Alfredo Couto.
i —Fazefn annos hoje- o conimissariò de po-
llicia Eduardo Rocha, filho <}0 Sr. Joaquim
Rocha, chefe de secção da D.ii't«i.0ria de fis-

itatistica, e D. Laiira de Lima Fraiyjo, irmã
do Sr. Arthur de Lima Franco, da BibJioüioca

; Nacional. » ••

[casamentos
1 •-Casaram-se na matriz da Candelária lio dia
)29 de abril findo o Sr. Alfredo Maselli, filho'do 

Sr. Ercole Maselli e I). Carolina Maselli,
com a scnlior]ta Elvira Itália Palmieri, filho do
Sr. Raffãeli Palmieri e D. Mariánna Maselli

; Palmieri. Foram padrinhos .o Sr. Frcoli Tra-
•montano e esposa.
tVANQüETÈS

O ministro argentino c sua Exma. senho-
ra offereccrani liòntem, em Petropolis, no
palácio da legação argentina, um banquete
de despedida aos príncipes de Bclfòrt,

Tomaram parte no banquete os Srs. Tanco
Aig.iez e .senhora, os encarregados dos ne-
gôeios da Rússia e do Uruguay e senhora, a
Sra. Schaw e MUes. Mercedes Leal e Moralcs
de Jos Rios;
'CONCERTOS

No salão do -*íi ornar rcansa-sc amanna, às
20 l\'2 lioras, o concerto de violão organisado

pelos Sras. Brant Horta c Ernani puíiu.ú-í».
do,
EAf.LEClMEXTOS

Depois de longo sorTrimcmo raiiecciF eslimadrugada o engenheiro naval Carlos de Faria Veiga.
O enterramento cffectuar-se-a ás 1G lioras,saindo o feretro de sua residência á rua Fer-reira Nobre n. 83, Meycr, para o cemitério

de S. Francisco Xavier,
LUTO

¦ Estiveram concorridissirnás as exéquia'de hoje, no altar-mór da egreja de S. Fran
cisco de Paula, por alma da veneranda se-nhora D. Eugeni i de Carvalho Duarte, *o-
gra dos Srs. Augusto Pinto dos Reis c JoãoCouto Duarte, conceituados negociantes denossa praça.— Falleceu hoje. na estação da Penha, do-
na Mariánna Ornellas de Castro (Gueira);esposa do Sr. capitão Felippe Pereira de Cas-
tro, funecionario da Lcopoldina Raihvay.
MISSAS

Na matriz da Candelária rezou-se hoje, ás
0 1|2 horas, a missa de sétimo dia por alma
do professor Dr. Henrique de Toledo Dods-
vorth. O vasto templo da Candelária encheu-
se literalmente de amigos, collégas c admiradoios do finado c de sua família,

Curso normal
|?Sr> IXTERNATO V. EXTERNATO — Ru:ITáddock Lobo n. 25ü — Preparo para adiriissão aos Io e 3° ãnnos da Escola Normal. Ensino ministrado por lentes da referida Escola. Preços módicos.

«gaots» •-

«REVÍSTA DA SEMANA »

PlfíJtfí
AS PRIMEIRAS

"Caldo pntornnda", no Rerreto
Ditreou limitem no Recrolo n compnuliln do

comeulai o "voudevllloi" <lo Polytlionma do
lailion A jicçn com que kc nprexentou v*m"Irmiiie" A iiodüii plnlííl foi o origliinl de Mo-
ncxy-Ifqn o Nancey, "l,n pari du fcii". Uma
ncçn francexA o, liilve/, biorlptn oxpeetnlnlon*
te para O publico pai¦i-.ú-n-.r, nu milin (pie IIAO
«o etienndiillse com ns llluaçOoi.o diálogos o, o
próprio enredo OBCübroíOS, Hserlpln nunjn
llngudgom flmi, com n iclnlllniuo "verve,"
friineoün emboia. Mello Harrelo, que liVidu-
lltl "l.a purt du fou?' seu) deturpar o orlglimL
nem Unir o mie lho deram seus milmcs, no-
derin, riu crime algum, não (Ici.wr uo "(.ai-
dn entornado" tfio loloiitei nqueílm m iii.;,i-
(|iio á Cidade Lu/, não mole.Iam, i'.' qtVBip
progresso dos eoslnines da cApItnl da l!uro|va,
ihlvox jn-lii guerra, não pòdc elicgnr ¦>'¦<
(ul,.. No "Caldo 

pntõnindo" foi sua appaül-
cão ao nosso publico, na comedia, a arlrjz
Etclvlna Serra, Inlorprolnndo o nrlnclpa' |ior-
xonngom rcmiulun, a cnlndoRia du Clianlenay,
1 ¦'>>I um Iriiballio agrndnvol o (|iie nos deu n
iiilelllgeutc aclrlz, ainda, pelo menos lldliléijjy
um pouco resentida do seu longo c^lagio ijn
oiH-rcta. Por isso. ou por uma eommoçJiu nalu-
i.il de uma estréa, Flelvlna cantava um puii>ro o papel, prejudicando um tanto mui inlcr-
nrelaçâo. A Sra. 1'aluiyra Torres! um do.,
bons elementos femininos do drama em Por-
luiíal. aprescntmi-se-nos deslocada do sua e>-
pcclalidade afamada, mas o publico não deu
por Isso. A interpreto da "corollc" Cecilia
lloland esteve á vontade, agradando. A Sra.
Elvirn Bastos, na Cnrlotn, bem. Isso ipiauto
aos personagens femininos principaes, Na
parle masculina, nos papeis de saliência, e:>-
lavam Ignacio Pci.xnlo, o cômico de linha queconhecíamos, c os Srs. Ribeiro Lopes, Olhelo
do Carvalho e lírico Braga, que oípii vim
pela primeira vez. Desses, os Srs. Hibeiro Lo-
pes o Erlco Braga tinham os melhores pa-
peis. Aquelle, prejudicou-se, mcrcÒ do poucoconhecimento do papel, tendo por vezes esper
rado o ponto, lírico Draga, com um excellente
pbyslco c voz agradável, esteve perfeitamenteú vontade no Raul Tameron, atlraimln as me-
lhoros allcnções da platéa. E o Sr. Draga, ao
que nos informaram, estudou o papel n bor-
do, sendo a primeira vez que o interpretou,
hontem. Iguaeio Peixoto, sem oochns ]>aramais, fez rir n platéa nas poucas vezes que
falava. O Sr. Othelo de Carvalho foi um dis-
lindo Montigny-Marlotte.

NOTICIAS
O circo no Republica

Estréa hoje no Republica o American Cir-
eus. E' uma grande companhia eqüestre, gy-
ninastica o acrobalica, com 51 artistas e um
numero variado de animaes sábios.

Os oipeçUculoi eonieçíirflo As 20 31-1, eom umprogranuna «Itrnlionlo.
A wiréa da comiianlila lyrlrn amanliit

0 Lyrleo reabre-se amanha. Vne neciipal-o
?iiiirn,,,,u f°ni!)»iihla lyrlca Italiana llololi ílliillnrn. eonlralnda pela empresa .lone honrei-
5?'.Arí<t.r4n liPrA v,m « "AIdo", du Verdl, cujadlslriliulcao è a «egulule: Alda, Elvirn Ca-eaüül; Amnerls, Itlua AgOXílnoj Itndnmes,ergamawhl; Amonasro. l'go Mnrlurnnotainphis. (I. Meioschl; rei. Flore; mensageiro,i%. Jrlauill, Oi bilhetes para amanhã, que Umuhliilo extraordinária procura, estão A vendann casa Arthur Nopoleào.
A primeira de hoje no ApoIIo'•A companhia Unas dá-nos hoje. em primei-ra representação, a rovlsla ein 'J aclos e Hipiadros, de André tiniu o João 1'lioea. "Dia-
bo que o carreguo", O ApoIIo, decerto, vaoapanhar duos cnins á cunha, pois só os nomes
dos autores dessa peca são segurança du seuvalor. Desta vez, os papeis de Diabo, João
Njugliem c Dom Senso, respectivamente, cs-
tao a cargo dos autores Jorge Gentil, Itoldão
o Prata. A uiiislcn da "Diabo que o carregue"é do maestro Luz Júnior e_Vaseo do .Macedo."A viuva nloirre", no Carlos Gomes

A despeito de tudo, "A Viuva Alegre" é"deinodec", dizem, o um mundo du uouann
outras — nquelln oporotni a rpic deu notório-
dado universal a Franz I.ehar. continua sen-
do cantada e representada com geral agrado,
não impurln onde e por quem quer que seja,"A Viuva Alegre", virain-n'a o ouvIram-lPn
assim, hontoin, no Carlos Qomcs, pela "troú-
pe" Maresra & Weiss, uma "trotlpo" unifor-
me e vestindo com propriedade as peças do
seu repertório, desempenhando-ns tnmbcin
com boa vontade sempre. E agradou á meia
ca^a que apanhou o Carlos Comes "A Viuva
Alegre" da Sra, Tina d-Arco e do Sr. Ângelo
Calyi, rospectivamento uma Anna (ilavari ri-
quslsslmn e esforçada c um conde Dauillo re-
presenlando liem e cantando ainda melhor.

Os demais interpretes da popularissima
opçreta de I.ehar coocorrerar: para o desein-
peílho agradável delia, com raras cxccpçõcs,
A orcliestra andou obediente á batuta do
maestro Ciiammarnsli.

Acha-se nesta capital o actor Castcllo
Branco, que chegou do norte, onde se desligou
da companhia l.ucilia Pcrcs-Leopoldo Fróes. lispectaculos para boje: ApoIIo, "Din-
bo que o carregue"; São José, "Uma festa na
frcguczln do 0"; Carlos Comes, "O cavalhei-
ro da lua"; São Pedro, "Meu boi morreu";
Palace, "Viuva Alegre"; Republica, coinpa-
nhia eqüestre; Ilccrcio, "Caldo cnlorundo".

Drs.LealJtiniore Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta; Consultas do 1 ás 6 — As
scmblía n. 60.
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Companhia Cinematographica Brasileira

Visitou-nos, com a pontualidade de sempre,
a brilhante publicação ilhislrada, que de riu-
mero para numero se apresenta mais atira-
herde; mais completa, mais elegante, manlcn-
do todas as suas secções numa altura litera-
ria digna de todos os elogios, E' mais um nu-
mero que se Iè com infinito agrado, lal a
profusão dos assumplos e do espirito.

Oil. GODOY- Consultório: rua Sete'de Setembro ni 90, das
2 âs-L, Kcsid, ma Machado de Assis, 3'i, Cattete.
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MPARISIENSI
Exhibc SRCUNDA-FRIRA, din 8, um íilm dô maior valor

artístico dn "TIHIiR-FILM"

BELLEZA ! ARTE! VALOR IMMENSO I

ARCELLA —
ExtrnhUlo do romance do immortal poeta VICTÕRIEN SAUDOU, a querida

c afamada artista ll^^P^iílA será a protagonista, — Em um
prólogo c seis longos neto?

Lm qiiaaró th grande c/teno ao o" aciv

fflWMB** l\.r\-r\ nr. .íiiS.ÍÍ/xk _— Kste Importante tcapolnvoro» cinemnlogra"
í.tíJ*Bi' i»>laO«lO JÍUUIICO ¦¦ I(llic0i n fnbriCa editora «Tiber-Film» o

mclteu em leilão para a sua venda e exclusividade para lodo o Brasil, sendo o lance maior do
comprador desta poderosa Kmpresa, que oífereceu quarenta e cinco mil Irancos (36 contos), paga-
gaincuto A vista,

O publico vao ver SEGUNDA-FEIRA o (pie é trabalho clueinatographlco 5 tudo quanto se
tem apresentado até esta data fica nullo.

Com a abertura do PARLAMENTO NACIONAL reabro Lambem este velho o afamado Ci-
nema o seu escrinio de raridades para exbtbir as suas séries de FILM D'ART, reservadas para
esta epoca.

Exhibição durante uma semana de 3 a -1 5 tio corrente,
a preço do commumo

C. R. Icarahy "versus" Uiver F. C.
Os "Icams" do Icarahy que domingo jogarão

com o Uiver, no campo do S. Christovão A. C,
disputando o campeonato da 3* divisão, foram
constituídos da seguinte fôrma:

Primeiro:
Alamir

Waddell — I.assancc
C. Alberto — Ávila — Heitor

Segadas — João Sidney — Any — Neiva
Segundo:

Guimarães
Ollion — Miguel

Newton — Ary — Fróes
S. Abreu — Arnaldo — Athayde — Fernando

— Varei Ia
Reservas: Arthur, Hélio e Medeiros.
Todos os jogadores escalados deverão embar-

car ás 12 horas, na ponte central de Nicthe-
roy.

Lisboa-Rio "versus" Royal
No "ground" da rua Dias da Cruz; no Meyer,

encontrar-sc-ão depois de amanhã em '"mal-
ches trainings" os primeiros, segundos e ler-
ceiros "tcams" dos clübs acima.

Eis os "teams" do Lisboa:
1° "tcam":

Augusto
Sahatimn — ,f. Silva

Oclacilio — Euiz — Théodoro
j j^iit, _ vivi — M. Lima — Hugo — Jnpyt

2» "tcam":
Ary I

Ary II — Nico
Coelho — Abilio — Dino

Arlindo — Lulú — Bernardíno — Nhonbô —
ll.citòr

3o "icam":
Anselmo

Floriano — José
Narciso — F. Linhares — Pring

Malaguli — Andrade — Reis — Lusitano — Al-
meida

Reservas — Pinto, Gaslão, Ribeiro, Martins,
Lauriano.

O "captain", por nosso intermédio, pede o
comparécimeulo de todos os jogadores, ás 11
horas, ria sede do club, á rua da Candelária
n. 106.

HeaGiraliêêes cie ú®mmç$®
JOCKEY-CLUB — Corridas — A's 13 ho-

ras.
CONCURSO HIPPICO — No campo de ohsta-

culos da Quinta da Boa Vista — A's 9 horas,
L. M. S. A.:
ANDARAHY X FLAMENGO — A's 14 horas,

no campo da rua Prefeito Serzedello (Ia divi-
"bANGIP 

X AMERICA -- A's 14 horas, no cam-
po da estação de Bangu' (Ia divisão).

CARIOCA X VILLA ISABEL — A's 14 horas,
no campo da estrada D. Castorina, Gávea (2a
divisão). a, ,

GUANABARA X CATTETE — A's 14 horas,
no campo do Botafogo F. C. (2a divisão).

RIVER X ICARAHY — A's 14 horas, no cam-
po do S. Christovão F. C, (3a divisão).

"MATCH" AMISTOSO — Lisboa-Rio X
Royal — A's 13 horas, no campo da rua Dias
da Cruz, Meyer.

MOTOCYCLISMÕ — Convcscole na Vista Chi-
neza, do Rio Moto Club, ás 14 horas.

JÓSE' JUSTO.

pelo Paeumothorax - Rua S. losé lofi ás 2 horta

Um confo correníe
SUSsiiricü:ToüSa a forÍ63ã2a

Era toda o fortuna do funileiro nquella cor-
rente, grande, de um metro e tanto, de ouro
massiço, que aos domingos clle enrolava, en-
rolava iielo colletc de velludo, passa:.do íior
Iodas as casas dos botões. E tinlia mais duas
correntes para relógio, Ires berloques, dous
relógios, quatro alfinetes de ouro e um par
de botoaduras, tudo de ouro lambem.

Dinheiro só 30S000.
O funileiro, Antônio Maria, lá de Villa Red,

cm Portugal, saiu hontem de casa, á rua .Io
Senado, II, e foi passear á Gloria.

Euconlro.u dons homens, que lhe contaram
uma historia comprida, de 6:000$ para um
hospital e outras cousas,

O Maria ficava com os 0:000?, mas dava as
jóias, inclusive a tal corrente de um metro e
t.-.nto, como garantia. Recebido o "dinheiro",
num pacote bem feito, deu as jóias e foi-se,

O pacolc era o "paço" de dous "vigaristas"..,
5 horas, e o Maria hoje .lá estava a chorai
no 13° districto a sua inexperiência cm ne-*
gocios,

-¦¦¦,..¦¦.,¦¦ | uq^sp»: —-¦ ¦„.¦,.,,-

Livro pé^fllâo
Pede-se no "chauffcur" que conduziu em sen

carro hontem, ás 7 horas da noite, dous passa-
gciròs da praça Tiradentes, deixando um na rua
Visconde de Itaúna n. 3Í3 e o outro na rua
Vinte c Quatro de Maio n, 311, o obséquio de
trazer, á rua Tobias Barreto n, 70, um livro,
esquecido em seu carro, que será gratificado.
..——— ,. ..,- t ^iq^g--».. «-.. ¦ ———i

O Sr. José Pcluci, morador á rua Bom Pas>
tor n. M, veiu trazer-nos um chaveiro qiieencontrou hontem na rua das Laranjeiras.—Foi encontrado hoje., num bonde de Villa
Isabel, Engenho Novo, um embrulho que si'
acha nesta redacção á disposição de quem o
perdeu.*—«see=~* —_

AOS INDUSTRIABS
Vende-se a receita ou fórmula de ouatrà

industrias que dão du lucro de 80 a ÍI0 "i".1
Trata-se na rua Magalhães :i. 48, Catuml;;,-.
até ás 9 a.m.
gagissBmaHBMBBgBgagaggiregca l^^^mBgmgpmnigBa

SECÇÀO INEDITORIAL

ft* P^sçsa
Sou forçado a responder ás consideraçõeí

que no ''Jornal do Commercio" fez o Sr. Ftsr*
reira Cabral, visando a minha pessoa. Elias
são injustas e menos verdadeiras. Quári-
tos me conhecem na praça do Rio de Jatiei-
ro sabem da minha coiiducla, e que sou in-
capaz de diffamar quem quer (pie seja. Os
processos de que fui victima e de que já o
haviam sido meus antecessores, ao lado do
Sr, Cabral, valeram-me por uma boa lição.
Ao Sr. Ferreira Cabral disse, pessoalmente,

o que tinha a dizer em defesa do meu traba-
lho tão mal recompensado. A sua publicação
visa inconipalibilisar-ine no meio coirinièi'-
ciai. Mas não alcançará o seu objeclivo. O
meu caracter e a minha honorabilidade estão
acima de qualquer insinuação e hão de ter a
justiça dos homens de bem.

José Augusto de Oliveira.
Rio de Janeiro, õ de maio de 1910.
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(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenre,
consfirue um film, a ser exbibido

nos cinemas Pafhé e Ideal)
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n CABEÇA DE VEADO

Logo, a chegada, Walter, não deixou de ap-
provar c mesmo de partilhar o bom gosto do
Inyslerioso homem dos beijos, pois que a rim-
lher que lhe veiu abrir a poria era, certa-
mente, das mais seductoias. ,

Declinou o seu nome e qualidades, e foi
logo introduzido para uma saleta de boa appa-
reneia.

A narrativa que lhe fora feita pelo tclcpho-
lie foi confirmada sob todos os pontos.
Miss Fiossy Jess acerescentóu alguns_ dota-
lhes que não tivera tempo de dar nu primeira,
itias que infelizmente nada esclaL/ciam, quanlo
á pfrsiinalhüade do ag^eessor,- I'., parece-lhe, realmente, que foi esse bei-
5o que a fez perder os sentidos?... perguntou
Wallcj

Tenho certeza disto, pois foi no hiesino
jr-omeiilo que se produziu a syncbpe, que du-
riu perto de uma hora!,..

O joven jornalista refleetiu um pouco.¦— Nesse faclo ha um myslerioso problema,
c, que, certo, interessará um dos meus ami-
gos. Digo-lhe mesmo que clle c a única pes-
soa que pódc achar a solução do caso.

E', então, um homem muito hábil, o seu
amigo!.,, objectou Fiossy, com um sorriso
um tanto escarnecedor.

A senhora devo conlicccl-o de nome: cha-
ina-sc Justino Ciarei!...

A expressão de ironia que perdurava nos Ja-
bios da rapariga, tránsformou-s.3 numa sur-
presa mesclada de certo respeito.

O celebre "delectivc" scienttfico, que tan-
to tem dado a falar de si?..,

Elle próprio!... . ,., . ,,
te Creio,, com effeilo que, se lal problçma

como diz, não lhe parecer muilo inferior ás
Mias preoecupações, que o seu amigo chegará
facilmente a rcsolve!-ó....

— Posso lhe telephonar?...
—i Certamente, disse Fiossy, designando c.r.n

um gesto o apparelho collocado ao alcance
da mão sobre uma mesinha.

Jameson tomou do phone c pediu ligação para
o laboratório.

Em poucas palavras poz o seu professor
a par do incidente.

A principio Ciarei pareceu não tomar o caso
a sério. No entanto, á proporção que o seu
coUabftiador fornecia-lhe detalhes, o Fcit inter-
evse ia progredindo.~ Pois sim! concluiu, está entendido, Waí-
tert... O caso 6 altrahentc... E além disso,
como você diz, isso lhe dará assumpto para
o "Star"!,.. Não estôú muito atarefado ago-
Ta, e vou já ao seu encontro!... Você disse
Prospeeí, Avcnue, numero 2(1?...-

Depois de ter confirmado a direeção e o
nome de Miss Jess, Walter poz o phone no
loffar e disse vollando-sc para a linda mu-
lher:

;— Está combinado, dentro cm pouco o Sr.
Justino Ciarei, aqui estará...

i— Oh!,.. Não sei como agradecer-lhe... Pois
o senhor tem razão; com um homem de lal
valor, estou certa rlc que esse singular mystciio
não tardará a ser esclarecido.

A conversa de Fiossy Jess era tãoNattrabenle,
(uianto a sua pessoa, c os vinte minutos que
separaram Juslino Ciarei do momento cm que
este bateu A porta passaram, na opinião de
Jameson, como por encanto.

A sua intcrloculora parecia estar a par das
mil intrigas da cidade, tão apreciadas em Nova-
York, numa certa classe da sociedade, c cila
as commentava com espirito, adub.indo-as com
reflexões bem mordazes.

Quando Ciarei entrou, c foi apresentado por
Walter, ei.a soube escolher phrases das mais
arr.avcis, para agradecer-lhe por ter acceito tão
depressa o convite de seu secretario, e para
desculpar-se de importunal-o no incio das suas
importantes occepações.

À-Oedido do recém-chegado Fiossy começou

á¦ fnzer-lhe a narração dos acontecimentos, do
mesmo modo que o oxpuzera a Jameson, quan-
do (í campainha do teiephone re;ooou,

Êlla levou o phone ao ouvido.
Querem falar comsigo, caro Sr, Jamcon,

disse, viraiido-sc para o rapaz.
Commigo!... perguntou surpreso, Quem

pede saber que estou aqui?...
A cominunicação é dos oscriplórios do"Star"!...
Ah! Si é isso nada tenho do que me ad-

mirar!..'. O secretario da redacção sabia da
minha visita!...

K, falando, tirara o phone, do nppareTho par?,
attender ao chamado.

Bem, disse no fim de alguns momentos,
com um gesto de contrariedade, na physiono-
mia. Vou já!...

Rccolloeou o phone, e dirigindo-se á. dona
da casa:

Desculpe-me, Mis3 ,Te?s, justamente sou
chamado no "Star"!... E' uma das serasábo-
rias da nossa profissão, quando se está cui-
dando de um assumpto, ser bruscamente cha-
nindo para tratar de outro. E' justamente o que
me sitcccdc! 0 Sr. Ciarei, porém, aqui está,
e a senhora não pôde encontrar quem melhor
a aconselhe!... Pedir-lhe-ci apenas que tenha
& bondade de fornecer-me, ao deixal-a, algumas
informações supplementares para o inquérito
que lhe vou dedicar!...

Apertou a mão do mestre, e inclinou-se de-
ante de Fiossy, que lhe renovou amavelmente
os agradecimentos.

Uma vez só com Ciarei, esta concluiu a nar-
rativa detalhada que principiara.Elle a ouviu com attenção, mas a expressão
que se lhe desenhava na physionomia; e o
sorriso levemente irônico dos seus olhos, pa-
reeia denotar um involuntário scepticismo.

Fiossy Jess, certo, isso notou, porque com
um pouco de tristeza na voz, necentuou:

Vejo que o senhor não parece acreditar
no que lhe digo!.., No entanto é a pura
verdade I... Affirmo-lh'o!...

filia levantava-se, e, proseguindo com mais
calor, a sua expl''cação:

te Ia dcj?preoccupada, caminhava peht rua,

tranquilla, olhando os mostruarios dos arma-
zens, quando, subitamenfej achei-me em frei te
de um homem que acabava de parar junto de
mim, exactamente como o senhor, aqui está,
neste momento...

E então, o que se passou?... perguntou
Ciarei, que se levantara ao mesmo tempo que
ella.

Então, sem que tivesse nem o tempo de
cr,caral-o, pois mal pune divis.nr-Uic as feições,
agarrou-me as duas mãos, assim...

Juntando o gesto ás palavras, pegava, as mãos
de Juslino, e, excitada pela emoção da lem-
branca que evocava, apertou-as fortemente nas
delia'.

Em seguida, continuou, puxando-mc brus-
eamenlc para elle com uma força contra a quid
«ll lan|o menos podia lutar, quanto fora grande
a surpresa que o súbito ataque em mim pro-
duzira, elle imprimiu nos meus lábios, esse
odioso beijo, que tanto mal causou-me!...

Ao mesmo tempo, levada sem duvida pelo
calor da sua demonstração, ella approxima-
va-se quasi inconscientemente do seu intcílò-
cutor, c depunha-lhe nos lábios um beijo, qwe,
si não era tão perigoso como aquelle, a que
acabava de alludir, não era, comludo menos ar-
dento.

Ciarei experimentou o mesmo espanto que,
a crer no que dizia, d&vcria ler ella sentido.

O ataque fora tão inesperado, que clle nem
pôde se defender...

Quasi immediatamente Fiossy, pareceu no-
'ar a incorrecção do seu aclo e baixando os
chos, com o rosto coberto por um súbito
rubor, balbuciou:

Oh!... Sr. Ciarei!... Que fiz eu, e o que
vae pensar a meu respeito?... Si soubesse co-
mo me sinto envergonhada!...

Elle fez um signal com a mão, para acalmar
o escrúpulo, cujo brusco embaraço cia joven pa-
recia attestar a sinceridade...

Mas, emquanlo se esforçava por encontrar
palavras para serenar a sua emoção, o imper-
ceptivel sorriso que lhe. bailava no-olhar, dis-
sipou-sc immediatamenle.

Uma imagem, já quasi esquecida, vinha de
acudir-lhe ao pensamento; a da famosa Mar-

celic, e a sua recordação de lim Beija seme-
lhante a este, cujo sabor ainda sentia uns
lábios.

Ao mesmo tempo, a singularidade c inverp-
svmilliariça de toda essa aventura saltava-,be
irçcsistivclmente aos olhos. Censurava-se jvKi
facilidade com que áccedera ao chamado da
Walter.

A sua desconfiança profissional, tardiamen*
t-' despertada, revelava-lhe no cncadeameiita
dos factos, que acabavam de se passar, algo dt
suspeito, e a idéa da "Mão do Diabo" npiei
.cntou-sc-lhc vagamente ao espirito.

Dirigindo para a mulher o seu pcnetrariU
olhar:

Creio, disse este, estar sufficientcnientí
inteirado, Miss Jess, e peço-lhe licença para
me retirar!... Vou pensar em tudo o que dis-
se e nutro a convicção de que não levarei
muito tempo para chegar a qualquer aprecia-
vcl conseqüência!...

Saudou-a, emquanlo que cila se desfazia ainda
em agradecimentos, e retirou-se.

Assim que elle saiu, Fiossy debruçou-se á ja-
rclla, seguirido-o com o olhar, até vel-o des-
apparecer na avenida.

Somente, então, correu para a porta, do pe-
queno quartq, onde Steve Webster estava es-
condido.

fi então!... disse cila abrindo-lhe a por-
Ia, não dei conta do meu recado ás mil ma-
ravilhas?..,

Perfeitamente, minha cara!... fi, si o de-
sejar, eu estou promplo á attestar que voei
poderá vir a ser unia das mais notáveis actri."
zes de. Novã-Yorkl...

E você, indagou esta, saiu-se bem?...
Só me resta revelar os meus clichês... E

ficaria muito surpreso, si não me causarem
completa satisfação!... Mais uns eirico niinut-,J
de paciência, c poderemos então verifical-o

(Coniinv. )

Este. folhetim ? o 1" do 10" episódio, que
será cxhibidò quinta-feira, 11 do corrente, nos
cinemas PaLIxÃ c Ide"i
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Reslauran aKÉer iff

(adi:ga imperial)
Estabelecimento absoluto internacional

Rua Chile 33, esquina Avenida Central,
próximo ao "Cinema Parisiense"

aviso:
Tendo, depois d'uma curta ausência, o

antigo cozinheiro-chefe Sr. Eugen Hen-
kel á testa da cozinha, pôde satisfazer
n distineta fregiiezia perfeitamente, eomo
entes.

O palàdar nas comidas feitas sob a di-
recçao deste celebre artista é inimitável.

Preços moderados e á Ia carte. Ser-
viço rápido.

Único restaurant que fornece comida
dia inteiro sem, intervallo.

Ü Proprietário:

Guilherme Althaller.

MENSTROL

Aiiitmliüi — 6 cio corrente — Amanha
- Rs. 20;OOC?000 ;

Por ISIÜO cm décimos dc MO tete.
Habilitem-seI porque encontrarão a fortuna.

A.' venda nas casas lotericas

Cuia indicai du» moléstias das se-
nhoriui Btipnraiioo*, flores liran-
eus, humurrfmijlas, regro!» dotara-sus mi oscaatuf, accldoiiloa daniiadi! critica

llcconmiondiido por suinmidados
medica» brasileiras u otlrangciras.

A' venda nas prlncipaos plmnnu-
cias u drti|;aiius

A Notre Pime de Poris
GRANDE VEU9DA com

o desconto de 2® i.
Em todas as mercadorias

RIN02
j * rf \. ? "^itJH

(ensão Rio Branco
ARA FAMÍLIAS E CAVALHEIROS

Rua e palacete Fialho n. 20
TELEPHONE CENTRAL 3732
m&mmWmmWmmmWBBW
IGamliloaM'-?'!"
m Sim, lençóes grandes

felpudos para banho, a
2»j>5oo.

Aonde ? Na
ica Ce
do Brasil

' Fabrica Confiança!

91 líun rlü Garior.fi, 87 %

Caíé Santa Ri ia
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') ftlEbHOK DO BRASIb
Encnn!i'fi-se em Ioda a parle
B' ele que lodo o mundo lomn depuis

das refeições dc emimonins
Turv.içôes especiaes para botequins de

primeira urdem
Rua Acre '"il - Telephone .Noite ÍM01
Mal. flãriaro 22—T>dcphonc Norte 1.218

¦J iTitíl; mneino
Empresta-se qualquer quantia

sobre íiypotlieca de prédios, a
juros módicos. Com o Sr. Maia,
rua do Roxario 143, sobrado.

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES 3j

Amanhã ao almoço :
Tripas á moda dc Porto.

Cabrito com arroz do forno,
Ao jantar:
Suecesso!....

Perna de vitella com pirão de
batatas.
Arroz do forno á minhota.

Crout-au-pot.
Todo:; os dias: Ostras cruas,

especial canja e papas.
Boas peixadas e bacalhoadas.

Provem o saborosíssimo Ana-
dia. branco c tinto.

TELkP, 3.666 NORTE

/nVrARCTlC/
Recebem-se pedidos

e encoiiiuiendas des-
tas afainadas cervejas
no Beposlt© a rua Ria-
chuelo 11. 92, (Enipre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. TelepSione £36! Ç,

A Fidalga
é sempre a melhor ca.síi para
Ahnoços e Jantares.

S. José Si T. /)5i3.

¦ oi ErneSToôouza
Tônico

DOS NERVOS ""ÇÜjCál

NEUnASTHENC*
M/O HÁLITO

Jonicooo Estômago
DYSPEPSIA
ENXAQCECA

TONiCO
00 fNTE5TinO
ENTERITE
£M UBHICULO CALMANTE

0£ MBLlSSACANIZ

8
GRANADO a C.',—1 it Marso. 14

INSTITUTO PQLYGLQT1CQ
Estão funccionnndo us seguintes íuiíos

deste instituto:
Curso Normal
Curso Gymnasial
Curso Aiinexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso de Tachygraphia
Curso cie Línguas
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso dc Dactylographía
Curso dc Prendas femini-

nas.
0 corpo docente é escolhido a capricho

e merece absoluta confiança.
A disciplina do estabelecimento 6 ir-

reprchensivul.
.No gênero é o unjco estabelecimento

du Capital
AVENIDA RIO «MANCO. 100 e I0S

miE3mms&®mmmm3m&8»

I CEROULAS

ias da Caoital Federallotóf
Companhia dt Loterias Naolonaoa

do Brasil

ExtrncçiJos publicas, sob
«nçlo do governo federnl,
nos. subtítulos ús !) Ijorosi à ri

visconde, do ítiibornl.y n. 45
run

AMANHA
A's 3 horas da tarde

300 — 28"mm
Por 8)5000, cm decimos

Grande c extraordinária loteria dc
S. João — Em treu sorteios
Se.xla-fclrn, ü.'i o sabbado, 2\ do

junho, ns II horas du tarde, ás 11 c
u 1 du tarde.

32Ü-.1'
1» sorteio  100.000WO
2" sorteio  100:0008000
j" sorteio  200:0009000

Total dos trcs prêmios maiores:

4>)0.GG0.$0Q9
Preço do bilhete inteiro llft em

vigésimos de 8IJU réis.
Os pedidos de bilhetes do inlc-

rior devem ser acompanhados de
mais liiK» réis para » porto do Cor-
reio e dirigidos nos agentes geraes
Nazarclh & C., rua do Ouvidor
n. 94, caixn n. 817. Teleg. LÜS-
VEL o na casa 1?. Guimarães, Ho-
sario 71, esquina do becco das Can-
ccllas, caixa do Correio 11. 1.273.

Consultório sclentifico de belleza de Mme.Oüezadi
tliivaii.iuln coiisland. ... Dolloza Otarnu
4 COnsorvaçüo da pellc e o realce da bell»7.a sào a maior i

ireocctipaçío do sexo feminino, prcoccupaçSo aliás razoável e
ÚStmcnUn. Nilo ha certamente quem, podendo ter a sua ptll«'impa c attfalicnte, queira deixal-a sem auractivos, cnfeiáda,

eiiru»,ula, sem o menor encanto.
O uso continuo da a PEROLINÀ para massagens, cuji

tflicacia Mme. Qiezada garante, faz destruir completamente a$
rugas, dando om troca uma epiderme setinosa.

ÁGUA EXCEÍXENTE, que faz desapparecer cravo;, es-
pinhas e manchas da pellc; no pó de arrox PEllÕLIMA, pau
conservar e adquirir a belleza.

A PEROLÍNA ESMALTE completa c conserva a belleza,
tendo o seu cfielto logo »'i primr»ira applicnçào.

Preço da 1'lvKOI.lNA 5$; pelo Correio mais 1$, A PE-
ROLINA não épimura; é um preparado exclusiVameiue muli-;
cipal.—O preço da PEROLINÀ ESMALTE é de 3$; pelo Cor- jréio mais 1$, Vende-se em todas as pliarmacias e perfumadas
do Kipe S. Paulo e em Bello Horizonte.

Nào confundir os preparados de Mme. Quex.id.i vom os
muitos destinados ao mesmo fim, pois os de Mme. Quezada-
são approvados pelo Instituto de Belleza de Paris.

A' venda em todas as perfumadas c no deposito geraldeste e de outros preparados, á
Rua Sete de Setembro, 209, próximo á Praça Tiradentes

TELEPHONE -165 CENTRAL

superiores, a preços anti-
gos, só na conhecida

Fabrica Confiança do
Brasil

1 Kua da Carioca 87

Quadro Jurídico do Centro dos Chauf-
feurs do Rio dc Janeiro

3' CONVOCAÇÃO
A directurin deste Quadio cunvida lo-

dus os Snrs, nssoi-iuilus quilos a tumiircin
jiiirlc na.Asscmbiéa Geral Ordinária, mar-
ciula |ium o dia 5 du corrente ás 'Jü hu-
ras, (,¦ ao inesmo tempo communien aos
Snrs. so'ius f|ue dirá assembléa com
i|iKilf|ucr numero de assistência.

OIIDKM 1)0 DIA; LEITültA Im RI',!.1.-
TORIO AlMIlíSfi.NTADO l»I.L() 1'UESI-
DP.XIE e ELEIÇÃO DA CdMlIISSÃO DE
COMAS.

Uio dc Janeiro, i de Maio <!e 1010.
0 Secretario :

Joaquim Alves de Mesquita,

Chapêos de sol e bengalas
0 mais variado sorlunento encontra-
so na CASA llAIUiOS..,, jiraja Tira-

[il utes a. 0, junto á Camisaria Pro-
gresso.

N. ii. — N'o.sla casa cobrem-se
eliapéos e .fazem-se concerlos com
i'it|iidcz c peVrcição,

jóias a preços baratissimos :
rua Gonçalves Dias 37

joalkeria llnÍQ^eníiiii
relenhone n. 0Ü-4

O maior e mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor si-

tuação dn
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores eleetricos.
Freqüência annual de 20.000 clien-

is. Diária completa, a partir de
10S00O.

End. Teleg. — AVENIDA
RIO DE JANEIRO

S 1
1 dc linho. Simples, 3 por
m 2$. Santos Dumont, 3

i Só na.
Faláriea Confiaüça do

Brasil
Kua da Carioca 87 |

Massagista Maria Cavalcán-

cega com longa pratica.—Rua
D. Polixena, n. 6o, telephone
r.2.|3-sul.

PROFESSORA
Lecciona Granimiitiea, Arithmetica e

trabalhos de agulha, bordados a branco,
ouro, iiló, seda e flores, etc.

In.lo á casa 12$(J00, freqüentando a
escola S$000.

Travessa Senhor de Maltosinhos, '18.

CASA CAVALiERI
Deposito e officina de calça-

dos finos-Especialidade em cal-
çados sob medida de quaesqüer
modelos. Rua 7 de Setembro
11. 48, esquina da Quitanda.
Teleph. 5196 central.

wWBmaamma aomeoat aactagaa \

S ro m arroz üüii
Medicinal, adhercnte e per-

lumado. Lata 2^000.
Perfumaria (rlatrJo Rangel

!>r. Everardo Barbosa
Do Hospital dc Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Ilumaytá 231, telephone
344> Sul-
mmsmxiaaeaassimsgBmusi &

DINHEIRO
Ehipresla-se sobre jóias, roupas, fa-
zomlas, nictacs o tudo que represei]-

te valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TELEPHONE 1,972 NOIITE

{Aberto dits 7 hurus tlu
niitnlift ús 7 du noite)

J. LIBERAL & C.
¦xxxtxviwivx-zinrzr&ir&znviiix tis&soxnsiisREets&szzixx

viitJtuwjzinKmamrnmYKi-^-rrxszrr iBMCBaaanaagaa— ¦ -,¦ nra.i-rrr^t-inrmriirrTr]!]
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eiiiii iif;#iiTp m moveis
Serraria, Carpintaria e Marcenaria

Antiga CASA AULER & Cia. 
DÔS SÈWàiUOOS, 634-Tel. 472 Cen.
llfíCfíl ÍSMSIÍÍ77Í 0 ria

ARCIIITECTOS CONSTRUCTORES
Serram e apparclham madeiras pela seguinte tabeliã,

Tora de madeira de lei até 1,40 de diâmetro a 60 reis o pé
quadrado, com o desconto de 10 '[. do total.Appareinos de
frisos de pinho de Riga a 35 réis o pé corrido. Id 11, idem
de peroba a 40 réis o pé corrido. Idem de taboas de pero-
ba de 0,20 a 60 réis o pé corrido. Idem de taboas de ca-
nella. dúzia o$ooo. idem de frisos de canella dc 0,09 a 0,12,
dúzia 5$opo. Nos moveis 20 o[o de desconto.

N. II.—-No apparelbo das taboas o dos (risos fazem um desconto de ao olo

CAMISAS
folgadas ! Venham admi-

rar os preços da

Fabrica Confiança
cio Brasil

Kua da Carioca, 87

co ^^
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TÜE^TH© L¥ISieO

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive tail-
leur, em poucas lii;ões

Tainbem corta moldes sob medida e
podem ser cm fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

Aeceita costuras para pospon,tar a dous
turçaes juntos e moderna vestidos anti-
gos, tudo a preço módico.

Mme. Nunes de Abreu
Rua' Uruguayana MO r andar

TEL. 3.573 NORTH
iJvFrjzai-aBaiB^JaBBgsegziBatBitea^

Stadt Muochen
Succursal do Campestre 

N

Hoje:.
Vatapá a bahiana, boas peixa-
das. Ceia : especial canja, ca-
marões torrados,mayonnaise de
garoupa, ostras cruas.

Amanhã :
Cabrito de forno, leitão assa-
do., ravioli á italiana,
Provem o afamado vinho de

Anadia, branco' e'" tinto, em
botijas,

Gabinetes paaa famílias no ter-
rtiço, ao ar livre.

1 Pvücn Tlrndénlcs 1

Um Remédio Novo
E Simples para

Remover Callos
Acaba-se com Ligaduras,

Enij>lastros,UnguentosePores
Experimentai O No.vq

Remédio

Quando callos vos fizerem quasi'•morrer com os sapatos nos pés",
quando tiverdes-os impregna-dbs, pi-
cados c cortados, quando tiverdes

DIG-SSTIVO iLNr^AlNTTIj-,
(A BASE DE PAPAINA)

Poderoso cupeptico, digestivo e regularisador «Ias
funeções gastro-intestinaes das orènnças

Peçam prospectos £
— PHARMACIA SILVA ARAÚJO-

Rua Primeiro de Março n. 11¦.wtmsseBBasMBBammsaÊBasmL mWSBmmwssmssEsssmii

TiNTURARiA RIO BRANCO
%d, Àvénítia Mèm üe Bá, 2®

Casa de primeira ordem

.Manda buscai a roupa e z entrega — GRÁTIS — n doiniciüo. —
iitlcnde promplamcntc aos chamados pelo TELlíl'ltPKl: 4.93<t
Central. — Limpa a seccoo turnu de casimira, por 3$uuu; lava cliiuli- ]
enmcnte, sem dclormar nem estragai', o terno por 5$uoo,"tinge, deipial-
quer cor, sejn romper iiem desbotar passa a loiro as toupas
com perfeição; luz, modi.ieaciies e (juaesnuer conceitos; col- llj
loca debruin de liln de seda ou de algodão em Iraelís, pale- «
lois i' colletes.—Especialidade cm trabalhos em roupas de senbora,

Ppet,os módicos e ifaüalho pcpfcifo e gapjnlida

Grand bar e rotisserielDELICIOSA BEBIDi
PBOGRESSE

José Migtieiz Domingues
44, Largo S. Francisco de Paula, 44

Telephone '.) tilí-iStnte
MENU—Amanhã ao almoço:
Salada de garoupa á Copacabana.
Papas á Valenciana
Churrascos de curne secca ao Rio

Grande.
lion aehos com arroz ú Vidago.
Ao imitar :
l.citiio recheiado á porlugueza.
Ravi »les á itnliann.
Frango com batatas á lisboeta.

O N0SS9 RECLAME
Frangos no espeto i$0l)O.

Colossnl ailcga dos mais optimos e
afamudos vinhos.

SecfGes de frutas, frios, queijos, mau-
leigas, etc.

Preços ao alcance de todo3

Espumante, refrigeranta, sem1
álcool

Curso de preparatórios
Mensalidade 25$00O

Professores do Collegio Pe-
dro II. Obteve nos exames dc
dezembro 124 approvaçõcs, Ne-
nhum reprovado — Rua da
Aísembléa n. 98, 2' andar.

"Ula. Livrei-me dos callos cm um
instante com "Gets-It", E'

Mágico:"

os cobertos de ungtlèntos c ligas e
atadúras, e emplastros '.|itc apenas
servem para inflammar e crescer
com mais rapidez, applicai apéria»
duas golas de "Gets-It1.1 sobre o
callo. Seccará immediatanvciite.» Po-
dereis então calçar .i-> meias e os
sapatos. O callo está condemnado
á morte. Faz o callo cair inteiro.
"Gets-It" é o novo e simples re-
inedio. Nada para grudar-se ou
comprimir-se sobre o callo. Pode-
reis usar sapatos menores. Neiíhu-
ma dõr, nenhum vexairiie. Milhões
de frascos de "Gets-It" são vendi-
dos •anmialmente. E' a maior cura
do mundo para callos. Recuse
substitutos.

Fabricado por E. I..awr.ence &
Co., Chicago, Illinois, U. S, A. À'
venda em todas as drogarias e phar-
macias.

Granado & C, Depositários
—Rio dc Janeiro.

Comer bem só
na Tiansmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
taçâo. Venham experirrieri-
taro bom paladar das boas
peüsqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega 158
Rodrigues Salinas 8, C.

¦ BtUBSJUfiSBSU m^mVSÊSmVtKOKKSKBm^mVmWOOXl 1

|DORDENTc«:
^ pentinninentc dor tio. dentes.
jt \'eii(le-se eih todas as phnrnia*•J cias; não é veneno c nãoquei-
* ma a boca.

Preço S.SOOO
1 Caixn do Correio 1.907

e trabalhos artisticos,

mora-se

s
Conieeanclo agora a melhor época para

a plantação de pomares, ninguém deve
comprar arvores Ir ti li lera s sem primeiro
saber os preços e as condições de venda
ile Augusto l''onseca,á rua Mariz e bar-
ro;> 8ü9; peçam cataiagts grátis.

r|iiíiJ»jucr quantidade de jóias ve-
ílias, com ou sem pedras, de qual-
quer valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. 37, Joalheria
Valentim .telephone, 9!)l — Central.

OBERTORES
de todos os tamanhos c
qualidades, por preços do
BOM TEMPO.ainda veri-

de a
Fabrica Conlaareça do

Brasil
a da Carioca 87

A M.ila Chincza, á rua do Lavradio.
ii. 01, é a casa quo mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a áttenção dos senhores viajam, s.

PROFESSORA
Lecciona grariiníatica e Ari

t lime tica
Bordados .1 branco
etc. Flores e mais.

Indo ácasa I2|))00o, frequen-
tando a escola ;íooo.

Travessa -Senhor de Matw-i
sinhos j8.

fjüíura de cabelios
MllE. OLIVEIRA tinge cabellos p«útiejjiarmeute, só a senhoras,, com Ileiméi

Aetuahhente "arauto a maior peiTeiçãliio >eu Irabnlno. Duração: |tintro meies,
Complelamonto inòffonsivo. ('reparados
re.cbidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108. sobrado.
Tclcphouc n. 5.800—Central.

LOTERIA
1)13

Garantida pelo governo ca
estado

Tierça-leira, 9 do corrente

/
Por 1 $000

Bilhetes á venda em iodas aS
casas lotericas.

Empreza José Loureiro

Irainle companhia de opera lyrica ita-
liana R0T0LI & BILLORO "

ESTRU'A iln grnndo rompanhin de
opera lyrica italiana ItOTOl.l & BILLORO.

Âmanhã-A's 8 3i4-Amasihã
A opera em quatro actos, deVEIUll

Distribuição: A ida, escrava cüiiope,
ELVIRA CALEAZZl; Amneris, RLNA
AG0ZZIN0; Hadari.és, capitão dos guar-das, BERGAMASCIII; Amohasro, rei da
Etluopia, ÜCit» MAIITURÀNO; Ramphis,
grande sacerdote, C, MELOCCIIi ; Rei,
FIORI ; Mensíigeiro, E. ORLANDI.

Sacerdotes, sacerdolizas, ministros, ca-
pitães, soldados, escravos, escrava', pri-
sioiiciros ctlnopes. .Numerosa comparsa-
riu. lianila dn musica em seeno. Bailados.

ll.iiiudo pela primeira bailarina soliste
AUCUSIA MARCIIETTI.

Domingo, imatiriècs às ?, I[2. Do-
mingo, a noite, a opera—TROVADOU.

Rilheles á venda na (.'usa Arthur Na-
poleão, Avenida Rio Branco, aos segam-
le< preço-: Frizns, 40$ : camarotes, 30$ ;
pullrnnas e varandas, £$ ; cadeiras, J5§ ;
galerias, 2Ç00O.

THEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ LOUREIRO

Companhia de comédias e vnudeviiles do
tbcalro Polylheama de Lisboa, dire-
cçào de, Arnaldo 1'ignciroa

KÍO.TE HOJE
A's »°> I \i cm ponto — A engraçailissimn

comedia em quatro aetos, original dc
llouezy Eon e Naiicèy

rgi

Traduzida por MELLO BARRETO com
o titulo de—CALDO ENTORNADO.

^ Júlio Rognettc, IGNACIO PEIXOTO,
Conde de. Chantchny, Ribeiro Lopes; Ce-
cilia Roland, PALMYRA TORRES; Con-
dessa do Clianlenay, ETELV1NA SERRA.
Extraordinário exito de gargalhadas !

Peça nova para o Brasil.
Enscenaçno de Ignacio Peixoto—See-

nnrios de Júlio Machado—Mobiliário da
casa Leandro Martins k (.',., á rua dos
Ourives. 300 representações uo Bondes
Parisieris,

Bilhetes á venda no «. Jornal do Bra-
sil ») até »ís »r) horas, e. depois na bilbe-
teria do theatrn.

Preços: Frizns o camaniles, 30$; ca-
deiras tis I" c varandas,ííÇ; cadeiras de
-a. 3$ ; »leriaB numefitos. ÍS ; eeraca.
1$000.

Hcuniíto tht sociedade
elcyunlú carioca

| Concerto sob a direcção de Mlle.
Marcello

CONCERTO
Das :>. ás li e das « ús 0

SORVETERIA ALVEAR
Junto ao PATllE'

118, Avenida Rio Branco, 118

PROGRAMMA DAMAMIA
1--Maiche.
i'— Valse Roso d'avril—Wachs.
3-—TIK! Cavlivador (Two Step)—Diatmãn.
I--Extia.
5-—1.0 liai masfiué- Verdi.
(!• — Charamuscã (tango)—Canard.
!•'— Hobomokõ (inlermezzo—Rc-
ves.

8-—-Milonka (solo violoneello)—
Block

9-—Rieusc (Trio Alderj—Wagner. %
10 -Extra. ;

Sorvetes, refrescos, saladas de
fruta, chocolate, chá, liinehs di-
versos, bonbons francezes e bollan- k

^ dezes, doces, bebidas iinns e liu- E:
tas verdes.

Serviços para banquetes, casa- [ ¦:
mentos, baptisados; etc.

TELEPHONE 3.587, Central

THEATRO REPUBLICA
T----—»-—-¦•¦'—;—^ 

THÊÃTRO ^PÕLLÕi THEATRO S. JOSÉ'
Avenida Gomes Freire — Empresa JOSÉ'

LOUREIRO
Grande companhia eqüestre, gymnastico,

acrobatica, cômica e mímica do

III
A maior, a mais completa em iitournce»

pela America "*

HOJE HOJE
Sexta-feira, 5 de maio dc 1018—ás

8 3[.l-ESTRli'A DA COMPANIHA-Scu-
saciohnl prograninia

Elenco da 53 artistas protedenles dos
principaes circos o hippodfómos do
mundo. Eqtiostros, aerobatas, gymnastas,
malabaristas e mímicos —Cavados, bnr-
ros, cachorros —Feras apresentadas peles
celebres domadores capitão Faustino e
conde Valvèrde.

Os mais engraçados clowns e tonys do
mundo,

Espectaculos de arte, luxo e elegância.
Progràhimiis recreativos e scictiliticos.
Mágniflcn banda de musica.
A ordem do espeetaculo o nome dos

artistas nos programmas «jíiü serão dis-
tribuldos rio llieatro.

tHÉAtRO Sa PEOÜCS

Preços; Frizns e ramaròtcs, 305; ca-
deiras e balcões de. IJ, 5$'; cadeiras e
balcões de i", 3$ galerias numeradas -?5;
geraes, l$500.

Bilhetes á venda no « Jurnal do Bra-
sil », até ás 5 horas, e depois uo theatro.,,

MEU BOI
¦ MORREU

 — r •

PALACE T&OTRE

HOJE

Cómpiinhia de operelas PALMYRA
BASTOS, de que fazem parte, os
artistas CREMILDA ÍTOLIYEIR.Y e
JOSÉ' RICARDO

Pela ultima vez, com a aetual distii-
buição, se representa a popula-

rissiinn opcrcla cm três actos, de
grande apparalo

VIUVA ALEGRE
Protagonista, PALMYRA BASTOS

Niegusj José Ricardo—Danillo, Al-
meida Cruz

AMANHA—lima única representa-
cão do grandioso suecesso mundial, a
celebre opcrcla

MARIDOS ALEGRES
Domingof-« nialinée », a pedido—AMOR DEZINGaUOS. A' noite-Dcs-

pedida da operetn.—BONECA. que a
empresa garante nào mais voltará á
scena.

Empresa JOSÉ' LOUREIRO

1
A' 7 3|-1 o 9 3)1

Uma peça de suecesso—Primeiras re-
prosentiições dn fantasia satyrica, em dous
actos c oito quadros, original de JOÃO
PIIOCA e ANDRÉ' BRUM, musica de
I.FZ JÚNIOR e VASCO DE MACEDO

11Q
RH

0 diabo, JORGE GENTIL; João Nin-
guein, JORGE ROLDÃO ; 0 bom senso,
JOAQUIM PRATA.

As sete delegada- infermies, escri-
\ães, odaliscas, arliReios da belleza, mu-
lheres estrangeiras, lisonjas, rapa-pés,
condecorações, moedas, cozinheiros, sa-
loiros, chavenas de chá, caie, etc.

Esplendidos scenarios de Luiz Salva-
dor, Auguslo Pina o César Máximo. Lu-
xuoso guarda-roupa de Castelto Branco.
Cabelleiras de Victor Manuel.

Brilhante « mise-en-scène r. de PEDRO
CABRAL.

Grandes cffeilos de luz cleclrica.
Direcção musical de PASClIOAl, PE-

REIRA.

Amanha, ás 7 3ple 0 3pl — Domingo,
• matinée s— ) DIABO (JCE O CARRE-
CfJE.

Empresa PASClIOAl, SECRETO
Companhia nacional, fundada cm 1 da

julho de 1011 —Direcção sceniea do
actor Eduardo Vieira—Maestro diieetor
da orchcstra, Josó Nunes.

H().? HOJE
A-s7, S 3[1 o 10 l|2

A burlela cm três netos, de costumes
de S. Paulo, original de DANTAS V\M-
PRE' e JoÃO FELIZARDO, musica do
maestro l.OREXA
Uircra festa na

fregiuezia do 8*
SUCCESSO! EXITO 1 SFCCESSO!
No 2": acto, que se passa no quinlitfde Cimo Miuiso, na noite de S. João,

CATÜLLO CEARENSE cantará uma del;<
ciosa rançao em que sobresae a sunad'
miravel arte de dizer.

Brevemente—0 GAÚCHO, peça dc cos-
luincs rio-grandenses, dos festejados m
eriptores Dr. Raul Pederneiras e Luft
Peixoto.

Esla peça está sendo montada cciç
grande propriedade e sciá um verdít-
deiro acontecimento.

Preços do costume. Bilhetes á venda nt
Confeitaria Caslellõe&c na bilheteria do
théalro das 10 |'i2'ém demite. Ao? do-.
mingos, « matinée *.

Sanbado, 13 de maio em «matinê*!—
IA CABANA DO PAE 1UOMAZ.
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