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UM JORNAL DE LONDRES FAZ
SEVERA CRITICA A NOSSA

ADMINISTRAÇÃO
%

Londres, abril.
Nn Europa nindn nno cessou n exploração,

que oulro termo não podo icr dada á campa»nha de descrédito om torno do nome dó Bro-'sil. Ha dias despertou-mo curiosidade umcartaz que ainda se vè espalhado cm vários

%
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•llcproducção de um dos enormes cartazes,
impressos a cores violentas, affixados nas
ruas de Londres, com o fim de attrahir a
attenção do publico para o artigo do "Fi-

nancial News"
recantos das ruas de Londres, cujo original
mando a A NOITE, no cjna 1 'o Financial News
desperta a attenção dos seus leitores para um
artigo que é bem um sacrifício á reputação
financeira do nosso paiz.

Procurei ler o artigo cm questão, que ape-
nas significa um amontoado de considera-
ções em torno da situação dos capitães bri-
tannicos espalhados no Brasil c, ao mesmo
tempo,"criticando a administração brasileira,
quer denunciar p sacrifício a que estão ex-
postos csscü i;i,es4)!os...ea|)it:.es'Q<'.

Ha no artigo aYlúdi.io trechos-que, eviden-
temente, emocionam aos banqueiros inglezes,
e, essa feição dada pelo articulista inglez foi
justamente para surtir o desejado effeito.

Trata-se de uma questão entre duas po-
derosas companiiias, a "South American
Rnilwny" e a "North Easlern Uailway",
conslruelorns de estradas de ferro no Brasil,

Defendendo os interesses de ambas, diz as-
sim o articulista :

"Afora essa circumslancia a construcção
foi seriamente prejudicada, por ter sido pa-
ra!asada pela revolução que rebentou no Es-
tado do Ceará, onde se realisuuam os respe-
divos trabalhos.

Entretanto não se pode aceusar. a "Brasil
North Easlern Railwau, <iuc executou u con-
tento <>:; trabalhos ile construcção, sendo que
as faltas que se lhe allribuem parecem desti-
laiilas de fundamento. ' .

O governo brasileiro creou inncgavelmcnlc
uma posição critica paru os credores e de-
bcntiiristas, como lambem para os accionis-
Ias da "South American" e oulrosim para
os da "Brasil N. Easlern"; incluída na dc-
manda, facto que alarmou profundamente os
portadores dos títulos brasileiros que se
scienlificaram do oceorrido. Parece também
cheio de sophismas o ponto da cláusula de
arbitramento existente no accordo entre a
"Canslruclion" e o governo.

Ambas as parles tem seus direitos e cada
uma pode julgar cm falia a oulra. E a quês-
tão preoecupa quasi que exclusivamente o
corpo de capitalistas interessados nas duas
companhias.

Não será surpresa que os portadores de
libs. 10.000.000 e libs. 2.4(10.000, dos em-
prestinios, façam os seus respectivos .proles-
tos. Na realidade, tanlo uma como outra
companhia, feridas nos seus direitos, ocea-
sionãrá a mancha do credito do Brasil.

E, terminada a guerra, o Brasil precisará de
capitãesi..". Elles, porém, retrahir-se-ão, pro-
curando outros paizea de mais credito, dando
ensejo a que o Brasil, sentindo as suas difíicul-
riades, ande de porta em porta...

Mas ainda esperamos confiantes por ou-
Iras noticias, onde o governo brasileiro tenha
reconhecido o seu acto.

Estamos nessa expectativa, que dirá do futu-
ro financeiro do Brasil, afim de não continuar-
Dios neste deplorável assumpto."

Conversando na Legação do Brasil, onde
mostrei o cartaz, fui informado de que o
ministro brasileiro, em tempojuntou todos os
documentos dessa campanha de descrédito,
remeüeiulo-os para o Ministério do Exterior,
110 líio.

Alé agora, os commentarios tèinsido des-
favoráveis para o nosso paiz.

A MENSAGEM
^ ST

— Acredite o meu amigo que, si não emitti
lenliuma idéa na mensagem, foi por pru-
lenda. E' ainda uma questão a estudar.

O fffitãvlsslBi-O cas®
ds «Mo IraiM»

(4_w

O navio foi torpedeado por um
submarimo alIemãcT

VAo se dissipando as ultimas duvidas quan-
to ao atteulndo de quo foi viclima, no Mar
do Norte, o navio brasileiro "ilio Branco".
.lá hoje chegaram ao ltamaraty ns primeiras
Informações, de origem official, conflrmatlvns
ila versão de ler sido um torpedo allemão A
enusn do dcsappnrccimcnlo de um vaso per-
Icncciilo á nossa já tão reduzida frota mer-
cante.

De fado, pelo despacho .eccbldo dn nossa
legação eni Londres, teve o Ministério do Ex-
torior conhecimento da communicação feita
pelo vicc-consul brasileiro em New (asile, que
referiu ter lá chegado a cquipageni do "Rio
Branco", que á noite partiu para Chrlsllania,

Ouvidos o commnndanlc, os officiaes c n
própria tripulação do vapor, declararam todos
que o navio fora torpedeado, no dia 1" do cor-
rente, ás 10,50, por um submarino allemão,
que se acredita ser o "U 28", e que o attenta-
do se deu n 50 milhas a oeste de Coquei Is-
land. E' bem provável que o nosso viec-con-
sul em New Cnslld tenha reduzido a eserlplo
essas declarações; o llaniaralv, entretanto, lc-
legraphou-lhe recommciidações nesse sentido.
enviando lambem instrucções rigorosas á le-
gação em Londres.

Assim, dentro de dous ou Ires d lar teremos
completamente elucidado esse gravíssimo in-
cidonte, quo de súbito collocou o Brasil na
contingência de fazer ouvir o seu enérgico pro-
leslo contra as barbaridades que ngora nos
attingcm e cuja reincidência pode amanhã sa-
crificar vidas innocentes, sobre JlOS acarretar
uão pequenos prejuízos maleriaes.

Não somos dos que julgam o 1'rasil em con-
dições financeiras e militares bastantes a nos

animar n umn intervenção no pavoroso confli-
elo; o termo casits belli, com que alguns jor-
mies já estão procurando alarmar a opinião,
nnrn o fim de impedir que se forme um nm-
ulcnto nitidamente contrario nos guerreiros
allemães, ainda não tem applieação á questão,
COIUO até hoje não teve nos Estados Unidos,
(pie já soffrcram golpes maiores em quanlidn-
de e tamanho. Nem por isso, entretanto, fracos
ou fortes, podemos deixar, caso o resultado fi-
nal das syndicaiicias seja o que já é fácil prc-
ver, de enviar ao governo de Berlim o nosso
enérgico, o nosso altivo ,o nosso digno pro-
leslo, solicitando primeiro, si for mister exi-
gindo depois uma satisfação pela offinsa re-
cchida, quaesquer (pie possam ser as conse-
quencins desse gi sto,

Conformaiido-nos com a brutalidade, teria-'mos reduzida a zero a nosra dignidade, que,
(píer se trate dc nações, quer de indivíduos, é
sempre preferível á vida, quando esta é in-
compatível com aquclla. Mesmo que se ado-
ptasse o só critério commercial, a quê se pró-
cura subordinar todas as questões internado-
unes, abolindo-se de vez os sãos princípios
moraes em (pie o nosso espirito tem sido edu-
ci ilo, o Brasil nada teria a lucrar com uma hu-
mllhação que nos tornaria absolutamente in-
dignos de consideração por parte de todos os
paizes cm lula e de todo o Universo.

O nosso dever é esse, pois. A siluação não
foi creada por nós, que para ella em nada con-
corremos, ainda (pie indireclanienlc; deante
delia, a hesitação seria u,m perigo e a accom-
inalação um crime. E,-a esse respeito, apesar de
todas as insinuações que têm apparccido, não
queremos crer (pie o governo brasileiro pense
siquer em hesitar ou em aecoinmodar-se.
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NA REGIÃO DE VERDUN ,
Os allemães perdem terreno dia a
dia — O mão lcm\)o prejudica ns

operações
PAKIS, 6 (A NOITE) — O critico militar ilo

"Journal dc Genéve", apreciando a situação
dos allemães em Verdun, diz que estes per-
dem dia a dia mais terreno, não tendo conse-
«aido, nestas ultimas semanas, avançar um
palmo siquer.

PAUIS, G (Havas) (Official) — Ha somente
a assignnlnr alguns duellos dc artilharia. O
máo tempo prejudicou as operações na maior
parte da linha de batalha. ...

A oeste do Mosa, bombardeio dc violência
sempre crescente no sector da collina JÜ4;
um pouco menos violento, mas continuo, na
região dos bosques de Avocourt e Cnurettes.

Á leste do rio houve regular actividade, es-
peclalmente no Woevre. ¦

O estado-maior do exercito do oriente com-
mímica que foi destruído um Zeppelin

/próximo de Salonica. .
1HB1S, 6 (A. A.) — Os allemães tenla-

ram um ataque ás posições francezas de
Hnücourt. , ..„

Apezar 
"do violento preparo de artilharia

que precedeu essa tentativa de ataque, o mi-
migo foi completamente repclhdo, com grau-
des perdas. -ii <?» '9*. "

A GUERRA NO AR

A destruição de mais um «Zeppe-
lin» — Aviadores nuslrincos bom-
hardenram o hospital de ürlndisi
— Uma eslaitsiiea de apparelhos
abolidos feita pelos jornaes nl-

lemãçs

LONDRES, 5 (Recebido pelo Consulado Ge-
ral da Inglaterra) — O Almirantado anmin-
cia a destruição dc mais um "Zeppelin , que,
cerca das 2.80 desta madrugada se approxi-
mon de Salonica.

Quando esse apparelho passava sobie o
porlo foi violentamente alvejado e attingido
pelo fogo da esquadra e caiu em oliamnias,
próximo á emboeadura do rio Vardar. Mor-
reram todos os tripolantes. •

LONDRES, 6 (A NOITE) — Tclegrapliam
de Roma que cinco "Taube" voaram honlom
sobre a cidade de Brindisi c lançaram va-
rias bombas sobre o hospital, matando qua-
tro e ferindo cinco enfermos.

LONDRES, 0 (A NOITE) — Os jornaes ai-
lemães anminciani que, na zona occidental
da guerra, os "Taube" abateram 20 ncropla-
nos alliados e a artilharia allemã dez, em-
quanto os apparelhos alliados derrubaram
apenas quatro 

"Taube" e a artilharia fran-
ceza 22. m', ,

LONDRES, 6 (A. A.) — Telegrammas aqui
recebidos de Roma, dizem que os aviadoies
italianos perseguiram, eom exilo, uma cs-
quadrilha de aviões austríacos, que tentou
bombardear os quartéis das forças italianas
cm Vilese. ..

Os austríacos apenas conseguiram atirm
algumas bombas cm ponto afastado deses
quartéis, sem causar prejuízos de monta, rc-
tirando-se a Ioda velocidade, para fugir aos
aviadores italianos.

O (lènéral ShoTucíipminOfr foi re-
colhido a uma fortaleza—Os ms-
so.s marcham soJir.e Erzhinghian

Telegrapham

En-K-r i_nvwm_r_M>__M__iáHÍl

O general Shonkho-
minoff

LONDRliS, 6 (A NOITE)
dc Retrogrado :"Terminaram os trabalhos do conselho de
guerra a que foi submetlido, por ordem di-

recta do czar, o gene-
r a 1 Shoukhominoff,
;pie quando exercia o
•argo de ministro da

G u c r r a prevaricou,
dando logar a vários
desastres de que foi
victima o exercito
moscovita em luta
¦om os austro-alle-
mães.

Ainda não se conhe-¦e a sentença pronun-
iada pelo conselho de

,'uumi, suppondo-sc
pie o general preva-
rieador foi condemna-
do á degradação e á
prisão perpetua na
fortaleza de Pedro
Paulo, onde se acha
preso.

A opinião publica
mostra-se satisfeita
eom o castigo impôs-
to a esse e outros trai-
dores, que iam levan-
do o exercito russo á

derrota completa.
LONDRES, 6 (A. A.) — Telegrapham de

Petrogrado, annunciando que as forças russas
travaram combate com os turcos na região
de Erzinghian, infligindo-lhes séria derrota
e pondo-os em fuga. Os turcos soffrcram per-
das avultadas.

Os russos continuam avançando em direcção
á cidade de Erzinghian.

A SITUAÇÃO NA IRbANDA

O Sr. Sullivan não terá a proJ.ee-
ção dos Estados Unidos—O bispo
de Dublin publica umn pastoral

patriótica
--A— .-

LONDBES, 6 (A NOITE) — O governo in-
glez está offieialmenle informado de que o
governo dos Estados Unidos não protestara
contra a prisão do americano Sullivan, ex-
ministro do seu paiz na Republica de São
Domingos e que se acha implicado na revo-
lução irlandeza.

LONDREES; 0 (A. A.) — Os revoluciona-
rios irlandezes Bevan, Walsh, Lynch, Mercyn,
Swecney, 0'Gallaghan, M^ae Nethry, Gláney,
Mosin, Invine, Doherly, Cacliun, Reed e Wil-
liams foram condemnados á morte, sendo-
lhes eonumitada essa pena na reclusão per-
pclua.

LONDRES, 6 (A NOITE) — O bispo de
Dublin publicou uma pastoral applaudindo
as medidas tomadas para o restabelecimento
da ordem na Irlanda e aconselhando as au-
toridad.es inglezas a manterem em vigor a
lei marcial, pois o perigo ainda não passou.

Uma visita presidencial mais
uma vez adiada

Pela manhã de. hoje uma grande azafaina
ia pela 

"gare" da Central. Eram trens que
saiam de uma linha para outra c trens que
entravam e saiam de desvios, emfim, um
movimento tão grande que prendeu por lar-
go tempo a attenção dos passageiros dos
subúrbios e do interior.

Afinal, entrou na linha J um comboio
cm perspectiva de viagem. Era o trem que
devia levar o presidente da Republica ao
Realengo. . .. ,

Mas S Ev. queria seguir incógnito e do
palácio tclephonav.ini freqüentemente recom-
mondando o maior sigillo r,a viagem pre-
sideneial. ... ,• •

O Sr. presidente viajaria, mas nao dizia,
por emquanto, a hora do embarque.

Tudo estava promplo. Repentinamente te-
lephonaram do Cattete:

O Sr. presidente não viaja mais !
E assim foi a viagem presidencial ao Rea-

lenjío transferido.

0 que houve e o que não
houve no Senado

Presidência do Sr. Urbano Santos. Lida, é
approvãda, sem debates, a acta da sessão an-
lerior.

O Sr. Viclorino Monteiro obtém a palavra.
Eslava ausente quando o Senado prestou liome-
ungem aos illuslres brasileiros, que, durante
o inlerregno das férias parlamentares, morre-
ram nesta capital e nos Estados. Refere-se, cm
palavras elogiosas aos Srs. Ramiro Barcellos,
.Joaquim Assumpção c Francisco Glycerio, dos
quacs relembra o passado de serviços á Pátria
e á Republica;

O Sr. Mendes de Almeida requer um voto de
pezar pelo fallecimchto do Sr. Cunha Mar-
Uns, ex-governador do Maranhão. O requeri-
mento foi npprovado.

Na ordem do dia foi levantada a sessão por
não haver numero para se proceder á eleição
da mesa d das coinmissões permanentes. Esta-
vam presentes trinta e um senadores, faltandi
o Sr. Lauro Sodré, que é o único senador, além
dos que compareceram, (pie eslá nesta capitjl.
Por causa de S. Ex., pois, foi, mais uma vez,
adiada a eleição.

A GUERRA

'SttL

estender-se-á á
America?

A,impressão causada•Vela resposta tia
AllemaiBlia

A íiota allemã, cm resposta ao "ultima-
tm dos Estados Unidos, não agradou nem
podjbr agradar á opinião americana. Esse do-
ciimeiito, escriplo no lom e obedecendo aos
processos germânicos, (pie consistem em pro-
vocW. ii explosão e depois altribtiir ao adver-
sariá as conseqüências do fogo produzido,
coiul» "no caso do bloqueio, não é aliás sináo
aquUlb ipie Iodos nós esporo vamos que fosse.
Si j) governo allemão, nas circuinslanci.is
actfmcs, desistisse da guerra submarina co-
mo lem sido feita, lavraria a sua sentença de
more. 0 povo, já sacrificado, em grande par-
le. iwsllllldido c não contendo mais protestos
vloTonlos como a 1" de maio, acabaria por
se insurgir iiiiaiiimemente contra o monareba
quTjb levou á ruina c cujo sonho de fasligio
Inlytz se converta no mais sinistro dos pe-
sauèjlíos.

Para nós não foi, portanto; surpresa a re-
siiiü.ta allemã, que previmos cm dous artigos,
erhfçquo estudávamos a situação do império
central com relação ao seu bárbaro processo
de guerra naval. A nota veiu confirmar in-
teirmncnte as nossas previsões, entre as quacs
eslava mesmo incluída a de chegar o governo
alloViáo á insinccridnde com (pie desembarn-
çadwuento affirma, por exemplo, que "a Al-
leinaiiha não liga aos princípios sagrados da
Humanidade minos Ímporlaucia que os Esta-
dos .;Unidos", o que, si não estivesse escriplo
em um solemue documento official, poderia
ser tomado como uma ironia dos seus, aliás
deliciosos humoristas.

O que não se pode prever com segurança é
a ntlilude definitiva que assumirá o governo
de Washington. Pelos telegrammas já che-
gados, pbrcebç-se que a opinião americana
não se satisfez com as declarações de Ber-
lini, A lógica c os precedentes indicam (pie
o giveruo americano não se poderá conformar
com i situação, (pie essas declarações não só não
allchuaram como aggravaram. Mas nem sem-
pre. a lógica preside a essas resoluções —
pelo menos a lógica de que dispõem os sim-
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Wilson c Guilherme II, que podem ser
amanhã inimigos a ferro e fogo

ples.mortaes que observam de longe aeonte-
cimentos de tal gravidade; e não é uma by-
pothçsc inadmissível a de que o incidente se
vá dissolvendo em notas, mais enérgicas, me-
nos enérgicas, entre as chancellarias dos dous
paizes, até que outro facto, de maior grávida-
de ainda do que os anteriores, torne impossi-
vel qualquer contemporisação.

UM AltTIGO DO "NEW YORK HE-
RALD"

LONDRES, 6 (A NOITE) — Telegrapham de
Nova York:

"E' geral o desapontamento que causou a
resposta da Allemanha sobre a guerra subma-
rfna.

O "New York Herald" qualifica a nota ai-
lemã de insultuosa e deshonesta, dcprehen-
dendo-sc dos seus termos a negação completa
do talento diplomático e daa suas allegações
o espirto de chicana tão nos moldes dos ho-
mens de Estado da Allemanha.

O "New York Herald" termina o seu vi-
brnníc artigo dizendo que o presidente Wil-
son deve tomar desde já uma solução radical
e essa não pôde ser outra sinão o rompimen-
to immediato."

O JAPÃO SOLIDÁRIO COM OS ES-
. TADOS UNIDOS?

PARIS, 6 (A NOITE) — Em rodas aulorisa-
das garante-se que, caso se dê o rompimento
entre os Estado3 Unidos e a Allemanha, o
Japão intervirá mais efficazinente na guer-
ra, agindo do accordo com a grande Republi-
ca nàrtc-americana.

P A OPINIÃO DA IMPRENSA AME-
RICANA

LONDRES, 6 (A. A.) — Telegrammas de
Nova York dizem que toda a imprensa, cx-
ceptiKidos naturalmente o.s jornaes cujas sym-
pathiüs pelos impérios centraes são notórias,
commentam em lermos muito severos a re-
sposlo -do governo allemão á nota dos Esta-
dos Unidos, que de modo algum corresponde
ao que se esperava, dado o tom enérgico c
peremptório das allegações da noia do presi-
dente-. Wilson.

A resposta allemã eqüivale a uma recusa
de reconhecer o fundamento das reclamações
dos listados Unidos, e é crença geral que não
poderá ser evitada a ruptura dc relações en-
ire os dous paizes.

A NOTA ESTA* SENDO CUIDADO-' SAMENTE ESTUDADA
WASHINGTON, fi (A. À.) — A Secretaria

de Estado das Relações Exteriores publicou
uma declaração official, annunciando que o
governo não adoplará, por emquanto, neuhu-
ma acção rápida, pois a nota do governo ai-
lemão, pela sua extensão, precisa ser estuda-
dá com a maior attenção.

E'cada vez mais critica a
situação eni S, Domingos

WASHINGTON, G (A. A.) — Communicam
de S. Domingos que a siluação ali é cada vez
mais critica. As hostilidades começaram, ha-
vendo já grande numero de mortos c feridos.
Unia canhoiieira dominicana atacou o forte,
homhardcando-o violentamente.

. Bfspaalia
MAIMUDR, 6 (Havas) — Telegrammas de

Irun annunciam que se deu um desabamento
nas minas de Maximiliennc, ficando sepulta-
dos muitos operários. Os prejuízos são im-
porlaules.
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Uma escola publica transformada n'um
completo laboratório de falsários

-*o-

Tudo preso e aijuíreheraeMc
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O exterior do quarto onde estava instaflado o laboratório, um instantâneo da
oceasião cm que era lavrado o auto de apprclicnsâo c, nos medalhões, os falsi-

ficadores Custodio Josc da Silva, preto, c Álvaro Rodrigues

A moeda falsa! Quem não sabe que ella cone
sem tropeços, anda na algibeirn dc toda a gen-
le, figura como boa nos pacotes de prata (pie
circulam vastamente de mão em mão? Em nos-

a redacção, é communi virem pessoas com
•inco e mais moedas de )••?, muito bem feitas,
nuito prateadas, mas falsas.

Mas onde so as fabricam? Quantas fabricas
i.averá dellas por ahi? Na Republica Argentina,
io Uruguay, no Rio Grande, em S. Paulo? Ou
¦m todos esses logares?

Uma, porém, pelo menos, completa, com ap-
larelhamento aperfeiçoado para moedas de ni-

.jhcl, de praia e até de ouro, foi descoberta,
ili defrontei do outro lado, nuniu escola publi-
:a de Nictheroy.

A policia, a acreditar no que ella tem infor-
mndo, vivia vigilante.

Nunca desanimando, entretanto, ha pouco
tempo, a Inspcctoria de Segurança descobriu
uma pista segura. E o resultado satisfatório, o
completo exilo de todos os esforços, foi conse-
iuido esla madrugada.

A grande fabrica de dinheiro era, como já
lissemos, cm Nictheroy. Quasi junto á velha
ponte de desembarque, existe um grande edi-
ficio onde funeciona a escola publica mixta,
;ob a direcção da professora D. Leontiiia Um-
buzeiro da Costa, á rua Visconde de Uruguay
a. 2ã5. Era nos fundos dessa escola que esta-
vam as oflicinas com todos os petrechos neces-
sarios, pecupando dous compartimentos separa-
dos do edifício, dos (pie geralmente servem para
dormitório de criados.

Como é fácil de presumir, o logar não pode-
ria ser mais apropriado, pois, nunca nasceria
a suspeita de que aos fundos de uma escola pu-
blica, mantida pelo governo, pudesse exislir
uma fabrica de dinheiro. -

A nossa policia, no entanto, chegou até lá.
As primeiras diligencias da Inspcctoria de

Segurança Publica partiram de nm ponto muito
vago. Havia denuncia dc que um preto, que era
visto sempre viajando para o interior, desço-
iihecido de nome, que procurava mesmo sem-
prc viver no seu ignorado, offerecera a alguém
uma lucrativa transacção de dinheiro habilmeii-
te falsificado.

Nunca perdendo o menor indicio, a policia
iniciou sobre esse ponto as primeiras pesquizas.

O preto, que se soube chamar Custodio de
tal, que é um typo liilelligehte, muito perspi-
caz, foi procurado por uni agente da Inspectò-
ria, o qual, fazendo-se passar por fazendeiro,
conseguiu com elle travar relações. Mais tarde,
como era de esperar. Custodio offereceu ao
agente um negocio. Era uma das transacções
com pratas falsas. O agente fingiu acceitar,
mas procurou saber da fabrica.

Custodio de tal, antes de effectuar o negocio,
([ue elle dissera seria feito em Nictheroy, fazia
então, um estudo do supposto fazendeiro, ator-
doando-o sempre com perguntas, observando
todos os seus costumes e procurando certificar-
se da verdade de tudo que lhe dizia o agente.
Afinal foi mareada a transacção para esta ma-
dragada.

0 supposto fazendeiro, que todos os dias apre-
sentava o resultado dos seus Iraballuis ao ma-
jor Bandeira de Mello, preveniu-o dc tudo. A
nossa policia correspondeu-sc com a de Nictllè-
roy, combinaram-se planos e tudo ficara pre-
parado.

Na viagem daqui para a cidade visinha,
Custodio, o prelo, desconfiou, porém, do seu
companheiro. Declarou em dado monicnlo, ter-
minantemente:

—Não. Tu não cs fazendeiro. E's um mise-
ravel 1

Em seguida o prelo, num verdadeiro desespe-
ro, tentou atirar-se n'agua. O agente conte-
ve-o.

Ao saltar cm Nictheroy, era dc prever que
nada mais poderia ser conseguido com Cuslo-
dio. O preto, no entanto, traiu-se, vendo-se per-
dido. Eçi, então, sabedora a policia da fabrica.

Em pouco tempo estavam reunidas no local
r.s autoridades dá nossa policia e a de Nicthe-
roy, representada pelo 2" delegado auxiliar Dr.
1'oiiunato Duarte de Menezes. In ser dada a
busca \\.\ Escola Complementar Silva Pontes,
como sé chama a escola publica, onde se sabia
existir á fabrica e estar o principal criminoso.

Ainda era bastante cedo.
A policia não ignorava que um dos falsários,

o principal de todos, era o irmão da professo-
ra publica e. antes de mais nada, foi effeetuada
a prisão do falsificador de dinheiro, que ainda
dormia.

Em seguida foi dada uma busca cm lodo edi-
fieio, sendo encontrados nos aposentos de dor-
mir do irmão da professora, as primeiras pro-
vas flagrantes.

Em baixo da cama, numa maleta, a policia
descobriu grande quantidade dc. pratas falsas
dc l§ c '-*, sendo encontradas pelas gavelas dos
moveis petrechos'diversos para o fabrico.

O falsário assistia á apprehensâo c, inlerro-
gado, disse chamar-se Álvaro Rodrigues da Cos-
Ia, tudo mais confessando.

Nno podia ser ali, porem, o laboratório parao fabrico das moedas já apprelienilidas, (pie
eram de uma perfeição admirável. E foi pro-
priamente Álvaro Rodrigues que então encaíni-
nliou a policia.

O laboratório ficava nos quartos a que já nos
referimos, aos fundos da escola. Uma verdadei-
ra fabrica de dinheiro.

Não ('aliava nada nn laboratório. Desde o.-
anpárelhos mais delicados, ás combinações chi-
micas mais aperfeiçoadas.

Foram npprehendidós fôrmas, cadinhos, me-
taes de diversas qualidades, fogarciròs, subsütu-
cias licuiidns e em pó para a falsificação. A po-
licia encontrou diversas moedas já promplks
o outras por acabar, de prata, niclcc) e até de
cobre, pacotes dc 50 moedas de lí, 12 moedas
soilas de 500 réis, íil de 100 réis, uma iiiiinicli-
de das dc 2-3 c até um certo numero regular de
vinténs.

o laboratório estava mesmo apparclhado para
a fabricação de libras esterlinas, o que foi des-
coberto pela seguinte formula encontrada, no.
nvçbivo do laboratório, e isso não o negou Al-
varo Rdrigues:

iSolução de ouro
Ouro, (iü grammas.
Amoníaco 96°, 0 grammas.
Cia mire to de potássio, 13 grammas.
Água, um litro.
Na mesma oceasião foi lavrado pela policia

dc Nictheroy o respectivo auto dc ápprehé isno,
assistido pcio major Bandeira de Mello, Dr.
Bernardes, sui)-in<i)eetor do nosso Corpo de
Segurança, o agente Hiidcbrando e outros, q«si
muilo trabalharam no caso e testemunhada por
pessoas alheias á policia, sendo recolhidos pré-
sos ao xadrez da 1' zona da policia daquella ei-
dade o falsário Álvaro Rodrigues da Costa e o
preto Custodio de (piem se soube depois o nome
todo — Custodio .losé da Silva.

Álvaro Rodrigues da Costa mais tarde, minu-
ciosamente interrogado, declarou ler cumpli-
ces, sobre os quaes guarda sigillo a policia, in-
clusive um cbimico, dizendo que elle encarrega-
va-se, apenas, das Iransacções com o dinheiro.

Outra.s diligencias serão offccluadna durante
o dia de hoje, ainda, pela policia de Nictheroy,
já estando delido um casal de pretos, (pie ia
embarcar esta manhã para o interior de São
Paulo, com o qual se cominunicoii dc uma feila
o preto Custodio, sendo presenciado pelo agente,
que o seguia.

Um dos ponlos curiosos e i.ntclligenles cia
vida dos terríveis moedeiros era a maneira mais
applicada por clles para a passagem de gran-
des partidas de dinheiro falsificado.

O preto Custodio José da Silva, que se diz
lavrador, na estação Marechal Hermes, é um
hábil jogador. Conhece todos os segredos do
panno verde e um baralho em suas mãos fazia
verdadeiros milagres. /

Custodio era sempre o escolhido para essas
grandes negociatas. Não agia aqui quasi' nunca.
Partia para o interior dos nossos listados, le-
vaiido grande quantidade de dinheiro falsifi-
cado c, em todas as festas publicas d.is peque-
nas cidades, onde o jogo era tolerado, elle com-
parecia', Ninguém mais hábil do que elle e ne-
nhum jogador mais arrojado.

Era assim facilmente trocada por bom di->
r.heiro grande quantidade de moedas daqui da
fabrica de Nictheroy.

Ainda agora Custodio estava a partir para
SanUAiíiía de Japohyba, onde se devia realisar
uma grande festa.

A' vista dessa descoberta, as diligencias da
policia de Nictheroy tenham talvez que se es-
tender pelas cidades mais comniumniente visi-
I. das pelo terrível jogador e moédeiro falso.

0 "hiiíMsr" da guerra
Os inglezes não estão certamente através-'

saindo um trecho agradável da sua historia.
Cada familia tem seus jovens nas Irinchci'
ras do continente. O serviço militar obriga-
loriò não significa que o paiz seja refracial
rio ao alistamento porque, espremendo o qui
resta, de celibalarios e casados em edade ;íui
liltir, a lei da compulsão não espera rendei
mais de duzentos mil homens. Os "zenps"
não os deixam dormir tranqiüllos ,e agora o
charivari da Irlanda veiu angiiienlar-lhes as\
prcQccupações. Mas, cm meio de tudo isto,
John Buli não perde a calma e encontra pasto
para humorismo tingido, á Swijt.

A ultima historia que chega dos aquartela-
men los inglezes é esla:

Um official, chefe de um posto de Ivahs-
portes na reciagunrda das linhas inglezas, cs-
lana uma tarde, ao liisuò-fusco, no seu posto)
a olhar para o tempo, quando chega um sfll-
dado rude, com as botas enlameadas de um
longo trajcclo e faz o cumprimento militar.

O official corresponde e pergunta :Que ha?
Vim dar uma parte.De onde vem? Dr que se trata:'Lc f.ens; uma escolta c um preso.Preso ? por gue ?
Deserção. Desertou deante do inimiga.

Capturado cm Lens. Mandado pura julga-mento.
O julgamento c simples. O fuzilamento

será daqui a duas horas. Quem o mahdbn pá-ra aqui ?
O Estado-Maior.
Bem. Estou srienle. rode voltar.

O soldado cuniprimenf-oii c ia crii-ando í
poria para se rçji ar, l) temno estava escurÀ
c chuvoso. O offir.ia! chamou-o:

--Escute. Tálucz haja tonar na gnárnlçãt
para passarem a noite. Quantos
Tres; não ?

A'(7o. senhor; san eu só.
Como! O preso exii-anion-se?

ATiJo. senhor; ti rs-nlia é que se
viou na floresta. O preso sou ca.
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Ecos e novidades
E' curioso quo no esteja n discutir n mn»

iH'11'ii por «juo 11 ulllmii mensagem presidencialro referiu nn assassinato ilo Sr, general l'i
iiiii-ini .Miifliittlu, i|iii>uiiii o qtio 1..1 iK- exqiilsU
to o oxlrnnhnvol nesse curo >'¦ oxnelnntoiitc o
íiii-in dn men.sngçm «o referir ii um acpnlppl-
incuto ilii quo o c.iui.jri--mi ja orrivlnliuoalo
tomam pleno o acabado conhecimento.

Qual o com offollo o fim dn mensagem '/
liifní-tiiiii- d Congresso dos ncoutoQiuionloj
iuãIb notáveis quo no dornm dcpola «Io euccr-
rnmouln du scssno legislativo, o uiioulnr o
pcilh' ni medidas necessárias nu desenvolvi-
iii.-uiii lin pai/.Ora, n assassinato do Sr. Pinheiro foi cm
setembro, quando o Congresso eslava nbcrio.
o a tempo dc serem prestadas todas ns lio-
mcnngrn s dovldna no vlcé-prosldouto do Sc-
mulo, IC até o credito pnrn pngniueulu dos
funornci do prestigioso político chegou a. acr
votado.

Pnrn quo, pois, coutar no Congresso o ns-
«naatnnio «Io Sr. Pinheiro ? A Constituição
diz ser obrigação do iíxceulivo "dnr conta
nnnunlmentu du situação do pai/, nu Congrcs-
so Nacional, etc."

Mas esse "iimiiiiilincnle" quer dizer «pe-
nus "todos os annos", e não o que so passa"ilurnnlc o anuo", Seriu realmente remulu-
du tolice (pie o presidente desandasse a cull-
tar no Congresso cousas quo o Congresso cs-
tnvn farto de saber o sobro qiid alô já so
pronunciara em tempo oppnrlunn.

A mensagem mula linha ipie ver. pois, com
o assassinato do Sr. Pinheiro, a não ser quo
o íiresiileiilc quizosse, maliciosamente, lem-
brar como passou depressa o prestigio da-
quollo chefe, c como rápido e fulminante foi
o esquecimento CJU que seus amigos o dei-
Xaram.

_ ultima <w» H*. Cova..'.
Uos listados vêm, As vezes, noticias muito

Interessantes, dignas dc figurarem entro us
mais populares excentricidades inglczas. A dc
hoje vem dn llahin. Diz qnc o chefe de po-
licia, \)r. Cova, prohibiu o uso dc roupas de
pauuo Itnki, porque é este o pnnno usado
nos uniformes do Exercito c da polícia do
Estado,

Esse Dr. Cova deve ser uma verdadeira an-
tithcsc do seu macabro nome; um homem
que tem ou que ndopta i uma idén como essa,
ilevc ser um limpem muilo interessante, qiíer
íc chame Dr. Cova, ou Dr. Sepulchro, on Dr.
Cypreslc ou lenha qualquer outro nome mais
du menos necronolico.

A curiosa autoridade deu como motivo dn
leu neto o perigo das confusões que pôde
hnver entre um pprtciro de um cinema, uni
Mensageiro de hotel, por exemplo, c uma nl-
ln patente militar. Essa confusão poderia ter
conseqüências pavorosas. Poderia acontecer,
por exemplo, que algum escriptor estrangeiro
jue visitasse S, Salvador da Òhhln escrevesse
is suas impressões dizendo que n policia da
tidade era Jcila por porteiros dc cinemas e
mensageiros de boteis, ao passo que as altas \
patentes militares — visto que os seus uni-,
formes são mais enfeitados que os oulros —
fam para a poria dos cinemas receber a se-
nha dos freguezes ou se entrelinham nos lio-
teis no serviço de pequenos recados, li esse
estrangeiro poderia nlé Inventai' nnecdolas co-
mo essa de ler encontrado na rua üfri indivi-
duo (pie lhe parecia ser um empregado de
hotel, c que, pedindo-lhe para fazer qualquer
serviço barato, o homem de icnki empertigou-
se, dizendo-lhe: — "O senhor sabe com
quem eslá falando?"

Ii só enlão elle soube que tratava com uma
das mais agaloadas autoridades do listado.

Foi para evitar casos tão lamentáveis que.
b notável Sr. Dr. Cova, embora infringindo n
Constituição, que exige uma lei para se ohri-
gar mn indivíduo a fazer ou a deixar dc fa-
zer qualquer cousa, tomou a nolabilissima
medida de prohibir o uso do panno Itald.

Felizmente para os bahianos, ainda não
chegou a S. Salvador a noticia de que o Sr.
cómmandanlc da nossa região já proclamou a
barba como o característico dc uma physio-
riomia militar. Com a disposição cm que o
Sr. Dr. Cova eslá dc prestigiar a appareneia
das classes armadas, não será tle estranhar
que S. lis. expeça novo "uliasc", prohihindo
também que ns civis usem no rosto qualquer
espécie ile pello ou barba. Da mesma forma
por que se pode tomar um porteiro dc cine-
ma por uma patente militar, poder-se-ô, por
exemplo, confundir o Sr. senador José Mar-
Ccllino com o seu collcga Sr. marechal Sole-
ro dc Menezes. E como o Sr. Dr. Cova não
quer confusões desrespeilosas para o presti
gio dn militahça, não pode deixar de prohj
bir as barbas c os bigodes paisanos.

Hontem nos oecupámos cm um éco da cxqui-
sita preterição dc erigir em senador pelo listado
do Rio, como preilo á velhice, o Sr. barão de"Miracoma. 

Ao mesmo tempo em nosso serviço
dc "Ultima Hora" um telcgramma de Campos
ros informava que o Sr. João Guimarães, pre-
sidcnle dn Assembléa Estadual, declarava em
Campos que o mencionado barão não terá com-
toctidor na eleição. Um amigo do Sr. Guima-
Irões, muilo enfronhodo nos manejos da poli-
lica fluminense, procura justificar a acção do
presidente da Assembléa pregando tão ineisi-
vãmente a candidatura expoente do velho cli-
hico de Campos, como uma solução para evitar
b que clle chama "um mal maior", qi : seria a
eleição do conde de Modesto I.eal, cuja cantil-
jüntura estaria definitivamente acecita por to-
dos^ or. políticos fluminenses, si não fosse a
acção decisiva do Sr. João Guimarães. Resta"saber 

si esse ponto de vista do presidente da
Assembléa è realmente o mais diguificnnte para
n^KSprcsenliiçiíp do Estado do Rio... Mas, de-
cididamcnle o listado do ltio não anda de sorte;

1 escapar do conde de Modesto Leal para cair no
barão de Miracema !...

O PLEITO DE HONTEM NA
A. COMMERCilAL

Di nalestri com o Dr. Per.Ira
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0 Sr. Rcrciiki Lima
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As forcas de terra

(V prooosta tio governo fixa e,m< 34.098 o numero de praças
de pret do Exercito

. Foi lida no expediente de boje, da Câmara
«los Deputados, a proposta do poder executivo
dc fixação das forças de terra para o próximo-XPreieio.

: Jor essa proposta as referidas forças serão
assim constituídas:

1 Dos officiaes das differcnlcs classes e qua-oros crcndqs pelas leis ns. 1.(180, de 4 de ja-neiro dc 1908, e 2.232, de 6 de janeiro dc 1910,
com as alterações do decreto n. 11.518. dc 1 tle
março de 191,1;' Dos aspirantes a official;

pos alumnos das Escolas Militares!
j Dos ainaimenscs, cm numero tle 150;

Dç 31.098 praças de pret, distribuídas pelasunidades do Exercito, remodelado pelo decreto
in. 11.497, de 23 dc fevereiro dc 1915, dc accordo
;com o quadro de effeclivos mínimos, organisado
pelo hslado-Maior do Exército.
,0 effectivo em praças de pret, de que trata a¦disposição, interior, poderá ser elevado ao iria-
jXimo, de accordo com a lelra A do art. 20 do dc-ir:elo n. 11..497, dc 23 de fevereiro de 1915, no/caso tle mqbilisação. Para completar o cffe-. ctivo aürihuido a cada unidade, o governo pro-. cederá da fôrma seguinte:

a) nas primeira, segunda e terceira regiõesmilitares, recorrendo ao voluntariado e, na faltadestp.no sorteio dentro da região a que cada uni-
pude pertence.;

b) nas quarta c quinta regiões, c bem assimnas sexta e sétima, as unidades serão constitui-tas de voluntários c, na falta destes, de sorteâ-dos de uma ou de outra das duas regiõesOs cidadãos que, na vigência da presente lei,se alistarem para servir voluntariamente noJixçrcito, si forem sorteados para o serviçoaclivo, perceberão como soldados, apenas'o sol-do. O tempo de serviço aclivo dos sorteadosserá de um anno na infantaria c dc dous annosnas demais armas.
listas são as prineipaes disposições da pro-posta do governo para a fixação das forças dcterra dc 1917.

dn Associação Coinmcrcliil
itssuiliplu fnivailii das priuri-

paes rodas do missa
praça, onde, ás prl-inclras horas da mu-
nhã, i.i não era in pmi-
CAS «s pesson-i que re-
iíiliivnm ns prliielpncaepisódios dn nulinndu
as-cmbléu de hoiitcm.

Vimos o próprio Sr,
Poro Irã l.lma, o ololto
dc hontem, em anima-
da palestra á ciqulnn
da Aasoelnçílo Com-
incrciiil em rodn for-
inndn pelos Srs, Dunr-
quo du Macedo, linrôoa
de Iblroenhy c de Ca-
su Porlo o por outros
I'C p ro ¦¦ eiilanles do
commcrcio c Industria,

Todo:, pareciam su-
tisfi-iliis como o inoihi
jmr que correram as
eleições, e, mais que
todos, o Sr. Pereira
J.im.i, quo Itvc ocra-
siáo de nos dizer o
scguiulc :

—O residindo dn grande reunião dc lionlem
veiu me deixar deveras conlcnlo, não pela vi-
floria tle minha eleição, visto que a derrota
pouco me preoccupnría, mas pela eircumslan-
cia de haver mostrado que em nosso paiz O
commcrcio pode figurar como classe tle cul-
tura.

Realmenlc, eu commelli a grande Injustiça
dc esperar quo daquella usscuiblén se origi-
liassem tuinullos c scenas tlesagrudaveis, dada
a circumslancia dc estar a classe- trabalhada
pelas correntes mais apaixonadas, c dc não
acluarem sobre seus representantes os babi-
los dc disciplina que se adquirem na frequen-
cin das asscmbléas.

E' que eu linha cm vista o espectaculò do
próprio Congresso Nacional, onde as paixões
por vc:'.cs tanto se accendem que os congres-
sislns chegam a vins dc fneto, a despeito dc
pertencerem á "elite" do paiz...

lislou cerlo que concorreu para a exemplar
ordem c calma dc hontem a presidenuia do
Dr. Sampaio Corrêa, que moço c culto] pos-
suc_ umn promplidão tle inlelligeneiii c um
espirito conciliador capaz dc orientar a mais
exaltada das asscmbléns.

Como indagássemos de seu programma dis-
sc-nos o Sr. Dr. Pereira Lima:

—O pouco que tenho a diclarar reservo pa-
ra o dia da posse que, dentro dos eslalulos,
se deve verificar no prazo de oito dias.

Possp, porém, lhe avançar que o meu pro-
gramma c susceptível do seguinte resumo:
agir tle accordo com a classe e, no caso dc
se formarem sobre determinados assumplos
varias correntes de opiniões, seguir a mais
poderosa, isto é, estar ao Indo da maioria.
W desnecessário accresccntar que quando ns
idêas dessa mesma maioria forem contrarias
ás minhas convicções e á minha consciência,
eu, sem pretender aconselhar o que quer que
seja, defenderei o direito de apresentar mi-
nhas próprias idéas, re.stdlados que são dc
minhas observações. Não sou nenhum npai-
xonado, disse ainda S. S., c eslou disposto a
trabalhar o mais possível dp harmnnin com
os adversários dc hontem, si é que tal nome
merecem os partidários da chapa contraria,
onde figura o Sr. Ramalho Ortigão, a cuja
cultura, competência c patriotismo não me
farto de lecer elogios.

Rcflectindo sua opinião geral sobre o nos-
so commcrcio, o Sr. Pereira I.ima nol-o apon-
lou como uni organismo vigoroso n despeito
do conjunto tle circumstancias actuaes que se
esforça por nspbyxial-o.

_—Nossas operações estão normalisadas,
disse S. S., não obstante as medidas cxccpcio-
nacs que a quadra presente tem suggerido np
governo. Além disso as industrias, lutando
embora com falta dc certos elementos, vão
se mantendo aclivos, como activa se mostra a
lavoura.

Dcspediamo-nos quando S. S. lembrou a ne-
ce.ssidnde de assignaiar que a Associação Com
mercial. mais que nunca, pretende actualmcn-
te acompanhar com desvelo a. discussão das
leis orçamentarias, das creáções dc impostos
e de tudo que costuma ser assumpto das ca-
maras de commcrcio, afim dc qnc a opinião
da corporação dc que c presidente possa in-
fluir cada vez mais nas decisões dos poderes
públicos.
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No dia 7, classes novas de Francez
e Inglez

UNIOA ESCOLA
em que o methodo Berlitz é rigorosamente

applicado
Curso de 6 alumnos, 208000 por mez de data

a data
E' a BERLITZ SCHOOL (Edifício do

«Jornal do Brasil»)

(Serviço telcgriiphlco doa correspondenloa wpnelnea d'A NOITIi, da» nsenclna Boutb-Ami»-Uai» 1'res-H, IlaviiH «1 Americana « communl-
cadoa ofílclnca, até úu 16 iiorox)

a cuekraIso mar
Vm vapor Inalo» csQppn d persa-ijul<:t)o tia dous siibiniwimm — Chisiiltiiitifiiio íriuiüC» melto n pumaum íòfpòüolro uiislrlutu) — li' fi:-
pullltlo um ataquo poú mnr n lin-

vouim
'-' ' ' —w

I.ONÜRliS, 0 (Iluvas) — Proccdeuti) dn
África, chegou com ligeiras avarias o vapor
Inglez "t.lau Macfutlyvu", que conseguiu es-
capar a dons ataques do submarinos, 0 pri-
mclro deu-se nas alturas du golfo dn (lasco-
nha, onde um submarino inimigo o atacou,
disparando cerca de sessenta tiros a Òlncoen-
ln JnrdnS tle distancia^.,

O vnjl.or respondeu lio fogo, servindo-^c tle
um canhão, c conseguiu atlinci,- <> submarino
varias vezes. Au quo parece o submarino foi
destruído.

Tres horas depois o "Clan Macfadycn" foi
surprehemlido por outro submarino, que Im-
incdialamenle o torpedeou. O torpedo: porém,
não nttluglu o alvo, pondo-so o navio, c-'* fu-
ga.

PAKIS, 0 (A NOITE) — Um: tolçgrâmmo
recebido dc Roma annuncia que um Hiibmnrl-
no francez, em opcraçõoa no Adrlntlco, tor-
pcilcou 0 metteii a pique um torpedeiro aus-
Irinro.

O deiipnebo não (ruz outros pormenores so-
bre o caso.

I.ONDIUiS. 0 (A NOITE) — Um communl-
cado official de Roma informa que vnrios b.v-
droplnuos austríacos, acompanhados dc uma
esquadrilha de lorpedeiros, tentaram um ata-
que ã cidade de Uavcnnn, mas foram repelli-
dos pela nrlilharin tle lerra c pelos deslroycrs
ilaliauos, que puzeram em fuga us navios ini-
migos.

LONDRES, G (A. A.) — Informam de Ro-
ma tpie unia esquadrilha dc lorpedeiros aus-
trincos tentou novamente um nlnquc a cida-
tle tle Rnvcnnn, sendo porém .posta em fuga
pelos destroyers italianos.

Aeropianos italianos perseguiram os navios
inimigos, lançando algumas bombas sobre ei-
les, Acredita-se que um dos destroyrcs' nus-
trincos foi alllngido por uma bomba.

_Bi -S»f ¦_¦

EM TORNO DA GUEKKA

r.'o;no sn porlnrttm cm Mntlritl os
nllcmães vi/trios ün Guiné húspií-
íilwln—Lm discurso fíe lord Cur-
/.on sobro a pnx — O príncipe /.IcOnlles /.;i irente Italiana

PARIS, 0 (A NOITE) — Os 650 aliemães
que do Cninerum haviam fugido para a Gui-
ne licspanhoin c que chegaram hontem a Ma-
drid, afim dc serem internados cm Alcaiá,
logo que desembarcaram naquella capilal ti-
zeram uma passeata exbibicionisla pelas ruas
ostentando nas lapcllas as cores allemãs e
hespanholas entrelaçadas.

Segundo telcgrammas dali recebidos, enu-
sou estranheza que as autoridades hespanho-
Ias pcrmitlissem tal cxhibição, tanto mai?
quanlo os aliemães durante a passeata can-
lavam byinnos guerreiros c faziam manifes-
lações contrarias aos alliados, com o auxilio
dos gcrmanophilos, que os atompanhavain e
ovacionavam.

LONDRES, G (Havas) — Discursando numa
reunião do partido conservador, o ministro
do Sello Privado, lord Curzon. declarou nuc,
quer a guerra dure um, dous tu mais nnnos,
dure muito ou^pouco, o triumpbo 6 nlisoli!;-
lamculc necessário á Grã-Bretanha. (ABnlan-
sos.) I

O governo 8 o paiz, proseguiu lord Curzon.,
cslão decididos a ir até ao fim, custe o que
custar. (Novos applausos.) Não ha hesita,-
ções entre os aluados. Tenho ouvido djscut'.r
os mais variados assumptos nns reuniões do
gabinete. Ha, porém, uma cousa que eu nun-
ca ouvi discutir: 6 a paz.

A paz è uma palavra que continuará ir-
radiada do nosso vocabulário, cmquanto não
tivermos alcançado a-victoria. (Apoiados ca-
lorosos de toda a assistência.)

ROMA, G (Havas) — O príncipe de Gai-
les tem visitado, em companhia do rei Victor
Manoel, differenles pontos da linha tle frente.

COPENIIAGUE, G (Havas) — O "Socialde-
mokralcn'* noticia que o Congresso Socialis-
ta das Nações Neutras, especialmente convo-
cado para estudar os meios de apressar a
paz, inaugurará os seus trabalhos cm Haya
a 2G do próximo mcz.

_»¦ ««-fl— «a_i
Ablff-lVIANHA-ESTADOS UNI-

DOS

NO EXERCITO

Vae ser reorganisado o se-
gundo esquadrão de trem
O general Caetano de Faria determinou

ao Departamento da Guerra a rcorganjsacão
do 2o esquadrão de trem, dissolvido porfalta de effectivo.

Assim, todos os officiaes pertencentes aeste esquadrão e que estão afastados delJc
receberão ordem, dentro de alçmis dias,
para se recolher ao respectivo quartel.No 2o esquadrão de trem serão aprovei-
tados todos os inferiores c cabos a,Q'grtgados
aos diversos corpos desta região.

¦_B-t- .-
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,

Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

O que a todos interessa
saber

é que a Joalhéria Esmeralda, devido a ter
dc entrar em balanço, está vendendo por
preços tão baratos que causam espanto !

Portugal na^ guerra
O REGRESSO DOS REPRESENTAN-¦ TES POKTUftUEZES NA CONFEREN-

CIA DE PARIS
LISBOA, G (A. A.) — Os jornaes daqui, a

propósito da chefiada da delegação portuguezaa Conferência Intcr-Parlamentar dos Alliados,
em Paris, oecupam-se dos resultados auferidos
com a mesma, referindo-se também ao acolhi-mento dado pelos francezes aos enviados dcPortugal, que se dizem captivos da gentileza dosfilhos da nação irmã.

Como. o dlSicw York Sunn aprecia
a nota allcmã — A repercussão da

noia cm Lisboa

As villas proletárias
• ¦

Um projecto para sua
venda

Nn scxsiio de sctfundu-felra proxlmn o dopu-
lado Vlcenlo PJroglbo «presenlarA n Cuinarn
do» Deputados o sciiiilnle projecto do lei:"OiiHldcrnmlo 

que a construeçilo dai vIIIiib
jiiolclarliis Marechal Hermes o Orslnu da Eon-
seca nunca proiiorclonou aos menoi favoreci-
dos da forluiiu hubllaçúc. confortáveis o by-
lílealcas por preços módicos;

Considerando que o capilal ali empregado
pelo Kslado c, ao que 80 sabe, muilo superior
110 valor da dita conslruçção e que os alugueis
iicluuliueulü cobrados pão correspondem em
absoluto ás .souunas despendidas;

Considerando que, com o correr do tempo,
aquella propriedade do Eslndo ficara grande-
incute dcsvalurlsuda, forçando a novas despe-
sas de reparos que, Juntas as necessárias com
11 atluiiiiislração, mais virão migmenlar o pre-
juizo;

Considerando que ninguém se apresentou
lis concorrências abertas para a venda da-
quellas duas villas o que, no caso de uppa-
recer algum candidato, esto ou comprará pe-
Io ju>lo valor o nesse caso lera de elevar os
alugueis, afim de cobrar-se do principal e jti-
ros, ou adquirirá as referidas villas por baixo
preço, com grande prejuízo pnrn o listado e
SOlil outro resultado para o proletariado que
ali reside;

Considerando que os acluacs moradores das
duas villas são proletários quo, em sua grau-
de maioria, fiados na promessa do governo, se
desfizeram de pequenas propriedades .que pos-
suiaiii, c bem verdade que muitas (k-llas sem
conforto c sem b.vgicne;

Considerando ainda que é do interesse dn
Saude Publica impedir a formação de agrupa-
mentos insalubres, o que fatalmente iiconle-
cerá, si forem deslocadas das villas proleta-
rias as grandes massas humanas que ali se
reúnem e que, além disso, é dever do listado
zelar pela b,vgiene da cidade;

Considerando, por fim, que nas duns vil-
Ias existem ainda construcções iniciadas c
outras já em meio, encontrando-se abi quasi
que lodo o material necessário para a con-
cliisão das obras, c que se está iuulilisando:

ü Congresso Nacional decreta:
Art. 1" — A Directoria do Patrimônio Na-

clonal mandará avaliar • immcdiatameutc us
diversas habitações tpie constituem as villas
proletárias Marechal Hermes e Orsinn tia Von-
seca. feilo o que serão cilas vendidas, tle pre-
ferencia aos seus actuaes moradores, nns
condições seguintes:

a) o praso para o pagamento será no ma-
ximo dc dez annos, cm prestações niensaes,
descontadas nas folhas de pagamento quando
se t ralar dc proletário tpie preste qualquer
ordem dc serviços á União;

1)1 quando o comprador se oecupar em tra-
balhos da Municipalidade do Districto Fede-
ral exigir-se-á a garantia do Montepio Muni-
ripai;

c) quando se tratar de trabalhador parti-
cular exigir-se-á um fiador idôneo, a juizo da
Directoria do Patrimônio Nacional.

Art. '1° — A nenhum comprador se cobrará
mais tle um 'terço 

do seu ganho mensal, dei-
xantlo tle effectuar-se a venda quando essa
quota fôr insiifficicnlc para completar o pre-
ço 110 praso máximo.

Art. í)° — No caso dc fãllecimento antes de
completado o praso, o comprador será suece-
dido_ pelos seus herdeiros, que poderão tran-
sperir esse debito a terceiro, desde que se
trate de proletário e sempre de accorJo com
as disposições do artigo Io.

Ari. 4o — As quotas mensalmente recebi-
das serão applicadas na conclusão das habita-
ções já iniciadas, as quaes serão em seguida
vendidas dc accordo com as disposições da
presente lei.

Art. 5o —_As despesas de conservação e re-
paro correrão por conta do comprador, que
sob pena de cessação do contraio será obriga-
do a altender ás intlmações da Directoria do
Patrimônio Nacional.

Art. C° — A propriedade adquirida de ac-
cortlo com a presente lei não responderá pordivida de qualquer ordem.

Art. 7° — Para acquisição das novas pro-
priedades e dfftt.qiie, porvejftura, se encontrem
deshabitadas, serão motivos tle preferenciado comprador:

a) maior numero de pessoas a seu cargo,
entre ascendentes e descendentes;

b) maior numero tle annos de trabalho.
Art. 8" — A presente lei será regulamentada

pelo Poder Executivo com a maior brevidade.
Art. 9" — Hevogam-se as disposições cm

contrário.!?

fAMORES SINISTROS

On ié dd nine!
Desfecho sanguinolento

A morto du vlçtlmn na Santa Cnsã
Quando amanheceu o dia, lirumoso, parda-

cento, elle chegou n Jiiuclla o ficou a meditar,
Une de idéas sinistras lho vinham agora A ca-
bcçn, quando o mal Já era do mais do um
me-..'

Seria a Influencia do dia, trlslonho o feio,
nu o micróbio da tragédia, deixado ali, nnqucl-
Ia rua .launuzzl, poucas ca sus adeanle dn sua?

SI lhe houvesse uecurritlo o crime do tenente
Paulo, ua casa 11. III, por cerlo «pie não teria
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NOVA YOltK, fi (A. A.) — 0 "New York
Sun", que se publica nesta capital, cm seu
numero de hoje, imitando os demais órgãos
da impreisa "yanltee", dedica columpns in-
feiras á nota enviada pelo império allemão
k chanccllaria de Washington, levando a qiie-
stão para o terreno das boas intenções.

Neste sentido o referido jornal diz que-
nenhum dos dous paizes quer a .guerra e
que as relações entre ambos são as inclho-
res possíveis, não sendo, portanto, dc admi-
rar que o governo dos Estados Unidos, es-
tildando detidamente os termos da nota ,al-
lema, as concessões e os meios que a Alie-
manha apresenta para resolver a questão arm-
ga vel menle, abrace esta hypothese, evitan-
do, assim, que a grande cntaslrophe se alas-
Ire até a America.

Continuando, diz ainda "The New Yorlc
Sun" que, em face dos termos categóricos da
nota allema, não é licito duvidar das pro-messas feitas pela Allemanha, convindo aos
Estados Unidos experimentar os seus rcsul-tados. -.,.

Esta opinião, entretanto, não 6 ti seguida
pela maioria da imprensa novavorltina, que.acha inacceitaveis os termos da nota de Ber-lim, além de julgal-os mesmo insolentcs.

Como quer que seja, o espirito publico,lauto em Washington, com nesta cidade c
em todo o paiz, conserva-se bastante appre-liensivo, convergindo todas as attenções parao grave problema, que se julga de difficilsolução.

Os círculos officiaes de Washington, comonos daqui, mostram-se impenetráveis, igno-rando-se o verdaeiro pensamento do (foverno.O presidente Wilson conservou-se até altahora da noite em seu gabinete de trabalhona Casa Branca, cm companhia do Sr. Ro-
t J^À1?1"^ secretario de Estado.
LISBOA 6 (A. A.) _ Toda a Imprensadesta capital, em longos despachos telefira-Plncos, oecupa-se da resposta do governo dcBerlim á nota da chanccllaria de Washin-

Grandes obras de ir-
rigação na Argentina

BUENOS AiRESi, G (A.; A.) — Serão ini-
qiados por estes dias, pelos engenheirop
da Directoria Geral de Irrig-ação, os es-
tildas do regimen das águas dos rios Ne-
gro e Ncuquen e a exploração da zona
cpmprchendida entre os rios Colorado e
Ncuquen e a serra Htica MoMnda, paracanalisar as águas provenientes das gran-des Chuvas, que pecasionam cheias perigosasnessa zona.

O governo abriu um' credito de 11.1000
pesos, pana a realisação desses estudos.

A LA CÍ-PÍI ALE 
™

Grande Liquidação &
OUVIDOR -16-1
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Os terrenos do mercado velho
não encontraram comprador
O marlello entrou em scena hoje, paradecidir da sorte dos terrenos do Mercado

Velho.
O preço do metro quadrado eslava marca-

do em _45|, pela directoria do Patrimônio.
Os leiloeiros se cansaram e nenhum loíc'foi vendido.

O criminoso Onofrc Bulhões

ido morar na casa n. 3. E depois, o seu caso
era muito diverso.

Kneadernador, modesto, não lhe aceusava a
consciência dc haver faltado aos seus deve-
res.

Ella sim, a mulher, é que, casada apenas ha
seis mezes, se deixara tomar de amores pelo
patrício, um lal Augusto, c lá se fora com elle,
para a chácara de flores 'da rua Jorge Ilutlge
n. 120.

Todo o seu passado reviveu, enlão. A época
do namoro com Maria Isabel, o dia do casa-
mento, os primeiros tempos felizes, as primei-
ras demonstrações do seu abandono, c por fim
o dia em que, ao chegar cm casa, daquella fa-
lidica rua, encontrou-a v.nsia, Nem os moveis,
nem as roupas, nem ell.-i, a mulher adultera.

E Ünofre Bulhões deu um grande suspiro, c
foi prcpnrar-se para sair. Tinha resolvido
acabar com aquella situação. Não havia meio
dc esquecer a mulher. Assim, esqueceria o seu
crime, si ella quizesse voltar ao lar. Si não qui-
zesse, enlão...

E apertava no bolso da calça o revólver si-
nislro.

Eram 7 horas. A chácara dc flores da rua
Jorge Hudgc ri. 120 eslava quieta. Os cínica-
reiros já haviam labútnclò, e agora estavam
nos seus barracffes, ao café. Augusto tinha sai-
do. No seu barracão a amante, Maria Isabel,
se entregava aos al'1'azeres caseiros, cantoro-
laudo as trovas da Pátria" deseuidosa.

Onofre Bulhões, o marido, entrando ali, rc-
conheceu-lhe o voz. Teve mn sobresallo no éo-
ração. Pois não era melhor tpie ella vollasse
ao lar, á vida honesta, com clle que era o seu
marido?

—Maria, Maria...
—Eis tu?
E os dous se mediram com o olhar ancioso,

ella com um cerlo pavor, elle com receio do
que eslava para acontecer.

Quando clle começou a falar, a sua voz traia
o tpie lhe ia iVnlmã. Tremia-lhe a voz c clle
tudo tremia.

Ella estava quieta, silenciosa, sem mesmo sa-
ber o tpie fazer.

—Pois, eu vim para que voltes commígo,—Não posso.—Esquecerei tudo, comlanlo que voltes.—Ku é que não posso esquecer.—Esquecei, o que?—O outro.
Ouviram-se repelidas detonações. Ecoou um

grilo angustioso.
Quando os visinhos accorreram, encontraram

Maria Isabel, esticada, 110 chão, á porta do bar-
ração, ensangüentada, com as vestes em desali-
nho.

Onofre estava no mesmo logar. De pé, mui-
to pallido, com os braços estendidos, nervos
lassos, empunhando ainda o revólver, inerte,
a olhar inexpressivanieiile para a mulher.

Entre os que haviam accorritlo, estavam bom-
beiros da estação próxima. Prenderam elles ocriminoso. Eiitregaram-ri?o depois á policia.La se foi clle, bestificado, para a delegacia
do 16° districto.

A Assistência havia já conduzido a mulher
para o posto, onde verificaram os médicos lerrecebido ella duas balas, unia no ventre, outrano estômago. O seu estado era muilo graveFoi levada para a Santa Casa,

Onofre Bulhões tem 37 annos, é brasileiro
çncadernador. Maria Isabel Uotclho Bulhões
e portugueza; tem 30 annos.

Maria Isabel falleceu na Santa Casa, umahora depois de ali ler dado enlrada.
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"NICE"
des-Lopes, Sá & C.

cigarros rnisrura, para
300 ,réis, com brin-

Alguns orgaos, nnalysando os lermos, repu-tam-na insolente sendo a opinião geral dcic o presidente Wilson a rcpellirá por esteotivo e, mesmo, por não satisfazer aos ai-- "iteresses que os Estados ~ *"
perante a Humanidade.

que
m

dem'-—"" -9U".-°-3-E'SÍftCí0S Ún^os defciÜ

—_-_-

CI-MEN
PAULO 1'ASSOS & C.

(jililis, íiirIcz.—rTclepIione
831, Central.—Rua Saiifii

l.uzia/20i

Conselho teve uma folga hoje
Não houve hoje sessão uo Conselho Mu-nicipal, por ser dia de trabalho de commis-soes.

1 _ti„ir dc Nogueira — Cwa Syp_iüg

¦ «HjMi» 

íneral Caetano de Faria
homem de letras

O general Caetano de Faria, ministro daGuerra recebeu hoje da Sociedade do Mo-mens de Letras, um officio comniuiiicmuioter sido S. Ex. ndmittido como sócio.asemplca cesta sociedade.
?—W3_fc«—¦

em

S;„.0
MOURA BRASIL

ura as iiillauimnçõesdo
olhoa

Rua Urugúayana. 37

Um instruetor para o Lyceu
Cuyabano

Pelo ministro da Guerra foi, hoje. no-
meado instruetor^militar do Lyceu Cuyabano
f> segundo tenente do 13o regimento! <itcavallaria, Alberto da Silva Pereira. ,

«M_

O DIA MONETÁRIO
11 0orfÜ1ínl,Í0 al>I''U COm aS taXilS de íl 3I4,11 _o|3_ e 11 13|16, e depois tornou-se firmee quasi geral á taxa de 11 1.1116 d, e mais tar-de afrouxou para 11 25132 d. Antes do fecha-
mento o mercado cambial voilou a operar ástaxas de 11 _5|3_ e 11 I3|16 d., e assim fe-cliou As letras do Thesouro foram vendidasa 8 1|4 e 0 0|" de rchate. :i

As apólices geraes antigas e as do empresti-
mo dc 190!),-bem como ás municipaes de 1904e as de 1914 foram regularmente vendidas.

Entre os papeis de especulação os maiores
negócios foram para as aceões da Docas daBahia, desde 27?) ató 305OO0, em sua maioria
a este preço; lioüvc, eftualmente, negócios
para as áeçoes tle Terra e Colonisacão e das
Loterias, bem como para as "debcnhires" do
Mercado Municipal.

IQuereis 
apreciar bom e puro café?

Só o PAPAGAIO
-«•&¦

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as imitações.
• ¦¦ ¦<»» 1 .. ,„-,_

O GAFE'
Abriu hoje um pouco mais calmo b merca-

do de café, com negócios de 3OÇ800 até lt.?
para 411 saccas pela manhã; e mais 1.859 no
correr do dia. Em baixa de 7 a 10 pontos fe-
chon lionlem a bolsa de Nova York, que hoje
abriu cm alta de 1 a 4 pontos. Hontem cii-
traram 1.-222 saccas, embarcaram 7.329 e fica-
ram cm "sloclt" 208.858 saccas.

S-PViço íel_pfjonico
SUL 2 MIL. — Immediatamentc terá V.

p i' o ar_ 
"A Nação" eslá dc ;-ccnn:

lírasnio de Macedo ann-.in.cio-.i, hoje, oni
Jiutde.puhlieal-a, Goilsdijuenciiis tiã si:

Ex, Colombo --- P. José dc Alencar \{[ic:i Ae Qenuunbuco c da sitúajão- do
r. »panl;is...

NOTAS DA CAIWAKA

Boatos e indiscrições
Ao quo se sabia, hoje, na Câmara dos Depu-tados, nao e exacto tpie o Sr. Nilo Peçanha hajase interessado pelo aproveitamento de uns, comexclusão dc oulros deputados fluminenses nascommissoes permanentes da Câmara. Um uni-co desejo manifestou, nesse sentido, ate agora,o presidente do listado tio Hio tle Janeiro: o dccpie a sua bancada tenha representação nas com-

missões e que o Sr. Pedro Moacyr voile a fa-zer parle da commissão de constituição c jt;s-••ca, na qual, como se sabe, foi o principal' fã-
dor da solução do caso fluminense, que dc-
terminou a aclual situação política do Estadc.

Confahularam, lio.je, longamente, antes da ses-
sao da Câmara sobre a constituição das com-
missões permanentes, os Srs. Astolpho Dutra
c Soares dos Santos.

A bancada do Lifo Grande, ao que parece, não
abre .mão dos logares que lhe foram reservados,
o anno passado, nas varias commissõcs.

As homenagens da Cs-
mara á memória de

(ilycerio
A m-viíio de hoje na Cniu. m do* Uej.u

lados, Ioda dedicada .. memória do flomjral
Francisco (Ilycerio, Ini nhert'i ns Kl.Ifi, mi»
n proíldoncln do Sr. Astolpho Dutra, lenro-
tarludo pelos _rs. Couta lUhelto 0 Juveunl
l.amarllnc.

Spbro 11 «ela ralou o Sr. vranoiwo Dl01.
sane, Justificando ri ausência dc Sr. üuiuex
do l.lma, por enfermo.

No expediente foi lida n proposta do i"c-
ecutivo para a fixação tle força» do lonq
em 11117, sondo UdOS ainda outros papeis,
In-luilva uma rolosílo dos luncelounrloH nd-
didos tia secretaria v ilcinai:. dopnrlninonlos
da Viação, enviada pelo respectivo miuMc-
rio.

Km primeiro lotfai falou o Sr. l.am<m
lllor Gmlofreilo, quo declaroii vir tra/er as
Mias homenagens dc saudade o tle apreço A
minoria do chefe da democracia brasileira— Francisco (ilycerio.

O orador IntõrpVcla, nesse sentido, o pen-snmcnto du bancada inlnolru e fala em no-me tle toda a Câmara (apoiados dc todas aibancadas).
0 Sr. Lamounicr Oodofredo faz enlão 1largos traços, a btographla du Francisco (íly.

ecrio. Rclomhra a sua acção Inlclligenle,
persuasiva, operosa e efflcaz nos últimos an*
nus do império, :, dirigir, dc Campinas, o
movimento republicano cm ti.dn o paiz;O orador, como companheiro do jornada do
granda morto, recorda os seus oslraordliia-
rios esforços iiara a eleição dn Campos Sal-
les e Prudente de Moraes, cm 1HH.'>. comn
represcnlantes do partido republicano nn au-
Kiisln assembléa dos representantes da nação,
ao mcsirfb tempo que Minas Gerae? e!e;»ia
também deputado geral republicano — Al-
varo Botelho

Passa, enlão, o orador a csln-la- a per-
sonalidado dc Glycorlo nn proclamação da
Hepubllea, accenluando a sua abnegação, que
foi ao ponto dc recusar uma pasta do co.
verno provisório, para a qual indicou o nome
de Campos Salles

Preoccupnção máxima sua. disse o Sr. I a-
mounicr Oodofredo, foi entregar os destinos
da Republica «os civis que 1 pregaram. ')
orador penilencia-se de hnver contribuída
com o seu volo porá n eleição de Deodoro
contra Prudente, por umn maioria de or.ze
votos, pelo Coníresso Nacional. Dado o u".l-
pc de Estado, por Deodoro. (Ilycerio colloemi-
se ao lado dc Flòrlòno para o contra-gnlpc o,
dado esse, o seu mais Intenso esforço foi nn
sentido tle dnr por succes--,or ile Floriano
um republicano histórico. Dc fado. no gran-
dc soldado suecedeu Prudente de Moraes
_0 Sr. Lamounicr Godofredo refere-sc. cn.

tão, a oulros incidentes dn vida de Glyce.
rio, salientando o npnfjeu da sim f'irça c a
situação de desvalia cm que se encontrou.
S. Paulo, porém, trouxe-o tle novo á scena
política nacional, honrando elle a sua rèprc-
sentação quando morreu, paupérrimo, em
uma pensão de terceira ordem, nns Laranjei-
ras. Si !\ sua família deixou apenas o seu
nome, legou ã nação uma herança magnífica
o chefe da democracia nacional, Francisco
Glycerio, em homenagem a cuja memória
requer que se lance em acta um volo dc pe-
zar c que se suspenda a sessão como ma-
infestação do sincero pezar c do preilo dc rc-
conhecimento nacional ao grande patriota.

Falou, em seguida, o Sr. Alberto Snrmcn-
lo, que começou agradecendo, c-m r.omc da
sua bancada, as homenagens que a bancada
mineira c a Câmara vinham tle ni-cstar â
memória de Francisco Glycerio, vulto que
não coube na moldura do seu Eslado e cul-
minou na vida da Republica.

O orador assignala que lhe não cabia vir
prestar esta homenagem ao -eu saudoso com-
pinheiro; Na véspera, porém,'foi-lhe trans-
mittida essa delegação, a que dá ciiniprinun-
lo com a mais dilaceranle tristeza

O Sr. Alberto Sarmento recorda, enlão,
vários episódios da vida tle Glycerio, acceu-
liiando quão liberal e tol.rár.tc era, illtu-
Irando as suas asserções com a referencia
a vários casos que narra e termina com o
declarar que o nome do grande republicano
e notável cidadão não pôde ser glorific.ldona estreileza dc um discurso, mas perdurarásempre na memória e nos colações dos seus
eompatricios.

O Sr. João v-spneio, em nome da banca-
da do Rio Grande do Sul, associa-se ás jus-ias homenagens que se está prestando ao s.iu-
doso republicano que foi Francisco GlycerioO orador accenfua o quanto os republicanos•sul-riograndcnse 

prezavam o grande chefeda nossa democracia, mostrando como, lan.Ias vezes e quasi sempre caminharam clle?ao lado do gloriosa fiilio de Campinas.
Recordando vários episódios da vida de GÍy-cerio, o Sr. João Vespucio rendeu-lhe o prei-to de apreço do Rio Grande, que via 110 gran-dc morlo um dos maiores vultos patrício-..O Sr. Fausto Ferraz, representante dc Milnas, traz lambem o concurso de sua pala-wa aos sentimentos de pezar que a morlotle Glycerio determina; Lembra o deputado

mineiro vários incidentes da vida do illustrc
paulista e lamenta que o seu dcsapparcci-mento orcorra exactamenle quando é maisagnda. entre nós, a crise do patriotismo.ü Sr. Thomaz Delfino, que foi o chefe da
parlulo republicano federal nesta capilal
quando Glycerio dirigia a política nacional!associa-se ás manifestações de pezar pela suamorte pela representação do Dislricto Fe.dtral, cm cujo nome fala pnr sua cxnrcssidelegação.

O orador accenhía que, alguns conceitos qu<vae expentlcr sobro a obra política tle Fran-cisco Glycerio, represcnlam apenas o seu riiodíile ver individual, muito embora os senlímcn-los de condolências que manifesta sejam osda unanimidade tle sua bancada. E apreciandoa acçao política de Francisco Glycerio o Sr.ijiomaz Delfino põe termo ás suas considera-
soes.louvando as palavras dos oradores quoo antecederam.

Por ultimo falou o Sr. Torqnalo Moreira,
que trouxe as suas homenagens pessoaes aoseu ex-grande chefe, o saudoso general Fran-cisco Glycerio.

O Sr. Torqualo Moreira rememora a a-c-'odo general Glycerio na política nacional, pòn-do-a em relevo e cpnimenlandc-a lisohgeira-mente. E o orador termina affirmando a suainfinita saudade pelo saudoso amigoloslo a volos.logo após, o requerimento doSr. Lamounicr Godofredo, foi
provado, sendo levantada ahoras.

o mesmo ap-
sessão ás 15

—-in — ^"Kli.-ir ile "Vojjsopj.-a—Para 
moléstias tisPelle.

A suecessão espirito-santense"
O seDiadop João Luiz diz-noasempre alguma cousa

^aLeSctrâ"-íÓ- "Pjdnmcntè hoje, no Senado.u>m o Sr. João Luiz Alves, sobre n política doespirito Santo. Falando a respeito d.i caria«t/to coronel Marcondes a um chefe local e pu-licada pela "Tarde", de Victoria, e transcri-
jrfa pelo "Correio da Maniiã", de hoje, S. Ex.inos disse :
-.' •j-. A carta exisle. Não é crível que a "Tar-
de a publicasse para ser logo depois desnien-
tida. Existe, e os faclos provam tudo o quenella se lê. Os presos, condcninados, (j.i cadeia
de Santa Lcopoldina, fugiram das prisões..'.-com o consentimento das autoridades e segui-ram para a capilal. Os quartéis cslão cheiosdü cangaceiros e jegunços, que abusara da
população ord„ía, de Victoria, andando ar-mados de carabinas pelas ruas da cidade in-sultando c apontando o povo.

Tcnho-disso provas irrefutáveis. Rm cemno(udo vira a publico. Por esperar nada se ner-dera... ' '

Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores — CV.'
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A cidade tem novo
governador'& 

pSStò dO b.?. Azevedo
' A*s 11 liará- rcnllspii-sc, nn Prcfellurn, n cc-

írimoniii dn ti-mismissfío do governo du cidade'iu« Dr. Azevedo Soilre.
Pouco tintes ali chegou n Dr. rtlvadnvto Cor»

;í-ím, iiii« sc rnxln acompanhar do kcu Bocreüirlo,
,A' entrada do edifício ila Prcfellurn foi S. I.x.

recebido por gi-uinie parto do fuucolonnllsino,
.jiniiilciis, Intendente-, etc, fazendo-se ouvir uuin
[sulva di- pnlnms, Na escnilurla (juo dá aceesso an
seu gabinete ciavam foi-madns a» nluiiinn. du

Jificoln Profissional lUvadnvin Corrõn, cpio ro-
_riiain do flores o ex-prefeito. O snlilo nobre
da inoulcipnlldndo ostnvn complelnmejitd cheio.
Vjniu-so «lii, entre outros, o Dr; liuolydus du
Fonseca, secretario parllciilnt' do Sr; pt-csldon-

,te da llepublica; Dr. (laslão da Cunha, enibni-
x.idoi- do lira sil em Portugal; cnpilfio Faria,
representante do ministro da Uucrrn; general
Joaquim lgnaclo, senadores, deputado., Inten-

¦ dentes, etc.
Nessa oceasião, o Dr, llnphacl Pinheiro, cm

nome de u:n grupo ile amigos do funcclonnlis-
mo municipal) pronunciou um discurso elogiai!-
dn n administração do Si-. Uívadnvla o cllnndo
'algumas economias feitas por s. Ivx. O Sr. lia-
|-hael 1'iiilicii-o pcroroti fazendo varias consldc-
rações políticas.

l-.iia, depois, o Dr, lüvndnyla Corria. Nada
podia ser mais grato no seu coração do que ns
manifestações dos seus auxlllnrcs dc lionteiu.

[Quem olhar a sua physionomiii verá nella cs-
1 tampada n sinceridade das suas palavras, Quan-
.do a sua reputação era por ahi nlassnlh-dn, elle
I encontrava, nesses amigos c companheiros, o
{respeitoso carinho que servia do consolo As lu-

vestidas dn injustiça. Lembra os seus tempos
nos Ministérios dn Justiça c do fazenda, onde
os seus anxilinrcs, homens dignos o bons, pro-
ctirnvaiii cercar o seu nome desse mesmo carinho
que aqui veiu encontrar. 1. quem tem o estima
desses homens, bons, dignos c independentes,
vão pede ser o <|uc a cal umn ia diz. Foi reco-
bido nn Prefeitura com prevenção. Não tardou
muilo cila se clirr.ipnssc c sc estabelecesse cn-
tre o chefe c os funccionarios estima reciproca.
Leva a mais grata lembrança de quantos com
elle collaboraram em anno c meio de ndnii-
nistração.

Uma nlumna da Escola Rivadavia Corrêa of-
fcreceii nesse momento ao exrprcfelto um ai-
Inim confeccionado nas officinas daquclla es-' cola.

I. entre palmas é descen-.-ida a cortina que ve-
. lavam o retrato de S. 1.x.

A FOSSE 150 SK. SODRE'
A's 1! horas e 10 minutos chegou o

Sr. Azevedo Sodrí, que foi recebido pelos iu-
ipeclores escolares, á poria do palácio da Pre-
leitura, encnininhundo-se para o salão nobre.

I*olou primeiro o Dr. Rivodovio, dizendo (pie
\eru com intima satisfação que Iransmitlia o go-iverno da cidade ao Dr. Azevedo Sodré, que, lia
nnno c meio, por feliz inspiração sua, vinha di-
rigindo, com talento e rara capacidade de Ira-

! balho, o departamento da Instrucção Munici-

[ r. taes foram os Serviços dc S. Ex. nesse pos-
; to, quo o Sr, presidente da Republica não va-
: cillou em designal-o para assumir a direcção
I dos negócios públicos do Districto Federal,
1 onde, por eerlo, proseguii'á na obra que- t-uce-
j lòu sob tão brilhantes auspícios na Directoria

: dc Instrucção.
Veiu para esta casa ha anuo e meio, diz o

Dr. K[vnijavia. Não podia fazer maravilhas,,
| pois não _ fácil transforin-ir o que não é bom

cm optimo.
Deixa, porém, esse posto Iranquillo: não pou-

I pou esforços no desempenho da missão qnc lhe
i foi confiada pelo governo da Republica. Si
: mais não fez foi porque circtimstnncins espe-
| chies não lhe permitliram. Está Iranquillo, pn-
I rém, porque diz a sua consciência que o seu de-¦¦ ver foi honestamente cumprido.

l\ termina agradecendo mais uma vez o con-
j curso dos seus auxiliai-es.

O novo prefeito fala logo depois.
S. Ex. enaltece a acção do seu antecessor,

cujo prpgránima declara que continuará a exe-
i cutar sem discrepância.. Diz que tudo que se
jfaz na Instrucção Municipal caiu- ao Dr. Hiva-
ítlavia, de quem foi apenas um auxiliar dedicado¦e de cujos projeclos c idéas foi mero executo..
j Lamenta que a sua adminisli/ição seja hoje iu-
terrompida. Manifesta o seu applauso á grande
obra por elle realisada e roa.fi min os seus in-

Itui.tos de continuar o seu trabalho nos mesmos
! moldes e orientação. Está bem certo dc que nos; momentos difficcis não lhe faltarão os seus

conselhos, assim como tainbcm o auxilio doa
funccionarios da Prefeitura;

i Confia no Conselho Municipal, esperando del«
. k- iodo o apoio preciso para o desempenho da
jtarefa honrosa que lhe foi commeltida pelo Sr.
{presidente do Republica.

Passa o Dr. Sodré a expor o seu pensamento
dc- governo.'• Propõe-se, diz, n continuar a obra do seu

jnntecesspr': reconslrucção financeira e instru-
icção. Encontrará o caminho desbravado, pro-.seguindo na obra difficil de tornar maior a re-
iceita, sem agravação de impostos, que o contri-
fbninle não supportaria. SupprimirA as despe-
tons, sem entretanto, desorganisar serviços. Fa-
pou da necessidade de modificação nó systeiaa•<lo taxação, preconisando como ideal o imposto
tinico.

, No tocante, ã instrucção executará as refor-
fnas rcalisadas,

O orador mostrou a necessidade da creação
So fundo escolar e da consirucção de edifícios
escolares. Emquanlo isso não for realisado,
tudo quanto se tem feito será em pura perda.I- cxtranhavel, dirá alguém, que um prefeito
interino esteja formulando programma. Não é
itiin programma novo: é o do seu nníc.essor, éíi do Sr. presidente da Republica, como se vê
jua sua plataforma.
I Depois dc- declarar que está alheio aos gru-pos políticos, diz contar com as suas energias

.para o desempenho da commissão tlc que" se'.investia naquello momento.
| O Sr. Diniz Júnior, em nome dos inspectores
.escolares, saúda o Dr. Azevedo Sodré, dizendo
Ifazer votos para que elle seja na Prefeitura o
jçstndista da instrucção.• "Cm-se os cumprimentos, findos o.s quaes,

o Dr. Rivadavia deixa a Prefci-
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Uma senhora que se diz
ameaçada pelo marido

0 d-3anparoclmon.o de um funcclo-
nm-íj da E. .'. Centra! do Brasil
Foram pedidas esta tardi- providencias ú po-

licia para o d.anppnrocolmciito mystcrioio do
Sr. Gustavo Pnlinan,

O .Sr. lalman, que é eser.vniie da locomo-
ção da Estrada dc Ferro Central do llrasil, no
Engenho de Dentro, ha dous dias o duas noites
que nfio apparecc cm casa e delle não snbeni
noticias nem os seus chefes.

A familia do drsnppmvchlo, que conta '-'¦'<
annos, é solteiro, de cor branca, cahcllos alui-
nulos, npresenlou queixa á Inspectoria de Se-
gurança, quo deu as necessárias providencias
para o caso, escalando agentes que partiram
á procuro dn Sr. Palmau.

Os seus Íntimos não desconfiam nem dc cri-
me nem de suicídio, pensam mim desastre, por-
que o Sr. Palmiin não tem inimigos e nunca
manifestou desejos dc se matar.

A' Inspectoria de Segurança Publica também
pediu providencias D. Antoiiln de Souza, rc-
sideule á rua Vital dc Negreiros u. 28.

D. Antonia de Souza diz-se ameaçada pelo
seu marido, do qual se separou ha pouco
tempo.

O major Randeira dc Mello determinou que
fosse destacado um agente poro vigiar a lllfc-
liz senhora, com ordens de prender o marido
rancoroso, si tentasse qualquer vingança con-
tra a sua esposa.

palma?I Sn .Ire
jtura.

Eslava ten lada a cerimonia da posse.;
Ao Dr

tnrlão d e pri
ulavia Corrêa foi offereeido um
a, em quo se via gravado o em-

j-.omes depienia da justiça, ncompiiTiKaclb do
larios funccionarios.

.—___«>|<_t=~-«—..

.A s primeiras nomeações do
novo prefeito

O prefeito, Sr. Dr. Azevedo Sodré, nomeou
A tarde, paia director da Instrucção, o Dr.'Afranio Peixoto; para director da Escola Nor-
mal o professor ígnacio de Azevedo Amaral,
c para secretario do prefeito o Dr. Álvaro Ro-
drigues, inspector do ensino profissional mas-
culinò.

-*_SJO£y_i-—*-

lis correios vão caindo sia mais
profundo desmoralisação

U m a prova de que para
aqueiías vergonhas náo é

fácil um remédio
o

ri
U
;ic
)f
ci'
Po

director geral dos Correios leu o que
íinos aute-hontem, sol) o titulo acima.

a e providenciou; Mas, que. providencias deu
Sr. Dr. Camillo Soares? S. S. transferiu o

eção, assim como todos os offi-
em serviço nella, com excepção dos pra-antes. Convidados, porém, para substituir

or. líortciicio de Carvalho o.s chefes das sc-¦-Ia e oitava, secções, estes declararam não
nie convite, allegando que o

Ijfficjlde ser sanado, pois vinha
iirecção, não podendo elles,

sar os trabalhos na depen-

le polteSsi centra1
Transferencias de commissa-

rios e escreventes
Por acto de boje foram transferidos: o

commissario Pessoa, do lã0 districto poli-
ciai para o 28" c deste paia aquelle o com-
missario Paulo Ribeiro; o escrevente llrito
Chaves, do 15' para o 8" c deste para nquel-
le o escrevente Deis.

Falava-se nos corredores da pollcln que
ainda hoje seriam assignadas peto chefe de
policia outras transferencias nos quadros dos
commissarios e escreventes da policia.

-•—«395*—•-

Os cG.lec.ores e escrivães
federaes aqem ..

A reunião de hoje no Club dos
Funccionarios Públicos

llcalisou-sc hoje ás lü horas, no Club dos
Funccionarios Públicos Civis, a reunião da
Associação dos Collectorcs e Escrivães Fe-
deraes,

A' assembléa compareceram collectorcs e
escrivães dos listados do Ilio de Janeiro, S
Paulo, Minas e Fspirto Santo, fazendo-se rc-
presentar muitos outros membros da classe
dos diversos listados.

A mesa era constituída pelos Drs. Vieira
Peixoto e Edmundo dc Lacerda, respectiva-
mente, presidente e vice-presidente, e .loa-
quim llibeiro de Almeida c Anlonio Sautia-
go, 1" e _" secretários.

Esse parecer i bastante minucioso c trata
não só de vantagens para os collectorcs c cs-
crivães federaes como dc obrigações c res-
pònsahilidadcs que deverão ser exigidas pelo
Congresso, quando lhes facultar o que vão so-
licitar.

Assim, entre as medidas que esses funçcio-
lia rios públicos vão pedir ao Congresso estão
as seguintes: as aposentadorias, montepio c
licenças serão concedidas nos termos da lei
cm vigor, e obedecendo a varias indicações
que o parecer estabelece; os cargos de colle-
dores e escrivães, no caso de vaga, serão pro-
vidos por concurso que versará sobre mate-
rias que o parecer também indica: os eseri
vãos das respectivas collectorias tém prefe-
rencia para as vagas de collectorcs; os ser-
viços das collectorias em que a arrecadação
animal for menoi de 40:000$000 serão confiai-
dos exclusivamente a collectorcs federaes, que
deverão ter, sob sua inteira responsabilida-
dc, um agente auxiliar de sua nomeação; são
irremoviveis os collectorcs e escrivães fc-
deraes.

A' hora de ''ecoarmos a pagina ainda se
achavam reunidos os colleclores c escrivães
federaes.

". ¦tC-SOESa»--t-

iu lioje a formação de
pa dos conspiradores

Perante o I' supplente do substituto do
juiz federal da V Vara proseguiu lioje o
summario dc culpa dos envolvidos na ultima
conspiração. Prestou depoimento a testemu-
nha major Bandeira de Mello, que renovou
as declarações feilas á policia, as quaes já
foram em tempo opportunn divulgadas.

O Dr. Maurício de Lacerda esteve presen-
te, Assistindo a parte dos trabalhos.
., ,1 ———— ¦¦—_... >-«<1-g^te_-- O-.—- I.P.... — --.».—.

Tentativa de suicídio em
Todos os Santos

A's 18 horas foi chamada a Assistência pa-
ra soecorrer uma pessoa que tentara matar-se,
ingerindo iodo. na casa á rua Etelviua n, 21,
em Todos os Santos.

»«_ü»_-

governo italiano vinga-se
dos urassaraiises

IVIas a vingança não recom-
menda muito o critério de

quem a ordenou
FLORIANÓPOLIS, (i (A. A.) — 0 governo

italiano mandou supprimir as quantias çbm
quo eram mantidas UO escolas no município
de Urussanga, neste Estado. Nessas escolas
era obrigatório o ensino da lingua italiana.
Essa ordem do governo italiano foi motiva-
tia pelo facto de não haverem os filhos de
italianos nascidos naqòclle muhicrl-iò sc apre-
sentado para o serviço militar na presente
guerra, pelo (|lI0 passaram a ser considera-
dos desertores.

O governador do Estado, coronel Felippe
Schmidt, mandou providenciar para a sub-
stituição das referidas er.coias.
».—,.— ,.,.....¦,..,.„,..„ ._—-[h-«gí]Q-»gB>.--t„ ^.... »^mmi*nMtvmmmá.

9 escândalo do Odeon [\
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A assembléa geral dos
accionistas do Banco

do Brasil \
Uma roítniâo Inforossanto

í\t'alls<iu-se lioje, ns III horas, a nilonUll.A
geral ordinária du llanco do llrasll, v em sc-
fliindli couvtieação, sob a presliU-m-lu do Sr,
Dr, Homero Itaplista, f.ei-ivliiilado pelos ür-..
1-rlilidino Cardoso e coronel llciiedlelo A. Itue-
rio o com a presença du !•» accionistas, ou sc-
Jnin l!l'_,008 acções, coriospoildeillo u 0.001
votos, luelusivo o Tlioiouro Nacional, |iortudor
de I1-.5Ü0 acções, represenliolo pelo Sr. Dr.
Dhlimo Agapilo da Veiga I* il ho.

Lida e approvada n acta da assembléa lie-
ral anterior, foi aiiitiiiiciada a leitura do rela-
torio, do que n Sr. Dr. P. de Froiltln (lediu
a dispciimi, por ler sido já publicado e dis-
tri bu Ido.

Approvada a proposta do Sr. Fronlin, a Sr.
Dr, I(0II10I'Q Itaplista convidou o Sr. liarão de
Águas Claras a ler o parecer do conselho lis-
cal, que foi appruvado.

Terminada essa primeira pari.- _n bcshIío, fo-
ram enviadas'A mesa diversas propostas e A
directoria diversos requerimentos, a rc • peito
dos quaes o Sr. presidente entendeu nfio re-
Bolyer, declinando ú nsjcmbléa o estudo t- dc-
cisão delles,

ü Sr. balão de Oliveira Castro propoz que
as gratificações nos funccionarios du Banco,
que bem servirem, serão sempre calculadas so-
bre o ordenado animal e que nunca sejam in-
fcrlorcs á quota dor, dividendos distribuídos
aos accionistas. Esta proposta foi approvada
unanimemente.

0 Sr. Affonso Vi/eu propoz que ao antigo
funcionário do D.iuco, Sr. .loáo Maria Ama-
do dc Aguiar, encarregado da liquidação dos
bens de diversas fallenclas c administrador
de varias fazendas seqüestradas pelo Lanço,
fossem concedidos os direitos de empregado
nposcnlado, proposta essa que foi resolvida
favoravelmente, bem assim o que, por sua vez,
propoz o Sr. Frontin, que fosse aulorisada a
assembléa a conceder a pensão que entendesse
justa pnra gnlnrdoar os serviços do velho ser-
vidor do Danço,

Foi lido, em seguida, o requerimento do Sr.
José Gonçalves Pcccgo Júnior, pedindo a npo-
senladoria com os vencimentos por inteiro. O
Sr. Dr. Homero Baptista leu, então, a "fé de
officio'' do requerente e declarou que a dirc-
ctoria, em face dos estatutos, eslava cerceada
para nltcndcr ao justo pedido do chefe do"controle" do Banco, e que só a assembléa,
que é soberana, podia resolver o caso dentro
das pretenções do antigo fiinceionario que
também já serviu como seu director. Pediu a
palavra o Sr. Dr. Conrado Muller de Campos,
que fez o elogio do Sr. Pcccgo .liinior e pro-
poz A assembléa que, dentro dos desejos do
velho empregado do Danço, fosse elle nposen-
Indo com os vencimentos integraes. E, sem
contestação, foi a proposta Hullcr de Campos
approvada unanimemente.

O Sr. José Antônio Fortes propoz que fosse
relevada ao Sr. Francisco Pinto da Luz. em
face dc ?ua "fó de officio", a responsabilidade
do pagamento de um cheque de 10:000? que,
mais tarde, foi reputado falso. Esta proposta
foi approvada.

O Sr. Dr. Homero Baptista disse que aln-
da, pelo muito respeito que lhe merece, o cs-
tatulo do Hanco do Brasil entregava á resolu-
ção da assembléa o facto do pedido de releva-
ção da pena de demissão imposta ao emprega-
do Arlbur de Siqueira, agente do 15. 15. em
Fortaleza (Coará), como responsável por um
desfalque. Declarou S. Ex. que fora impôs-
sivel a commissão de syndicaiicia chegar a um
resultado positivo, mas, que alguns eompanhei-
ros de directoria e bons serviços prestados por
esse cx-fiinccionario fazem crer que o Sr. Si-
queira è apenas um responsável moral. Os
Srs. Affonso Vizcu e f. de Frontin enteu-
diám c assim entendeu também a asscnihléa
que devia o Sr. Siqueira voltar ao quadro dos
empregados e relevada a sua responsabilidade.

O Sr. Luiz Muniz Freire, ex-emprcgaclo, pe-
diu a sua re-enlrada para o quadro dos em-
pregados. A assembléa resolveu nltcndcr a
esse pedido,

O Sr. Affonso Vizcu propoz, pendo approva-
do, fosse contratada com vários artistas a
formação da galeria de retratos dos presiden-
tes do Banco do Brasil, desde 1853. .

Foi lido um longo trabalho sobre o refor-
ma monetária, apresentada pela commissão
nomeada pelo ex-presidente do Banco.

Sobre este trabalho appareeeti uma propôs-
Ia, pedindo um voto de louvor, de agradeci-
mento c dc remuneração. O Sr. Fronlin aeba-o
de grande valor, mas somente deverá ser
numerado si elle aproveitar ao Banco. O
projecto foi enviado, ba tempos, ao poder le-
gislativo e o Sr. Dr. Homero Baptista decla-
ra que sfi o Congresso pôde fazer tal reforma.

Annunciada a eleição, o Sr. Dr. Didimo Vei-
ga, representante do governo, propoz á assem-
Idéa a convocação de nma assembléa geral ex-
traordinaria para reforma dos estatutos, no in-
tuilo da creação de uma nova carteira, a cujo
cargo ficarão as agencias do Banco no paiz.

O Sr. Fronlin estranha que seja o repre-
sentante do governo quem venha fazer tal
proposta, pois o governo está representado no
liam-o pelo seu presidente, que é por- elle no-
meado. Acha, ainda o Sr. Frontin, que a re-
forma deve alcançar também as modificações
apontadas no relatório.

O Sr. João Brasileiro é de parecer que a re-
forma seja geral.

Depois, em virtude do representante do go-
verho entender que a votação deve ser por vo-
to de capital c o estatuto estabeleceu de modo
contrario, a assembléa resolveu "per-capita"
approvar as propostas dos Drs. Didimo e
Frontin c recusar a do Dr. Brasileiro.

Finalmente passou-se ao trabalho da ciei-
ção de um director, conselho fiscal e suppleu-
tes, com este resultado :

Para director, o Sr. Dr. Fernando Lobo;
para o conselho fiscal : barão dcAguas Claras
c Dr. Raymundo G. Vianna', reeleitos, e Srs.
Custodio, de A. Magalhães, Dr. ,T. G. Perei-
ra Lima e desembargador Francisco de Castro
Bcbello, eleitos; e pava supplentcs : Srs. ba-
rão de Oliveira Castro e Manoel Ventura T.
Pinto, reeleitos, e Srs. Bani Ramos Villar, Dr.
,1. M. Leilão da Cunha e Dr. João Pedreira
C. Ferraz Júnior, eleitos.

Houve, para encerrar a sessão, ás 17 boras,
um voto de louvor â mesa.

O MOMENTO POLÍTICO

Ultimas noticias
da, guerra
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(Recebidas até ás 18 horas)
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Urna acção contra o marquez
de Carvashaes

Foi proposta pelo advogado Dr. Syducy
Haddock Lobo, patrono do Dr. llobcrto da
Silva Freire, no Juizo da 4, Vara Civcl, uma
acção contra o marquez de Carvalbacs, victi-
ma da sanha sanguinária do coronel Cavai-
canti do ltcgo, no Odeon, crime que é sobeja-
mente conhecido.

Quando o marquez foi para a Assistência o
Dr. Roberto o medicou c continuou a seu ser-
viço até á sua cura radical, ao lado do Dr.
Álvaro Ramos.

Uma vez restabelecido O enfermo, o Dr.
Roberto Freire oprcscnlou-lbe a conta de seus
serviços, que estimou cm 15 contos de réis.

O marquez de. Carvalbacs não quiz saldar
o seu debito, O medico moveu, então, acção
contra elle para receber a quantia pedida, .

1 It1$0 I1S í ¦SÍ1/-ÍP2-
Eslá definitivamente assentado que o pn-

meiro vice-presidente da Câmara dos Depu-
fados saia da bancada do Rio Grande do Sul;
á qual pertence o Sr. Soares dos Santos, que
deixa o logar por ter sido eleito senador.

Depende da indicação da bancada o nome
do seu membro que deve oecupar aquelle lo-
gar na mesa da Câmara, que caberá ao Sr.
Gumercindo Ribas ou ao Sr. Vespucio de
Abreu, provavelmente Aquelle, por dever ser
esse ultimo escolhido "leader'' da bancada.
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Uma questão forense interessante acaLâ dc'ser levantada c discutida. Na justiça local,'ha 
tempos, foi proposta por Carlos S. Rut-

lidgc uma quoixa-crime contra J. P. Wile-
man, pelo facto de haver o qnerellado pu-
"blicado a revista "The New Brasil Review",
de propriedade do qucrellantc, que possuía
o titulo registado na Bibliptlieca Nacional.

Correndo o processo seus tramites, veiu o
juiz a julgar a queixa improcedente. O au-
lor recorreu, porém, desta sentença, para a
Corte.

Foram os autos com vista ao procurador
geral do Districto e este os conservou çm
seu poder pelo praso de quatro mezes, viu-
do a questão a prescrever cm suas mãos.

A' vista disso o procurador exarou nos
nulos parecer opinando pela presci-ipção, que
foi julgada pela _!l Câmara da Corte, a qual"no mesmo" accordão negou provimento ao
recurso.• A questão agora está em saber-se quem
paga as custas: si o nggravante, que não foi
culpado da prescripçâo, ou si o procurador
dx> Districto...:.; - -

Pd so p®__s__ om
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NHo so darA o romplmon.o
imiiiodiato

LOJstíhlíS, (l fSouth AinerlannProssJ-rCommiinlonm de Waslünalon
que, BCffunÜO O que se de\welu>ude de
certas vuliençOiis conlithw na nota r.l-
leiuti, iiiio se duríi o Immoúlato roui-
pliiionla de relnçôes eulre o.s dous
imlzós,A o/>/n./"iit publica estudti essã notade vurlos modos, ncluiudti-n em gorai
pouco satisfatória, mio obstante vo-
spondot{ sulisltim-iíilmeide :)s pórgün-Ias do presidente Wilson.

Quanta s\n Congresso, ns opiniões
sito iuvornvcis ú continuação dns re-
lu(,-òes, com nlqumns oxcopcõos, espe-
ciulmenie no Senado.

Os nmíqos do dPiTtoosovoll (Iodaram
que a nota alíemli é evasiva o qnc us
pretensas concessões nella feitas sãn
annulladas jielns concessões impostas.

Os prisioneiros exis-
(entes nus colônias In-

glezas
LONDRES, li (A NOITE) - Por uma esta-

lisllca hontem publicada, sabe-sc que nas eo-
Jonias Inglezas estão os seguintes prisional-
ros: 25.800 allemâes, <).7!l_ turcos c 449 bulga-
ros.

Dous hespanhoes con-
demnados a dez annos

de prisão
PABIS, fi (A NOITE) — Em Marselha fo-

ram presos doas indivíduos hespanhoes que
compravam platina por conta da Allemanha
e a rcmcltiam para esle paiz por intermédio
da Hespanha.

Siibinettidos a julgamento, foram conde-
ninados a dez annos Ue prisão em fortaleza.

Um grande Incêndio can
Moscou

NOVA YOItK, 5 (A NOITE) — Telegraphnm
dc- Pctrogrado:"Numeroso grupo dc operários amotinados
fez ir pelos ares, próximo dc Moscou,

os grandes depósitos de petróleo c de benzi-
na que pertenciam ao governo. Nesses deposi-
los havia cerca de cinco mil toneladas de óleo
c n sua explosão foi violentíssima.

Muitos edifícios públicos e particulares dos
arrabaldes de Moscou estão ardendo. Os pre-
juízos são enormes."
Ecos da batalha de Iío-

v.es.0-!
NOV^J.YOP.K, 5 (A NOITE)—Telegrapham

de Holti»rdam:"Os tripolanles do vapor Iiollundcz "Ber-
Uelstrom", que foi medido a pique pelos ai-
lemães a 2'.\ de abril ultimo c que sc encontra-
vam em Harwicb quando sc travou a batalha
de Lowestoft, dizem que o cruzador inglez
"Penelope" recebeu Ires avarias que 6 Im-
possível reparai-as. Esse vapor deve estar,
pois, perdido."

Um torpedelro ausíria-
co a p.que

ROMA, G (Havas) — O submarino fran-
tez "B-snóuillc" torpedeou e poz a pique
aiilc-honlem no b'ii;:o Adriático uri contra-
torpedeiro inimigo.
Gomo os alíemães re-
speitam os principies

_Hir-.an-iar.os!...
LONDRES, G (Havas)' — A Agencia Reu-

ler informa, em tctégramma de Cojienbague,
que o senhora do commandante de um na-
vio dinamarquez, saído da Inglaterra no mez
findo, com direcção á Hespanl.a, recebeu dc
seu marido uma interessante carta, que
contém importantes detalhes elucidativos da
campanha submarina. P.òr essa caria se vc.
claramente como os allcmãcs não hesitam
em adoptar os metbodos mais abomináveis
liara conseguirem os seus fins.

_Conta o signatário que, qtiaudo o seu na-
vio sc encontrava um pouco ao sul do cabo
Lizard, foi avistado um submarino, (pie apri-
sionava' um pequeno vapor. Momentos após,
este começou a sossobrar, provavelmente p.ir
ter sidi) torpedeado. O commandante do va-
por dinamarquez fez proa cm direcção no lo-
cal do incidente, na esperança dc salvar a
Iripolação do navio alvejado, mas o sub-
marino allemão intimou-o,a afastar-se. O
vapor teve dc desistir do seu intento c as-
sistiu ínaetivo, durante cerca de uma bora,
ao afundamento do navio torpedeado, sem'que lhe fosse possível reconhecer a nacion.-i-
lidade, nem prestar o menor cuxilio aos tri-
pedantes;

Segundo parece, esles morreram todos, vis-
to não se ter encontrado nenhum sobrevl-
vente durante as horas que sc seguiram.

O jornal de Copcnhague, "Kobcnhavn",
'commciilando esta carta, diz que a data e
o local do acontecimento coincidem perfei-lamenle com o dcsapparecimento do navio
dinamarquez "Askec Ryg", que foi ao fun-
do cm 7 de abril.
Uí_3 Zeppeiin avariado
LONDRES, G (South American Press) —Te-

legramma de Amslerdam diz que alguns pes-
cadorçs chegados a Amcland informam ter
visto, no mar do Norte, o "Zcppelin" L ü,
voando rente com a agua, demonstrando es-
lar seriamente avariado.

ffls babeas-cornos
políticos

Mais um para os vereaciores
de San^Anna do Pamahyba

H» cerca do um nnno um grupo <lo cava-
lhclros requereu "liobcas-eorpus" no Supro»
mo, allegiiiido c provando com documentos C
livros que oram os vereadores da Gamara Mu-
nicipal dc SanPAnna do Parahyha, no Estado
de Matlo (irusso.

Esso grupo, depois de estar munido da or-
dom, que lhe foi concedida, não mais se rc-
uniu, uo que se aflirmu,

Agora, nutro grupo dc vereadores, que
acliialmcntc naquella ('.amara exerce suas
funeções, vciu impetrar ao Supremo egital
medida preventiva, sob o fundamento dc que
80 aiTCcciaiii de que, protegidos pelo gover-
uo, ns antigos vereadores, ulílisiindo-sc do"habeas-corpus" que lhes foi concedido, vc-
nhiim a perturbar o regulai- fiincclouameiito
(pie a Câmara, rom a reunião delles, tem lido.

O Supremo hoje concedeu o pedido, A vis-
(a da prova O.forccldu de que os documentos
aprcscnllidos então pelos primeiros verca-
dores não representavam a verdade, não
sendo os livros legues. O relator, Dr. Coelho
c Campos, vencido na preliminar, votou "de
ineretis" para que se concedesse o pedido,
pois achava indiscutível a situação dos acluaes
pacientes, assim, nnnullar a decisão an-
lerior. De modo contrario sc manifestou o Dr.
Pedro Lcssa, que affirmou vir este pedido
trazer duvidas quanto A liquidação dos litu-
los do ambos, lembrando a existência de dua-
lídade que deve ser resolvida de accordo com
a lei do Estado, Afinal, pelo voto de Minerva,
o Supremo concedeu n ordem impetrada,

I _-Ot_» ¦

0 prefeito e o ex-prefeito vão
a palácio

O Sr. Dr. Rivadavia Corria, logo apfts
Qclxar o cargo dc prefeito do Districto Fo-
deral, esteve, á tarde, no palácio do Ciilt.-
te, em visita dc cumprimentos ao Sr. pre-
sideule da Republica.

Mais tarde esteve lambem com o chefe da
nação o Sr. Dr. Azevedo Sodré, que sc apre-
sentou a S. Ex. por ter assumido o gover-
no do Districto Federal.

0 novo edifício da Facul=
dade de Medicina

(Im caso de amor que se
complica

Um "duello" entre um juize um delegado
J5stA n polida cm contenda com um juiz,sobre questões dc direito. Quem vencera'.'
A policia 6 representada pelo Dr. Olcgurl»

IJermirdO-, delegado do l,v tl._tri.to, c o juiz,0 Dr, Machado tiniuiarães, da 1* Vara dc Or-
nlinjis. Sobre o facto que originou u conlen-
da ja tudo sc sabe,

A menor Ziilmlra Camões, contando 20 pri-maveros, apenas, foi stirpn-hemllda com o seu
namorado Iguaclò de Oliveira, moço roman-
lico c... perigoso. A policia do 15" districto,
que os apanhou, entregou a menor ao tutor,
que 6 cunhado'do Zulmira, deteve o rapaz,
mas não abriu inquérito sobre o caso,

O procedimento da pollcln chegou, no en-
tanto, ao conhecimento do juiz, Dr. Macho»
do (iuimarães, que offlclou ao delegado iii.iii-
dando abrir um inquérito. O delegado dlsst
que não o faria.

—Abra-se o inquérito — dizia o Dr. Ma-
chado Guimarães.

—Não abro, retrucava o delegado, pro-
curando justificar-se,

Hoje chegou A chcfatiira de poliria unia re-
presentação do Dr. Machado Guimarães con-
Ira o delegado. O juiz pedia providencias an
chefe de policia, enérgicas, immedialas, con-
Ira o Dr. Olegario Deriinrdcs, que, a seu ver,
nfio cumprira as suas obrigações de policial
OBcrupulosOi

A representação dn Dr. Machado Guima-
rfies 6 redigida em termos enérgicos e provo-
cou ft intervenção no caso do chefe de poli-
cia.

O Dr. Olegario Dernardcs continua, porém,
firme no seu propósito, Não abre o inquérito
sem que primeiro lhe seja apresentada queixa
pelos interessados. A menor não é miserável,
tem de bens ali Ires bonitos prédios cm ma-
gnlficas ruas de um dos nossos bairros c cslA
sob a guarda de um tutor nomeado pelo pro-
prio juiz Dr. Machado Guimarães.

A policia cumpriu o seu dever e agora sS
pode proseguir pelos meios estabelecidos jjor
lei, diz o delegado.

Ao que parece, o Dr. Aurelino Leal lambem
concordou com o seu auxiliar.

Quem vencerá? A policia ou a justiça? Kl-
Ics são brancos...
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fl Sp. Astolpho Dutra no Cuttete
T-sleve A tarde en' conferência com o Sr.

presidente da Republica o Sr. deputado As-
tolpbo Dutra, presidente da Câmara.

O fiscal do governo
O Sr. ministro do Interior, altcndeiulo á.so-

licitação do professor Aloysio de Castro, dirc-
ctor da Faculdade de Medicina desta capital,
designou o Dr. Armando de Carvalho, enge-
nheiro de obras do ministério a seu cargo, pnra
fiscaüsar a construcção do novo edifício da Fft-
cuidado de Medicina.

O Sr. ministro do Interior solicitou provi-
delicias do seu collega da Agriculjura afim dc
que o edifício onde fnnccionou a extineta Inspe-
ctoria de Pesca, fronteiro ao terreno destinado
ao novo edifício da faculdade de Medicina desta
capital, fique A disposição do Ministério da
Justiça para o serviço da mesma Faculdade.
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0 esso É Standard Oil nos
ir íi.y..aes

A Côrfe concede os habeas-
corpus para informações do

chefe tíe policia
Os envolvidos no inquérito feito na 3? dc-

legacia auxiliar a requerimento da Standard
Oil, para apurar responsabilidades relativas a
letras promissórias increpadas de falsas, c
assignadas pelo Sr. WillenUamp. quando já
havia sido destituído do alto cargo dc re-¦presentante da mesma empresa no Brasil,
requereram, por seu advogado, uma ordem
'de "habeas-corpus" preventivo, á ii" Câmara
da Corto de Appellação, allegando eslarein
soffrendo constrangimento illegal, sob ann.-a-
ça de prisão pela policia.

Procurando provar o allcgaelo os pacien-
tes justificaram o constrangimento e a ániea-
ça, provando' achar-se preso um dos mesmos
envolvidos no caso.

A Corte hoje, conhecendo do pedido, resol-
véu conceder a ordem impei rada em favor
dos pacientes WillenUamp, Komão, Fcrnan-
des, Dutra da Silveira e outros, para solici-
lar informações ao Dr. chefe de policia.

Em favor do paciente seu advogado requer
reu e obteve salvo-conducto,

de dl
eicàíhem o s:eú para-

h/%

PUBLiCAÇÕES RETRIBUÍDAS
A grande afluência dc originaes força-nos

hoje, mais uma vez, a adiar a inserção de
varias publicações retribuídas, entre as" quaes
um artigo do Sr. Dr. J. Pires M. de Carvalho
sobre a questão com a Compngnic des Chc-
mim; dc Fer Federaux dc l'Est Brcsilieu.

iSf ta
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Foram presos dous
da quadrilha

As diligencias da policia com respeito ao
caso da fabrica dc dinheiro, em Nictheroy, cs-
tenderain-se pela tarde afora.

A' ultima hora foram presos na estação de
Ricardo de Albuquerque dous indivíduos apre-
sentados como pertencentes k quadrilha dc
falsários,

Ambos foram removidos immcdiatamentc
para a Central de policia.

Os presos deram os nomes de João Gon-
çnlves Ladeira Sobrinho c Chufri Abrahão,
lurco, pendo esle dono de um armarinho em
frente áquclla estação,

O major Bandeira de Mello conseguiu apn-
rar qnc o armarinho do' turbo Abrahão era
uma das muitas agencias que possuiam os fal-
sarios, das quaes alé A ultima hora mais ne-
nliuma foi descoberta.

Os presos serão hoje mesmo mandados pa- amanucn.se,•"". *> 'V:-ii), ii__£!iclhero$-. -*- : ~ -- _de Almeidr

Reallsou-sc hoje na Faculdade Livre de
Direito uma reunião dos alumnos do 5" an-
no para a escolha de parabympho e orador
da turma.

Foram eleitos: paranymphc, o Dr. I.niv;
Fróes da Cruz, e orador, o Sr. Oswaldo Ara-
•nha.
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o celebre caso
éos Pilões

Uiiía sessão ao-iada m Supremo
A celebre questão dos Pilões, ultimamente

resolvida, mas ainda dependente de recurso,
pelo Supremo, voltou boje a ser discutida
pelos Srs. ministros.

Como se sabe, ós herdeiros de José Cabal-
lero contenderam peto judiciário para lhes
ser reconhecida a posse de uns terrenos situa-
dos ás margens do rio Pilões, em Santos;
A City, necessitando desses terrenos, pediu
ao listado de S. Paulo (pie o desaproprias-
se. O processo de desapropriação encontrou
embaraço na questão da piopricdadc das
alludidas terras, que ainda depende de re-
curso interposto .i ultima decisão do Supre-
mo, que reconheceu a dos herdeiros de Ca-
bal lero.

Deante disso, e só podendo íi desapropria-
ção ser feita quando for executada a senleu-
ça final sobre o pleito, que estimará o quan-
inm do _ valor das terras, suscitou-se sobre
qual o juizo competente para. liquidação da
execução um conflicto de jurisdicção entre
as justiças federal e local do Estado, cen-
Ciclo que foi affcéto no Supremo e hoje re-
solvido.

O Supremo resolveu que a justiça local do
Estado é a competente para proceder á li-
quidação e tambsm para proceder A desapvo-
priação requerida.

A questão foi animadamente debatida pe-
los Srs. ministros, chegando mesmo o Sr.
procurador geral da Republica, Dr. Muniz
Carreio, a desavit-se eom o Sr. ministro Go-
dofredo Cunha, por diversas vezes, por cs-
tarem ambos em dcsaccôrdo no modo dc
julgar o caso.

Um dos advogados da questão, o Dr. Pm-
dente de Moraes, riu gostosamente de niguiis
dos açcidentcs havidos durante a discussão
do pleito.
— »—ga.fc_—«.....—...... ,
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0 prefeito interino noíi-êa
e nao exonera

O Sr. prefeito interino r.oineou mais, A
tarde, official de gabinete o Sr. Mario Lu-
lbão e negou as exonerações solicitadas pe-
los Srs. Gupertino Durão, director dc Obras;
Leopoldino Bastos, director de Fazenda, c
Manoel Miranda, da commissão de "sapos".

A esle ultimo funecionario foi feita uma
manifestação por parte dos seus subordina-
dos da mesma comniissão.

-. • __M___&"*Í_______«^_____»:TW-_.''__ví_5Sl"CÕMMÜNlCÃDOS

Belm
tir.-no, RUA DA ASSEMBLÉA, liS-lU

Recebemos grande sortimento de conservas
Americanas, Suissas, Frhncczas, Inglezas;
Queijos de todas as qualidades, Escargot, Vi-
nlios, etc. Ciiarcuterias frescas todos os dias.
llcstaurante ã Ia carte. Especialidade em pre-
paios de comidas frias. Badejo de forno to-
das as quartas c sabbados. Tripas á Ia moclcj
de Caen.

• w vt\ ISalie --'P 1
sa a

A's Exmas. mães de familia convidamos n
fazer uma visita ao departamento de meni-
nos c meninas da Casa Colombo, onde estan
A venda roupas americanas, a começar dc
2$500.

f-fp. E8.s_as»__o de __lag_._h_.e3
Clinica medica, particularmente doenças du

estômago, pulmão o nervosas. Cura das mo-
lestias rebeldes da pelle _ tnucosas, artbritis-
mo, syphilis e morphéa. Dá cons. e applica o"Iladiiun" ás _ horas ü rua Sete dc Setembro
n. 135.' 
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Gran d e exposição dc moveis

Rua do Tlicaíro m, l--ToIcphonc 476 G,
4

MOVEIS ARTISTíCOd

LEANDRO MARTino

s <
de esmerado acabamento

NK'4C.
• OURIVES, 3cj - 41 - 43

Exposição:—OUVIDOR, 93-95
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Extfahida hoje,, foi vendido por esta
liz casa. «—¦ Convidamos o seu feliz j
süidor a vir receber a «bolada», qne
garemos «integralmente». «— Todos
O PONTO! -

13o, nvá do Ouvido?, _3o
OLIVEIRA FILHO &

fe
IOS

|VI-
ai

p

zúmalicos
A R,£i"¦v - '-¦•'. rY*V, Êí sir

o encaar..
M&ría Caròilnà Marquês de L_il;_

Dr. Francisco de Pauta Marques Ba-
jf ijLKçln de Leão, seus filhos, noras, netos'?•€??& <-• demais parentes agradecem a todas as
|j pessoas qnc acompanharam cs restos
R mortacs de sua esposa, mãe, sogra c

^E-1-. avó MARIA CAROLINA MARQUIÍS DI.
LESO, o convidam as pessoas de sua amisade
para assistirem á missa de 7' dia, que íi.ftndr.m
resar pelo repouso eterno de sua alma, segun-
da-feira, S do corrente, no altar-mór da egre-
ja dc S. Francisco dc Paula, ás Hi horas.

meaçoes para o Arcnivo
O Sr. ministro do Interior nomeou hoje pa-

ra o Arcbivo Publico Nacional : sub-archivis-
ta o omanuense Ai-gemiro Mattos de Souza, c

íulcrinaiiienL. João Moraes Pio

General J. G. Pinheiro Mactiãdo
tOs 

funccionarios da secretaria do-
Senado Fcdeiaj convidam os ]:arenles;

^T-* e am.^os do sáúdõso gcnCral .10SÜ'
H GOMES PINHEIRO MAÇUlAIiO a as-

_P sistirem á missa qm;, cm homenagem
*-*¦» ó sua data natalieia, mandam resar
no dia 8 do corrente, as 10 horas da ntauhã,

-ua egreja de S, Francisco de Paula.

Y
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A NOITE—Sabbado, 6 de Mnío de 191G

LOTERIA FEDERAL
¦¦¦-' i ¦

llesumn do» premiou iln loteria dn Capital
Federal, pi.ni'1 ii. suo, riiniiiiiia hojei
86847 ] OOsOOOf 000
:i:i:t*t:i 10t(H)0«lini)
UINil 6;OIII)fUIIII
8087 ,..., 'à tODOf UOIi

a -lou?  i •11(10*1111(1
¦n..i.i •-.oiiiiíuiiii

Deram hoje t
Antigo  8-17 Ivlcphmito
Miiili-nin ,.,  405 Vendo
llio  :i:i.i <;.iiir.i
Snlteado IV-m

LOTERIA DBS,PAULO
¦ • ...

Ilcsunio do» prêmios da 1157* c.xtrnccno dn
r«s* lolerln do plano n, 25. reallsadn liou-tonn
agUO 20:00011100
88540 SltOOOfOOO
„• <>H Ilí 001000
82880 1:0008000
88831 liOOMOOO
„«10 BQ0IO0QJ.1,:' 5008000
ifi ia 5008000
6p2-lp 6008000
5j>17í> nooíooo

O Lopes
ii' quem dá a Inrluna mais ranliin nas loterias o oi-

lerõ einiiiorea vnntogoni aó publico. 
'

RUA DO OUVIDO!}, 151 .m {!¦ Mmúa> „"° («¦*¦ ><) Ouvidor) — Una Pri.
iiiciiu du Miin.u, wj — Tilluli ruaQuinto doNovembro
60—S l'iuilo.

O fim de «na scena desangue
¦ 

A morta da vlotlma na Santa Casa
No morro do Salgueiro, lia dlns, o ludlvN

duo JoAo Pedro, porque Alnricn doj Santos
nndnioiu rcqucstaiidolns n nmasln Djnulrn
de lal, teve com elle umn contenda, tio melo
dn ipinl, sacando de umn fac». vibrou-Um um
profundo golpi no hypofouilno esquerdo.

Deixando n tun vletima por lona, linnhndn
em Miuipie, o criminoso qui/. ovndlr-ae.

PorKguldo, porem, por populares e pela
pollela do 17" dlMrlclo, foi preto o nutondo
em flin;i-iiiilf.

Alnrleo, em estado gravo, foi removido |in-
rn n Santa Caso, onde hoje vuiu a falleeer.

O roda ver foi removido pnra o necrotério
da policia.

ejBHB)

O PARISIENSE
Kxhilx- depois ri' ntnnnhff, dia 8, um film
do maior valor artístico dn «Tibcr-Film»

[lapido
dega, Ui5.
'¦ ¦¦¦-.; W." H'JZVH~ f\*KI

PILTROS HYGEIA
e perfeito. Gonçalves Pinto, Alfan-

li quanto une inda baixando o
nasso ensino supencr

BELLEZA I ARTE! VALOR IMMENSO 1

- MARCELLA -
Extrnlildo do romance cio Imniortnl poeta VICTO-
UIKN SAUDOU, a querida e alhmadii artista
HESPERIA será a protagonista, — Em un pro-

Jogo c seis longos actos.

do hontem recebemos dn s>e-
iculdndo <le Direito a seguinte

Com a dali
crclnria da 1'
carta:"Hino Sr. redactor da A NOITE — Na qua-
lidndc de secretario da Faculdade Livre do
Direito, peço permissão pnrn oppor formal
contestação á nota hontem publicada no vos-
so conceituado jornal, sol) o titulo "A quan-
to vae inda baixando o nosso ensino supe-
rior",

O vosso jornal, Sr, redactor, foi mal in-
formado, e é o que passo a provar, O faelo
é o seguinte:

No dia 5 do me/, passado, o alumno do 2o
anuo da Faculdade de que tenho a honra
de ser secretario, Sr. Francisco de Sou;:a
Monteiro, portador do requerimento do Sr.
Gnrlos Vicente de Sá, alienando estar autori-
sacio pelo mesmo a effectunr a sua matricula
no .*>" anno, declarou desejar pagar a men-
saudade respectiva. A thcsourarin prompta-
mente acccdcu c passou o competente reei-
lio, encniuiiilinndo o nllüdido requciJmcnfò
do alimino cm questão ao secretario.

Recebendo e procurando nos livros respe-
ativos ns assentamentos relativos ao intitula-
do alumno, Sr. Carlos Vicente de Sá, veri-
fiquei, desde logo, epio o mesmo nunca eur-
sara a Faculdade e nn mesma nunca fizera
acto aluom.

Então, pelo jornal "O Impareiai", oc 20
do mez passado, que ora cr.hibo, cm edi-
Ia!, eu convidava o Sr. Carlos Vicente de
Sá a comparecer na secretaria, justamente
para lhe ser declarado que nunca tendo sido
alumno dn Faculdade, nclla não podia ser
matriculado ,pelo que ser-lhe-ia reslituida a
taxa que pagou na thesouroria.

Esse moço ,Sr. redactor, até hoje não ap-
pareceu na Faculdade, nem tampouco effe-
ctuou-sc sua matricula, como se poderá ve-
ri ficar dos livros respectivos que ponho á
jljsposiçâo dessa rcdacçâo.

J'.' esta a verdade.
A Faculdade Livre da Direito, Sr. reda-dor, pelo seu corpo docente e pela sua dire-

cloria, está acima dc quaesquer informações
menos verdadeiras e de pérfidas insinuações
que lhe possam ser assacadas.

Com a publicação destas linhas muito pe-nliorará ao seu att". venor. obr°. — Fran-
cisco de Oliveira, secretario.

/| Pr '^Sl H\
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A próxima eleição municipal
cearense

Oooronel Joio Brlgldo deilíga-ac do
Partido Unlonlita

Recebemos, boje, du Forlolero, o telesram-
DIA .iCKuInlei

"O Unitário", Jornal de João Prlaldo, or-
«tio do Partido Uiiionlnta, ileclnrou hoje queos seus correligionários não so aproioritaWloAr próximas eleições municipaes. O "Correio
do (.cara", cm sua secção de inedllorlaes,
publicou enlretanto, o manifesto do dlrcclo-
rio do Partido Unlonlsta, apresentando a elia-
pa pnra taes eleições, referindo que o inanl-
f'»lo não vclu naalgnndo por João llrigldo,
porque ro tornou publico o rompimento. Hc-fcrjndo-se lainhein ií declaração do "O Unila-Io", ntd bole considerado órgão do uulonls-
mo, o manifesto diz o seguinte: "l'nl paranrts desagradabili.islniii mrprozA a declaração
do "Unitário" de qlío a maioria dos nossosamigos resolveram nilo pleitear as eleições
de 7 do corrente, Semelhantes dcclaraçõei
nao podem exprimir a verdade dos fnetosdesde que tal resolução foi tomada á nossarevelia o sõ por iniciativa do dlrcelorio reu-Irai poderia ser clln legalincnle rosolvllln.nno exprimindo, portanto, o pensamento do
partido. O manifesto está nssignudo por Aga-
pilo Sanlos, .losé Aceioly, Antonjo Figuei-redo. O rompimento é um syniptonm daorganlsaçào dos grupos da ojiposiçáo."

FORTALEZA, fi {A~Ã.) - o Partido
oiiista apresentou chupa, disputando o
ço na próxima eleição municipal.

Desligou-se do pnrlido o coronel João
guio.

OS TERRORISTAS

des-

Uni-
ler-

Uri-

as—«-

Drs. Pinto ria Rocfesn,
Targiho s^fiüiEãs*©

e Arthut* Fernandes
Advogados

KO.SAKIO. IOO TEL. 7.; ;. NOaTE
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Um quitandeiro do Mer-
cado intimado por um"luva preta"
Certo, nfio su trata de umn quadrilha per-

fvltnmcnta orgnul.iiul.i, como r.v.ns terríveis"mãos m-rti.,:.'• que seqüestram banqueiros
para exigir soiuinas fabulo.sas pelo seu ros-
gnte; i|iu- iioieaçaiii o exeeulam plano» sinls-
Iros contra os capitalistas; mas aluda assim,
as "mãos negras" que de Im multo tempo pra-
tlcnm, de pruforencln contra os negoeiatites
do .Mercada, sãu audaciosos que precisam de
uma acção enérgica da policiai Afhuil, esses
malandros, que se fazem terroristas, agindo
contra certos e determinados duqucllcs nego-
ciantes que mais intimidados se mostram,
vão conseguindo seus inteutos, arrancando
quantias, embora pequenas, mas aluda assim
representando essn'noção unia extorsão.

ilonteiii, o quitandeiro do Mercado Novo,
rua XII, ii, >>'.), dc 1)011)0 Álvaro José Ferreira
Vieira, recebeu pelo correio unia carta, cm
péssimos caracteres o pcor rcdacçâo, Inll-
mandou a levar, como da outra vez, a quan-
lia de l.v^, á noite, uo botequim cia praça 15
de Novembro, lado da Cantareira,

ü pobre quitandeiro ficou lilerrorlsndo e,
cansado de ser explorado o de não ler nc-
nbuina providencia da policia, telephonon pa-
ra a rcdacçâo da A NOITE, Apenas um dos
nossos reporters estava. Tomamos o alvitre
dc pedir providencias á policia c'o 1" dlstri-
elo,

() commissario epie lá eslava declarou c|ue
nada podia fazer. Quo se quizcsseinoR, que
cbamnssenios o guarda civil de ronda uo lo-
cal. Xada mais Unhamos que insistir,

No botequim apontado o quitandeiro seu-
lou-se n uma mesa, mas eslava lão aterrori-
sodo, lão assombrado, que não pôde suppor-
tar calmo a entrada cie um creoulo, o mesmo
quo por outras vezes havia agido contra elle,
como "mão negra".

Logo epie o viu, saiu pressuroso, pnllido,
vindo á nossa presença, do lado de fora, onde
calávamos proinplos a tirar umn phologra-
pbia inslniitancn da scena de extorsão.

O "mão negra", percebendo a scena, In
giu, não dando ensejo a que agíssemos.

K assim, pcln inércia da policia, deixou dc
ser dada uma providencia cie direito.

0 Telegraplio Nacional passou [Qum "conto" no Estado
dc Minas?

liiiltCilBill
1 •—*¦

DBLLO,HOniZÒNTE, 0 (A NOITE) — O
governo do listado, tendo do mandar executar
a construcção dn linha telegrnphlcii pnrn a
zona do cx-contcMndo com o Espirito Santo,
Indagou si a llopnrllçno (Ural dos Tcle«rnpho.«
poderia fornecer o material necessário.

Iísmi repartição rospoiulcu affiriunlivnincn-
to, estabelecendo o preço de 12 contos, queseriam depositados previamente.

O governo mineiro ncccllnii todas as con-
dlçõcH, depositando o dinheiro desde Janeiro.

Agora, porem, quatro mezes depois, a Ho-
partição Geral dos Telegraphos nega-se a cn-
t regar o material comprado e pago e quando
o governo du Estudo JA contratou um ciuprcl-
tclio para a conslrueçilo da referida linha.

O Sr, Delfim Morolro telogrnphoii ao Sr.
ministro da Viação sobro o assumpto,

CINEMA IDEAI
Seganâa-lelra

L"n quadro dc grande cffeito do 5- acto

^«T- Aviso ao publico - S^SSÍf n«í
ncniatogrnpliico, n fabrica editora «Tiber-Films o
nictteu eni leililo para a sua venda c exclusividade
para todo o Brasil, sendo o lance maior do compra-
dor desta poderosa Empresa, que offéreceu quaren-Ia e cinco mil írances C36 contos), pagamento á
vista.

O publico vae ver SEGUNDA-FEMA o que è
trabalho clncmatograpliico; tudo quanto se tem
apresentado até esta data fica nullo,

A lei do ensino apreciada
pela "A Noite" de Porto

Alegre

Com a abertura do PARLAMENTO NACIONAL
reabre também este velho e alamado cinema o seu
escrinio de raridades para exhibir as suas séries cie
FILM D' ARTE, reservadas para esta época.

Exhibição durante unia semana de S a I5 do
corrente, a preços do coninium.
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Limpado** c polidor universal

«caoR—Mais iisi feto aebarjo...
Em un) terreno baldio, á rua Dias da Cruz,no Meyer, um popular encontrou pela manhãenvolto em uma toalha, um félo do sexo mas-ctllino, dc cor branca.
O Jacto foi levado ao conhecimento da po-Jicia do 1!)° dislriclo, qne fez a remoção dofeto para o necrotério da policia, afim de serexaminado.
Ao que parece, só leve eile cinco mezes devida inlra-iiiterina.

lirlsiter^Sg*"

Raro era o dia que or. moradores dos ar-
rabaldes dc Nictheroy não se queixavam de
furtos que soffriam.

Ora de objcclos por esquecimento, deixados
nos jardins, ora do interior dos quartos, pois
os larápios galgavam as janellas, ora lindos
specimens de aves de raça, pássaros, cm sum-
ma, roupas, flores, etc.

Assumindo o exercício de delegado de po-
licia da Ia zona, o Dr. Rodolpho Coimbra eu-
tendeu de dar caça aos raloneiros.

E dc investigação cm investigação cousc-
guiu áquella autoridade descobrir que os
raloneiros eram José Francisco da Cruz Nu-
nes, Manoel de Souza Guerra, Justiniano Jo-
sé da Silva, Américo Rocha e Arlindo de Ma-
ga lhães Bastos.

Também entravam— TJ.a quadrilha, como
compradores dos furlos, õ turco Antônio Cury
c Lucas Evangelista da Silva.

Foi iniciado o processo, e vários episódios
oceorreram, inclusive a fuga do carro forle
dc tres dos aecusados, até que afinal foram
hontem submeti!dos a julgamento Cruz Nu-
nes, Souza Guerra, Arlindo Bastos e Justi-
niano Silva.

O Tribunal Còrrcccional, cujos trabalhos
terminaram á noite, eoiidemnou-os a 21 me-
zes de prisão célluíar c a multa de 12 ojo
sobre os furtos.

Lucas Evangelista e Américo Rocha foram
absolvidos e o turco Cury obteve adiamento.

PORTO ALEGRE, 6 (A NOITE) — O ior-nal "A Noite" publicou hontem um longo ar-tigo atacando a lei Carlos Maximiliano quereformou o ensino."A Noite" diz que o Dr. Maximiliano tra-mu os princípios ftindamcntacs do PartidoRepublicano Rio-Grandense c quebrou umdos poucos elos que prendem a União aos lis-
lados, pois estes estão organisando e man-
tendo para uso próprio institutos de
secundário e superior, tornando-se
ensino regional.

O referido órgão da imprensa portalegren-se termina dizendo que caminhamos para umasituação egual á dos Estados Unidos, onde
de Estado para Eslado è preciso fazer exa-
me de sufficieneia quem quizer exercer as
profissões de medico, advogado, engenheiro,
ele, etc,

ensino
assim o

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos,
nariz o garganta. Consultas de 1 ás 5 — As
serablén n. «0-

- - >¦ —aog-» .

Ainda o caso do registo civil
de Nictheroy

O Tribunal da Relação do Eslado do Rio,
cm sua sessão de hontem, negou uma ordem
de "haboas-corpus" impetrada a favor de
José Domingos da Cosia, cx-officlal do re-
gislo civil do ti0 districto.

E' que contra o paciente, que se recusa a
entregar os livros e archivo no serventuário
vitalício Sr. Mario de Oliveira c Silva, existe
mandado de prisão expedido pelo Dr. Aquino

Castro, juiz de direito da J* Vara.
¦-"•-——¦ " ¦- » '«aSfliV^ r——— ,.¦¦¦

No matadouro de Santa Crai

311 porcos, oi.Abatidos linjot 705 rezes,
carneiros e -Ul vllellos.

Marchantes: Cândido fí, de Mello, 1115 r, a
U p.i Dnrlsh & <!., 3 'ir, 13 p, o 3 c; Ale?
xaudro V. Sobrinho, 30 p,; A. Mendes & fíw
77 r. o 7 p.: Lima & Filhos, BA r, 85 p. «T
10 v.; Pi-nucisco V. Goulart, IT.» r, IM p\, y
c. e U v.; C, Sul Mineira, 21 r.; C„ Oosto d«V
Minas, 19 r.j João Pimenta de Abreu, 30 r.;
Oliveira Irmãos St, C, 105 i'„ 50 p, e » v.; Il.u
slllo Tavares & C. SÓ r. o 10 v,: Gnstro & C,'il r.j (1. dos netnllilstiis, 31 r.j Rorliiilio & C*
33 r.j Luiz llarbnsn, lrt r.; P, I». Oliveira it
Ci ãi r.l l'crnandes & Marcondes, fj p,;Augusto M, da Motta, 45 0. e 4 r,

Fornm rejeitados: 7 2,1 r., 0 p,, 2 c. O
1 1|3 v.

Fornm vendidos: 77 l|l r. e 7 l|2 p,Sloelt: Cândido li. du Mello, 107 r.j Durlslí
it C, 511; A. Mendes & C. 4H5; l.iiua & FJ-
lhos, 100; Francisco V. Goulart, lllli; O, Sul
Mineira, «7; 0. Oeste de Minas, uu; G, do?
Uetalhistas, 71; João Pimenta de Abreu, 771
Oliveira Irmãos & C„ :)i;i; Uasilio TnvnrcS
fi C; 221; Castro & C, !)li; Portinlir, & C„
181; Augusto M. da Moita, 27; V. I'. Oliveira
w C, 302; Luiz Barbosa, 78. Tolal, y.'J'.i2. ,

No cntrepuslo de 8. Diogo

50 minutos dc atraso.-
2UI i|2 p, 40 e. o

O Irem chegou com
Vendidos: JO!) JH r,

II 3,1 v.
Os preços foram oa seguintes; rezes, du

?I70 a t?flü0; porcos, dc 1Ç250 a 1Ç300: caiv
riulrós, do 19300 n l?íl')ü; vltcllos. de Ç50Ü a
f800.
Exportação <

Conformo noticiámos, terminou hontem <t
embarque das 2.000 toneladas dc carnes con-
geladas,

A firma Caldeira ec Filhos, qua fez esla re*,
mossn, abateu bojo cm Santa Cruz mais 315
rezes, quo seguirão para o caos do porto, on-
de deverão ser preparadas para nova remessa.
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11. Guãranesia \
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Uma nova e inédita serie
de aventuras
arrojada e escul-

Dr. Meira de Vaseoncellos Pçulista>
,.,,,. Docente dal-ac. de Medicina. Const.: S; José Ilí. Das 2 ;!>s 1 horas

A Saude da Mulher
cura todos os incommodos de se-
nhovas, taes como : hemorrhagia,
regras dolorosas, regras escassas/fio-
res brancas, males da edade critica

Companhia Cinematográphica
Brasileira

Segunda-feira—mais uma
surpreza: Mais um triumpho!
===== DHL3OiS DH AMANHA

0 grande prêmio
UM "CONTO" ORIG3ÜAL

a marcação do re-

O ouro argentino que
estava na Europa

nui-NOS AIRES, 6 (A. A.) - O paqueteDeseado trouxe para o Ministério da Fa-zenda a quantia dc 125.000 libras eslerli-nas, que se achavam depositadas nas leca-çoes argentinas de alguns paizes europeus."" *—-a»»» .—
Tratamento das doenças das

Dr. Moncorvo-
Especialista—Cons: Rua Gonçalves
41. (ás 13 horas.)
" ' ' *—"tflÇ- 1"

creanças

Dias.

mentos em Nictheroy
„ ? 

D''- .Oc-lavio Carneiro, prefeito munici-pai de Nicthcroy, acaba de autorisar o pro-seguimenlo cio calçamento n parallclipipedosrna Benjamin Constant c o da Genealé o largo do Barreto.

ii Gaiam* saas úmm
Çcrea

boiando
de uni
mente e

das 13 horas
nas doeas da

íiomem de cor
cuja identidade

A policia marítima
croterio.

de. hoje, apparceeu
Cantareira o cadáver
brajica, vestido pobre-

não foi estabeleeida.
rcmcllcu-o para o ne-

cia
Caslrioto .-.-(J

Aproveilr lo o enscio S. S*?L? 
jl**VU>\,n''n'° ,la segunda linha addu-elora de abastecimento dágua entreo reservatório de distribuição

As ruas ft- '
triál.i são di
se destinarem ao cemitério,-'" como
porque altendcm ao grande commeibricas do ó-1 dislrieto, como
município de Nieli
E' 11111 grande
prestar á população

mandou fa-
nha add
Maruliy e

ao.
...i.innn Con.'!!a..)l. e General Cas-' '"•ande transito, não só por

t a 111 lie ni
¦io e fa-

ainda ligam oierpy ao de S. Gonçalo
melhoramento que S. S. vaefluminense.

Dr. Rubem
«>—*!}<&ijr*t—-«_

?S siliar por concurso
P'

fia Publica. 1
phono Villa 2 ;j',)|. CHAMADOS
QOBn IIOIIA DA NOITIi;

íranco Cl""-:,i m.,;ili
co-cirurgica

do Posto Central de Assistén-','''-!;.V;il—n":1 "nddocl; Lobo, -i - 'felc-
UHGENTES A QUAL-

0 furto da legação ingleza
áo^ÜUl ',0SlM ,-C,n Aíbo1rdaí]« «"''em Alves. dos Santos e Idolina Maria dn Conceição, que

|haviam sido presos no dia 27 de abril, nesta
í-Cj^ilal, como cúmplices no furto da legaçãoVJg^ieza, em Petropolis. vJ.?As autoridades petropoiilanas não encon-travam base para conservar presos aquellcsdous suspeitos, contra os quaes nada apurou.

Chamados médicos á noite cora urgência
- DR. LACERDA GUIMARÃES -
ícleplionc 5.955 Central—Rua da Constíííiíçõo r. 4

Secção de Depósitos Populares
AVISO

Coramuuícanips aos interessados que,a partir de r de julho próximo emdean-
te, a taxa de juros na scecão de DEPO-
SITOS POPULARES será' reduzida dc 4
para 3 ojo (tres por cento) ao anno.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1916.
Daniel de Mendonça, gerente.
Gasíelar Saivaterra, contador.

""' "¦¦ - 1 1 c ¦aftcc»* 11 —-—¦¦  '

Principio de incêndio
A's 11 boras, na casa n,

Dantas, residência do Sr.
manifestou-se incêndio em
vcllias existentes nos fundos

.Alarmado, o morador da c
po de Bombeiros, qne não
de fuiiccionar, por já baver
tineto.

¦¦"¦ "¦¦ ¦» ' ¦¦ —.—— -i ««g-$}a*»-1-—

79 da rua Senador
Edmundo Devaux,
1 umas madeiras

isa pediu o Cor-
teve necessidade
o fogo sido ex-

—Dá licença dc verificar
lofjio?

A senhora do Sr. Caetano Sylvestrc, residen-
le a rua Maria José n. fi!), olhou para o homem
que eslava A sua porta, eompetentemente far-
dado com o uniforme usado pelos empregados
da Liflit, e não teve duvidas cm deixal-o en-
Irar.

Depois de examinar por algum tempo o relo-
Bio medidor do consumo de gaz, o homem cha-111011 a senhora.

õ•õoosooodiSEC clle'a seuhora lein aíIui
—Que!_ guardados dentro do relógio?—Quasi... respondeu o indivíduo em tommystenoso.

« 
~Vn„I,onlem. explique-se, onde estão os"meus" G:000?000.
Knlão clle pausadamente contou a seguinte

historia: A Ligbt fizera um sorteio entre os
consumidores de gaz. O prêmio sorteado erade (i:000$ e cabia ao consumidor que tivesse orelógio com o n. 30.356, justamente o numero
do relógio dn casa do Sr. Caetano.—Ali! eu já sabia dislo, disse a senhora.depois
de ouvir com um sorriso de satisfação a nar-
raüva.

—Sim, mas não sabe que o praso para o rc-
cebimcnlo do prêmio, encerra-se hoje.—Serio?!

_—Sim, e si a senhora quer, dè-me 20í?, <piesao necessários, c logo lera os seus 6;í.:00$OOO.—lomc lá homem, vá depressa.
h a senhora entregou os 20?, que fora bus-ear.
Mais depressa, talvez do que cila desejava, ohomem foi-se... Mas não voltou.
Chegando á casa, de regresso do trabalho, oSr. Caetano, soube da historia, e, também mui-lo depressa foi á delegacia do l.r>° districto. ondese queixou do "conto" em que cairá a sua con-sorte. Dahi. seguiu pelas redacções a contar

que os tolos eram um...

O ODEON apresenta mais
trabalho admirável

Lonoo=Bello4drniravel
Emocionante

um

pela
ptu ral

MHfi TamaMa A À '

que brilhará
no novo e sensacional

capitulo

llezam-so de)?ois do amanhã.
Antônio Lopes, ás !; bons. nn cgn

Misericórdia; D. Camilla Anlonia de
zes, ás 9, na Cathedral de Nicthcroyj íaisto-
dio Baptista Gonçalves, ás 9, na egreja dc
S. Francisco Xavier, em [tagualiy; Lc-indro•ortunalo de Campos, ás 8, na da Lapa doDesterro; Ignacio Hodrigues da [tocha Con-larl, as 9, na matriz de S. João I;da Lagoa; D. Margarida Augusta deCorria, au 8, na igreja de S I'rau :
1'aula.

ÍÜNTERROS

ista.
.-sus

M.i-
808:

IAD:í*-E7l i*il ^PJâ

OJuram©iit@ . i
i

de Oolores!

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavilnocl Machado, rua Conde de Bomfim

Alfredo, filho de Alfredo de Souza Hodriguesrua Valentim Fonseca n. 45; Manoel, filho deAntônio Francisco Ferreira, travessa Canví-ro n. 9; Fida ISila de Vaseoncellos Nascimen-!to, rua D. Maria n. 88; Manoel, filho cie Do-mingos Antônio da Silva, rua Camerino nu-mero !),"!; LoorteiJ, filho de Mario José Mou-liiiho, rua i.uj.: Teixeira n. ,r.l; Alfredo Vivesdos Santos, Hospital de S. Sebastião; Antônio^•incao Moreira, travessa Carvalho Alvim GO;iilbo dc Zulmira Augusta Vecce, rua
de Itaúna n. flõ; Antônio ti.mies,rua Boiiitun n. 128; Ollilia Barroso Moreira

Souza, rua Gonzaga Bastos n. (V"; Alzira
a, rua Coronel Pedro Alves n. 'JiiT;.

37;
Cá;

Alfredo
Visconde

Veia

Film da fabrica argentina
__, CAIRO-FILMS _

^^--iii 111 ii —.nn.». . ' "niZslwm0^

5 PARTES

dc
Faria
Maria da Cunha, rua Senador Pompeu o
{tachei de Souza, rua Dr. Carmo Ncllo n 1Oscar, lilho de José Luiz Pereira dos Sam, ~
rua Municipal n. 9.—No cemitério de S. João liaptista: Ma-noel de Carvalho, Hospital Nacional de Alie-nados; Luiza, filha de Francisco Lopesda Misericórdia n. 53; Fiild Wilhe]Iminc

rua
làii-

Inegualavei !
Arrebata dor

Romance policial com a
Protéa só...

PMOTÉA
'¦iiTjrypi*T

Alberto Vianna, o conhecido creador das"Tcndinbas de Lisboa" no Rio, e represen-
tanto da Cerveja Polônia, realisa boje, em
sen estabelecimento, á rua Maranguape u. 17,
uma ceia, offereeida aos representantes da
imprensa desta capital, por motivo de modi-
íieaçõcs quer de preço, quer de cominodida-
des em sua casa.

Alberto Vianna escolheu o dia de hoje, de-
vido a ser dia de seu aiiniversario.

O programma da festa é o seguinte :
Ceia : P.olage — Caldo verde á Imprensa,

peixe, garoupa com purê de batatas a Albcr-
to. Entradas — Lingüiça com arroz "Okú"
iscas a Verdun. Assado — Perna de vitella
com vagens aos filantes. Sobremesa — Ba-
nanas-laranjas, iaranjas-bananas, queijo com
marmelada, queijo com goiabada e goiabada
com queijo.
""¦ • -a^»Bg——t —,,—.. ¦

spitat

•tset»_«-

EI.11S | jj
Olhos, ouvidos
nariz e gargah
ta. S. José, 51

3 ,is 0

Dr. Telles de Menezes
Clinica eni geral-

o partos. Cons. 11.
C0GC.-Ile.siil., Av

Giiümatfos

- Esp. molostias das senhoras
Carioca ti. 8,- 3 ás 5.4-Teloph.
. Mem do Sa, 72. 'lelep.ÜM 

C.a qualquer hora. .

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio
Mas

Branco n -179

inimitável caba-

«Revista ParSamenfan
Está sendo distribuído mais uni interes-

satite numero dessa publicação. Do seu
summario destacam-se os seguintes {rafaa-
lhos: General Francisco Glj-ccrio, A crise
dc transportes, dc Ildefonso Pinto; Perfis
parlamentares, de Adierre (Agenor de liou-
re); O trabalho cm Minas Geraes; Outros
tempos; A quinzena forense, etc.

Todo o Rio precisa ver
NOBREZA GAÚCHA, porque

—é uma revelação sensacional;
—trata-se de um romance verdadeira-

mente admirável, original de Humberto
Caitro;

—é um film de costumes dos Pampas,
com todos os incidentes da vida do
gancho;

—porque a sua nitidez maravilhosa
nada fica devendo ás producções européas
e americanas;

—porque é um verdadeiro
Triumpho Sul-Americano.

—— f ""TfltSüy—D i

PO ESE&ü&tSZ K; o. melhoro
nao é o mais ca-
ru. Adlicrentc,
medicinal oiniii-

lo perfurando, Caixa 255500, pelo correio i)$200.
Vende-se eni todas as 1'ei-ruinarias, Pliarraacitis
c Drogarias o iiü Deposito : Perfumaria Lopes,
Rua Uruguayana 11, llio.

Mediante I0U rs. de sello enviaremos o ca-
tnlogo de

CONSELHOS DE BELLEZA

nia .Nobre, rua Barcellos n. 40; Maria AmaliaOuimaraes, rua General Bento Gonçalves, C5:Angeia^filha de José Joaquim Gonçalves, ruaSanta Clara. n. 100; Francisco Duarte Viann.,,rua General Scveriano n. 74, casa St; Aracyfilha de João Aguiar Pantojn, rua 20'dc No-'vembro n. iliU; J.uiz Pinto Soares, tida Beneficência Portugueza.
—No cemitério da Penitencia: Alberto Fer-rcira de Castro, Hospital da Penitencia—No cemitério de S. Francisco de Paula.»Armindo da Silva Fernandes, Hospital de S.Francisco de Paula.
—Foi sepultado boje, em carneiro, na ne-cropole de S. Francisco Xavier, o Sr. JoaquimFrancisco Pereira, conslructor.
O corpo saiu da rua Pinto Say-ão n 20—Foi Inliumado boje, lambem"em carneiro,no cemitério de S. Francisco Xavier o SrAlfredo Cândido da Silva Naiareth, uctrociàu-te.
O feretro, de 1"

Estrangeiros,
—Serão sepultados amanha, no cemitério de8. Francisco Xavier: Jayme, filho de AntônioPeixoto, as lii horas, rua Maria Amalia n 44*Joaquim Maria Ferreira, morro da Providenicia n. /(), casa II, e Guiomar. filha ddo Graciahò Cândido, rua Conde du. 10, ás !) horas.

lasse, saiu do Hospital dos

u.ern ir-
cie Boínfim

"."43fo$jtm

Venda de geío por assinatura
CONDIÇÕES VANTAJOSAS AOS REVENDE-

1)011 ES
A Empresa dc Armazéns Frigoríficos resol-

amplitude á venda do gelo,

-»—raS»fr«-

Doenças do apparelho dlges-
ÍIvo e do svsíema nervoso. —
Raios X. — Dp„ Renafo de Souza
Lopes; rua S. Josó, 39, de 2 ás a.

yen dar grand
iniciando o systema d
le ns segui 11 les bases

Assignaluras mensaes :
Para entrega diária de 25
Para entrega diária de 12

Assignaluras semestraes
Para entrega diária de 05
Para eiilrega diária de 12

issiguaturas

kilos,-,
lulos..

, mediai!»

205000
12$t)00

líilos,,
Iciiòs..

-rlJCt!»-

RI1 U

nitiea troupo sob a direcção do
relier JÚLIO bi; M01t,VES!

B0BÜ', cantora liesaanlioln; SÒRELL1 GIORGIS,na sensacional «Dansa dos Apaches»; I1ELLA VJÍKüSdansarina a Iransforraação; BELLA SINAYA, cantora
çbailarina oriental! LES D'AHCQ, duettistas ibiliõnos"
TltlO KAMI/., bailarinas russa»!
Swccessò.'• As Cafoaref/Aos Tenentes /

Dr. Odilon Galíotíi1 llr- Cônsul-
tas:

rua Assembléa, 72, de 12 ]|2 ás 14 horas? &i
terças, cruintas c sáhbados, c cm sua residen-
cia 110 Houlevnrd 21} do Setembro 11. 329, lo-
dos os dias. de 8 às 9 e das 15 ás 18 horas.
Tel. 2308 Villa.

-*f5C-Sí-—

il r., t, ¦¦....,,, ,- Coiisulloria: Tuaib-^kjí^ a —de 
getemIir0 n m

m i., Ilesid, rua M«!wdo te Aa-m», w, lisUci* 
'
Selo
das

scola Medica-Cirurgica à
orto Alegre io quer ser

equiparada"
POHTO ALEGUE, 6 (A NOITE)' — A admi-

nistracao da Santa Casa de Misericórdia deu
permissão á Escola Jledieo-Cirurgiea para os
professores c alumnos desse estabelecimento
freqüentarem as suas enfermarias, para es-
tudos de clinicas.

A Escola Mcdico-Cirurglca, além de manter
importante póliclinica, já contava com o lios-
pitai da Brigada Militar, o Hospício S. Pedro
e a Casa do Correcção.

A escola conta mais dc cem alumnos
dos cursos médicos, de pharmacia c odonto-
logia e é exclusivamente rlo-grandcnse, não
pretendendo a equlpnração, seiido sulivenclo-
nada pelo governo do Estado c pelo munici pie•••ü«rJtp..Akfirs,

ais üi o' io em
Copacabana

Habitualmente Fritz Ddmmark, de naèiona-
lidade allemií, com 23 annos de edade, em-
pregado como moço de recados do Dr. Leão
Velloso, á avenida Atlântica n. 250, ia pelamanhã tomar banho de mar.

Nadava regularmente e, a confiança dema-
siada que linha nas suas aptidões dc nada-
dor, foi a causa de sua morte.

Tendo boje, quando se banhava ria praiade Copacabana, em frente á rua Salvador
Corrêa, se distanciado demais da praia, quan-do qui/ a cila regressar, não teve forcas,
recendo afogado.

Algumas pessoas que se encontravam
praia e que o viram afundar-se deram
alarma, nada, porém, se conseguindo em
auxilio.

A policia do 30° districto, avisada do des-
aslre, fez percorrer o local por varias canoas
e uma lancha da policia marítima, que não
conseguiram encontrar o cadáver.

pe-

ria
logo
seu

-'¦- '..:-í:.--.-:-

Dr, Danías de Queiroz gn™ da tübercolo^
x oE pelo Pnciuuú-

Iberas e outros meiliodos modernos dc tratamento. Con-
sullasdas S ús 11 da manhã, ltua Uruguayaiia, n. 4'J.
•" ' ' ' - ¦*¦-' —"'frfr-t)*"" ft 1 11. ¦

lnS'000
-. ...... 95000Aos compradores por atacado a Empresaconcede o preço de 80S000 por uma cadernetade cinco toneladas, fazendo ainda outras van-tagens aos revendedores que sa cÒTnpromclle-reiii a tomar diariamente uma grande quan-lidade.

_A Empresa chama especialmente a atíen-
çao do commercio e dr, publico em geral naraa qualidade do gelo fabricado nas suas vi-Vishistallaeões, o qual é justamente considor.adr.
OaMELIIOR ATE' HOJE POSTO NO MERCA^DO, pelasua pureza c pelo escrúpulo rigoroso([ne preside a sua fabricação, em que se em-
prega somente agua filtrada. ' (

As assignaíuras podem ser tomadas por 
'

tcrmedio dos ageneiadores da Empreza ouescriptorio desta, á Avenida Lauro MuIILII, cm irente ao armazém 11 do eáe-Porlo.
Chamados c reclamações

1.355, Norte.-
A GERENCIA.

111-
no

do

por telephone

CIU ?
Acha- se nesta redneção, á disposição dolegitimo dono, umn medalha du Nossa Se-nliora da Conceição, encontrada i rua Selede Setembro, próximo á praça 15 de Novem-bro.

Matricula na Escola
Que

Normal
Jucm não conseguiu entrar este annonaquella Escola devematricular-.sc quan-to antes no Io anno do Curso Normaldo Instituto Polyglotico. o mais antigoe um dos mais acreditados pelo grandenumero dc alumnos seus matriculados

nos diversos annos da Escola Normal.Avenida Rio Branco, 106 - toS.
« wirimjiw

fi*. Ijvar, Lítranles
ÍPjtIo Pueumothorax >~ Rua S.

rratatneuto d<
Tuberculose

José E06 ãi -J lior.u-'

ti
(*'-

tri

^*tfr.,:.-..Jü-"~.'- f*--£.2U;,-x..*r-,k

¦l$kk'«t
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PALAIS
SEGUNDA-FEIRA
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Depois de amanhã
TO TH£= BRITISH OOLONY

LOREE9 OPERÁRIO
"ggggj^^^^gjlggMIlBMBB^M-ÉÉÉB-i UM—'I I lll I i II

Sentimental c commovcntc comedia dramática d.i actualid.uk' emires longos actos

TH EM A;: Quando a Pátria perícia, todos s8o egu.es!
Eis um ideal difficil de se ver realisado. uo seio social da grande nação

BIUTANNICA
A personalidade-de um Lord é um ornamento, os preceitos da liierarchia e
da nobreza sào inattingiveis para o plebeu; todavia, dcante do sagrado Amor
Pátrio, tudo desapparecc, toda a soberania do titular desfallece, num movi-
mento único, unisono e sublime, cooperando cada qual para a defesa do solo

abençoado da querida PÁTRIA
• PERSONAGENS :

Miss Edirh Clyton
Lord Clyton, seu pae..,
Iíany

Mlle. Vallier
Mr; Volnys
IY.Í. Mathot

II)

(Ml
lho

!>i

icntiincnto de patriotismo alliadó no Omnlpotente Deus Cupido, tudo pôde, tudo consignetudo alcança, d.-iiiclii solução no mais difiicil problema
Como complemento do prògraihiiittj o belllssimo dínmn em rres acios

A JÓIA REVELADOR A
de mais uma vez,a cttbiça e a avareza levam o indivíduo mais tímoiato

n cia nilo crime de IValricidio, recebendo o merecido castigo, graças ávina Providencia, representada cm um minúsculo alfinete de gravata
W__Pffi_3-a--W| 
p^A:;.•__:. _.=::_r__c__B_fi__v/:(|Jp$

ilÀ Noite Mundana
&

ANN-IVpnSARIOS.-.,

Fazem niino. hoje:
1 Os Srs. coronel Folisbcrlo Augusto Mar-
Itimi; Dr. Phjlcmon da Silva Guimarães, aiívor'fcndo; Mine. Heitor Mnlagulli; o menino Jor-

gc, rilho do Sr. major Manoel Lacerda;
| ¦¦'— Tem recebido Ifojc nuiilos cumprimentos
1 íior motivo de seu nnnivòrsnrlo iiíitulicio o
iimcTkiícIíiihIó em direito Eduardo \'-"lga, fillio
r'dô'Dri. Cailotf Veiga, clinico nesta capital.
)(' —' Está em fiSsla o lar do professor Dr.
Henrique Duque, dn Faculdade de Medicina, por' ser hoje a data nnnivcrsnria da sua filha Mlle.

: íclen Duque.
--- Hecebeu honlem íiiuitns felicitações por•molho de seu annivcrsario uútnlicio, Mlle. Ma-

ria Cecilia Calmon de Oliveira, filha do Sr.
Marcilio tle Oliveira, capitalista nesta praça.1 Fazem annos amanhã:

Sr. Agostinho Baptista Gonçalves, negocian-
le nesta praça; Sr. ,losé Ferreira de Araújo,
officiál da secretaria da Viação; Sr. Atnlibn
Galvão, cónferente da Alfândega; Mme. Dr,'{Henrique Delfórge; Mlle. Heiminia, filha lio

:Dr. .Francisco de-Viveiros;
— Fez annos honlem o menino Mario, filho

ilo Sr. Manoel Vasques de Freitas.
- Festeja hoje o seu annivcrsario natalieio

a l-xmn. Sra. I). Zuirn iiarauna, esposa do Sr,
tenente Baratina, funecionario da Central do

;lírnsil. Ao- seus coiiviihulos offercce aquclle
casal á noite lim banquete, que terá logar
tra Bòinsuccesso, onde reside,]mscti\iicxros

O lar Sr. João I.opes, funecionario dos

Correios, e de D. Francisca Ilech Lopes, foiha dias enriquecido com o nascimento de ummenino, que recebeu o nome de Anastácio.— No dia 2 do corrente foi o lar do Sr.Antônio Mendes Aulas, e da Fxma. esposa, D.Clarice V. C. Mendes Antas, augmentado como nascimento de tun menino que na pia ha-
plismal receberá o nome de llelio.
CUMPRIMENTOS

Por motivo de sua recente nomeação paraa Alfândega desta capital, tem sido muito cum-
primentado o Dr. Luiz Adolpho Joselti.
VIAJANTES

Vindo de Jaguaiy, sul de Minas, esta nesta
capital, o Sr. Dr. ,losé de Oliveira Santos,
clinico naquella cidade, que lem .sido muito
visitado.
SÕlRÊEBLANCllE-ÉÓSE

Em homenagem á directoria tio Club Gym-
místico Portuguez, por iniciativa de. seus sócios,
será rcáli.sadn em Kl do corrente, nos seus
salões, uma "soirée hlanche rose".

Foi contratada a orchestra do "Assyrio".
As ornamentações dos salões estão sendo

desde já preparadas com esmero e bom gosto.A commissão, sempre attenta na distribui-
ção de convites, fora obrigada a restringir o
numero delles, em vista de sú: grande pro-
cura.

0 traje será a rigor.
Depois de amanhã encerrar-se-á a inscnjjçãó

dos convites e ingressos.
¦¦'¦  ¦ ¦- I 'fftft" 1

Dr.Robsrto de Souza LonasDentisuProf. na
Fác. tle Medicina do Rio. Preços módicos.
Cons. Assembléa 56.
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LUSÍADA
Um cigarro mistura, fino,

e aro-
matico

\QKQ Veado
3oo réis

Da platéa
A Sra. i'ii|m\in lliistiiH e n nm dcupedhln da

o|tert'ln
A rovelfiçfló que olJtlVonYox iln omprosarbi

i.ui/ ciiib.iiiin sobri' os fuítiroí projooló. da
Sru. Piilm.vra Ihtslns, liiipiinhiun-nos, nenra,
uma entrevi Ia iliivrln C0II1 CMIt ilh.liiietu IIr-
li.Ia. niiiivrimd a hontem. itciililmentc wve-
IlillOH pela "divdtle", 110 ROU lll Ml OSO i-iiinarllii
du Pnlnfcu-Tlionlro. — .lá sol no qne vem, Inl-
ciou a palestra a IlUiitro nrlisla, O Galhardo
foi liKlIsereto, líssas indlsericóes, porem, per-
diiiini-M- aos amigo . quando sito empresários,..
lí'. oulno, verdade .' — Sim, Julgo definitiva
esla resolução. A onerei» seduz-iiie uempre,
pilnelpalinnnlo polo hulielo do inulilenle, tão
iU'(tessni'ln .'i minha alma. iippiiieulcuienlr se-
re ii ii. Sem o grande inovimenlo dn thcalro a
inlnhn vida, loglrnmeiile triste, seria nm ro-
sario de amarguras. Ora, o gênero drnuiiilieo,
por que vou optar, ó mais severo nos procOH-
so,-., na vida intima do palco e na própria at-
liltide do piihll.o, Mas, nào sei pontue', lui-
ve/. uma imposição de leinperamenlo Impclle-
me paru a comedia, onde não fui menos feliz
como artista, quando acclilentiilmcnlc me uba-
lancei n esse gênero. "Mme. .losetle, ma 1'ein-
me", "L'Ainoiir vellle", "Lo coeur dlspme",
O "Tio Milhões", e /antii-i outras paginas de
liuis .iuio esnirito e requlnliida ironia, que ti-
xe a honra ile Interpi-rlar, dei?;aram-me nò co-
ração inolvldavels recordações. — De fôrma
(pie nn pro.\ima temporada... — Sim. em
1017 ou em P.llH, é provável que satisfaça OS
desejos dos que me llsonjcuiu, querendo ou-
vlr-me nesse repcrlorio, — Conhece o pinho
dn festa que o Galhardo, com o Rlncõrò apoio
dn A jíQITE, lhe prjecln '.' — -lá me entendi
com elle n esse respeito o procurarei honrar,
nn sun organisação, a sua gentillssima idéa
e n eaptivante attenção da A NOITE'. — A sua
despedida de um gênero em que conquistou
um justo renome e numa cidade onde conta
por centenas seus admiradores, merecia um,
espcctaculo extraordinário. — São favores,
que não mereço, e que nunca esquecerei, ter-
minou, modestamente, a Sru. Palmyra Daslos.

, NOTICIAS
A estréa do Amerlcnn Circus

Perante uma concorrência baslanle aiiinia-
dom estreou hontem, no Republica; a "trou-
pe" do American Circus. Coinquautn não
apresentasse novidade alguma no gênero, os
artistas deram n todos os números do pro-
gramma, vasto e variado, um desempenho ir-
reprehensivel, o que lhes valeu grande missa
de npplausos. A "troupe" dispõe de um grn-
po de seis "lonys" espirituosos, (pie deram
a nota alegre durante todo o espcctaculo com
as suas "poehades" e "boulaues", apreciadas
por velhos e creanças, que riram a valer.
A abertura da temporada lyrica

No L.vrieo abre-se hoje a temporada de opc-
ra deste anno. Dcvc-a o nosso publico ã cm-
presa .losé Loureiro, que mandou especial-
niente orgnnisnr em Milão a grande, eompa-
nhia lyrica Rolòli & llilloro. (pie hoje estréa
no grande tbeatro da rua 13 de Maio. Essa
companhia de operu ilali.-uia apparccc ao
nosso publico com a celebre predileção de
Verdi "Alda".

Companhia Palmyra Rastos .
No Palace, onde tem dado cxccllcnlcs réci-

tas, representou hontem a companhia Pai-
myra Hnstos a opereta "Viuva alegre". 0
elegante lheatro dn rua do Passeio tinha uma
assistência numerosa, que applnudiu com cn-
thusiasmo mais umn vez a vivaz producçãode Franz Lehar. Hoje a companhia Palmy-
ra Bastos representará pela ultima ve/ a"Alaridos alegres". Amanhã, em "matinée"
c á noite, ultimas representações, respectiva-
mente, da "Amor de zingaros" c "A Boneca'''.

A primeira de hoje no Carlos Gomes
A magnífica opereta de Sidney .Tones, "A

Gcisba" vae ter hoje unia i.ova edição pel;>.companhia Maresca, no Carlos domes. Cia-
rn Weiss interpretará a Mimosa San.

As festas elegantes do Assyrio
O Assyrio inicia hoje, pnra continuar to-

dos os sabbados durante a estação, ünin "so:-,
ríe" dansante, çóín o concurso de escolhldíí.'.
arlislas e bailarinas. Prevcmos, desde já, o
successo que vac causar esla feliz idéa deu-
Ire todas as idéas felizes que nos tem pro-
poreionado a empresa do Assyrio. I RtíalisÒü-sê hoje no Odeon, ás 13'ho-
ras, dcante de uma escolhida assistência, unia
sessão especial, em que foi cxliihldó o "film"
"Nobleza gaúcha", trabalho do Sr. Humber-
lo Cairo. E' uma bella filii, que está desti-
nada a fazer successo. Com esse "film" iiiau-
gurou a "Cairo-Film"', de Buenos' Aires, a
série de filas feitas nn America do Sul. Espectaculos para hoje: Apollo, "Dia-
bo que o carregue"; S. José, "Uma, festa na
freguezia do O'"; Recreio, "Caldo1 entorna-
do"; Palace, "Maridos alegres"; Carlos Go-
mes, "A Geislia"; S. Pedro, "Meu boi mor-
reu"; Republica, circo; Lyrico, "Aida".
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.RIAS I
Syphilis. Moléstias das senhoras \
lislrêjtumentos urellírncs, (sein operações), gúnor.riiéjia 'clirònicas, cystiles, liydrncclcs, impoteiiciii,

c espdrninlurrjien
Cura especial e rápida pelo

DR. CAETANO JO¥8NE
dns 9 ás 11 o das 2 ás D

LARGO DA CARIOCA - 10 s„b™r,
mçn_B

¦ -wagòtt. ¦ ¦

Os Democráticos abrem hoje o "Caslello"'
para um baile, promovido pelo. Grupo dos
1'hai'óes. Vac ser, eomo. sempre, unia noite
de prazer nos aiTaja.cs democráticos.

DR. .1. PERDIGÃO ás 10 horas.
DR. MAURÍCIO L. DA CUNHA (do

Flospital do Carmo) ás 16 horas.
Avenida Mem de Sá, 23, sob. Telep

1.638, Central.
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Corridas
Nn Jorliey-Cliil»

Imlleaçíies dn A NOlTlí paru ns corridas df
iinmiihn, no Jqcl(oy-Gtul>i

Mlss Plareitco — Rhver Pncli».
Velhinlm •— Monte Christo,
Vanderblll — Pnjoiial.
Esnnrtii — MiiNtroqiicl.
/INGAUO - QAbBPINO.
AUAlKiANIA -- DAIIDAM.I.I.OS.
JiHCoupotu — llmirl.
Azares i
S_ Clomentc, Arnnon, .lary, LugRiiard, SCI.-

TAO, AHAUTO e Gunti.mbií.

os "MATcnus" nu amanha
L. M. S, A.

Primeira dtvjèno — Andurnhy "versus" Fia-
me ugo

Amnnhii, determlnailo pela tabeliã da Metro-
politann, enconlram-se om "mnleh" offieiul os
primeiros p segundos "teams" dos campeões
nelina, o nnno passado, respectivamente da se-
gnnda e primeira divisões.

O Andiirahy, o Joven da primeira divisão,
quando se apresentou cm publico, no "Torneio
liiltium", fel-o brilhantemente, doiTOtundo u
valente "cleven" do Botafogo e perdendo do'
America numa luta renhida e empolgante.

Quanto ao Flamengo, apezar de ler sido der-
rotndo pelo S. Christovão, é um "teum" rpie
lem dado sobejas provas de sua valentia, e sabe
nos peores momentos Impor-sc sempre.

O encontro, pois, entre esses dous cluhs, de-
vera ser bastante animado.

Juízos: dos primeiros "teams", Sylvio Fonte,
e dos segundos, José Rollo,

Dnngú "versus" America
Outro çncpntro mareado entre os concorreu-

les á primeira divisão c que de certo despertará
grande enthusiasmu é O que se verificará entre
esses cluhs, lio campo da estação de Baugii,

O America, ninguém ignora, além de ser um
dos mais sérios dispntaiites do presente cam-
peonato. está Irenadissimo.

O Bangii, com o ler por si, lambem, grande
numero de "trainings" vae jogar uo seu campo,
cousa (pie o torna sempre temível adversa-
rio.

Assim essa lula será das melhores de ama-
nhã.

Juizes: dos primeiros "teams" Carlos Villa-
ça, c dos segundos, Joaquim Santos.

SEGUNDA DIVISÃO
Carioca "versus" Villa Isabel

No campo da estrada de D. Castorina, na
Gávea, encontram-se em "mateh""offieial esses
cluhs.

Ambos fortes c dos mais temíveis da segun-
dn divisão, disputarão sem duvida, com grande
equilíbrio de forças e valentia esse "match".

Guanabara "versus" Cattete
Este outro encontro será realisado no campo

do Botafogo c promelte no seu desenvolver
uma lula renhida e entliusiasmada, tanto se en-
contram tremulas as "equipes" que vão dispu-
lnl-o.

TERCEIRA DIVISÃO
Iílver "versus" Icarahy

No campo do S. Christovão A. C. terá logar
esse encontro da terceira divisão.

Os "teams" do Icarahy vão se apresentar
bastante ensaiados e com grandes esperanças,
o mesmo acontecendo com os "teams" do Ri-
ver, novo concorrente a essa divisão.
Fluminense F. C. "versus" Botafogo F. C.

Em beneficio da Casa dos Expostos, no cam-
po da rua Guanabara n. PI, rcalis.i-se amanhã
um disputado "inaleh" amistoso entre os pri-meiros c segundos "teams" destes cluhs.

Principalmente nos primeiros "tcains" reves-
lir-se-á esle jogo de. grande importância, con-
siderando-se a exccllencia dos dous coniuu-
tos.

Não temos mesmo duvida em julgar este cn-
contro o melhor de amanhã.

Eis os "teams" do Fluminense:
Primeiro:

Sv-.i ''ti Moraes
Vidal — Netto

, Kçnlish — Lais — Calmou
Barthó — Couto¦-«- Celso — Baptista — Ernani

Segundo:
J. Carlos — Edmundo — Raul — Kaesch —

Netto
Nelson — Fábio — Dantas

Moacyr — Waldemar
Affonso

Reservas — Todos os jogadores dos terceiro
e quarto "teams".

O "captain" pede por nosso intermédio o
comparccimenlo de todos os jogadores esca-
lados, devendo o jogo do segundo "tcam" co-
nieçar ás lít,.'!Ü e o dos primeiros as rl),í)0.

Vae abrir-se o rink do Fluminense
Conforme deliberação de hoje, da directoria

do Fluminense Football Club, o "rink*' dessa
associação sportiva será aberto aos seus agre-
miados, na próxima terça-feira, lfi do corrente,
havendo de cnlão, por deanle, de 15 em 15 dias,
uma sessão de "rink", ã maneira das realisa-
das no anno passado.

iSBlip
O certamen de amanhã

Transferidas de domingo, rcalisam-se ama-
nhã, no campo de obstáculos da Quinta da Boa
Vista as três provas complementares do pro-
gramma desse certamen.

Essas trcs provas, as mais importantes de
todo o programma, têm despertado grande cn-
Ihusiasmo no nosso meio sportivo.
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GRANDE E EMOCIONANTE ROMCKINEMA AMERICANO
-8H8-

(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenfe,
tonsri.ue um film, a ser exrjibido

nos cinemas Pamé e Ideal)
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CASA PARA ALUGAR '

Muitns vezes, desde a terrível luta que- sus-
tentara sobre a cruz da torre de Warneinouth,
Justino Ciarei pensara que somente o sangue
frio e a energia de Elaine, nesse dia, o ti-
jihani salvado de uma morte certa.

Tivera a boa idéa ile consagrar essa data
memorável com uma lembrança, um presente
sem valor clãquellos que, como se diz em Frari-
ça, entrctêin a amisnde.

Por muito tempo ficara indeciso, não sa-
Jbendo qual o pbjecto que deveria escolher.
K' sempre diffictillòso dar alguma cousa aos
que Ilido possuem. Elaine, filha de millio-
Dario e amimada pelo pae desde a mais ten-
i". infância, nunca tivera a bem dizer ne-
nluiin desejo ou fantasia que não fosse im-
(4i_'.!ialamente satisfeito.

Tendo hesitado por muito tempo, Ciarei di-rigiu-se a um dos principaes joalheiros de
Nova-York e encomnienclou-lbe uni annel, um
simples aro de ouro fosco, no qual fizera
cravar, eomo recordação da de AVarnemouth,
minúsculas cruzesinhas de rubis.

A jóia não era das que se impõem pela ri-
queza c só tinha o valor da grata recorda-
ção que inspirara o doador.

No dia seguinte ao da sua visita a Fio-
rence Jess, Ciarei fora buscar o annel á joa-
lheria e mostrára-sé muito satisfeito com a
execução.

Depois de o ter pago, poz a caixinha de
couro no bolso, c dirigiu-se a pé para o pa-
lacele Dodge, antcgòshj-do o prazer quo essa
delicada attenção certamente traria á gentil
e sensível rapariga.

Nessa tarde uma súbita carga de ngua cairá,
! recis.iu.cnle nu oecasião cm que Elaine se pre-

AOS INDUSTKIAES,
' Vende-se a receita ou . fórmula de auatro
industrias que dão de lucro de 80 a 30 "|"
Trata-se na rua Magalhães. ;i. 48, Catumby
até ás 9 h.m.

piírhva para fazer algumas compras com sua
tia.

Contrariada pelo contratempo, escolhera Vim
livro de entre os muitos novos que lhe envu.ra
na véspera o seu livreiro, e se inslallara con-
fortavelme.ite na bibliolheca, esperando que a
chuva passasse.

Entregue á leitura, começara a se interessar
pelos personagens imaginados pelo autor quan-
do a campainha cleclrica da porta da rua
resoou.

Uma mulher joven, vestida com simplici-
dade, porém com muito bom gosto, entrou
no veslibulo, introduzida por Franeois. " . j•— Miss Elaine Dodge está cm casa?...

Vou ver, respondeu o criado. A senhora
pôde dizer-me o seu nome?...

A visitante tirou da pequena bolsa de se-
lim que trazia no braço um cartão de visita,
entregando-o ao criado, que a fez entrar para
o salão.

—T.ciília a bondade de se sentar, minha se-
nhora !... disse elle.

Tornando a fechar a porta, penetrou na bi-
hliothoca, c apresentou a Elaine, numa salva
de. pralaj o cartão que acabava de lhe ser en-
trcínic.

Interrompendo a leitura, a rapariga estendeu
o braço, c leu no cartão:

Miss Florcncc Jess
20. Prospect Aveniic

Não sei quem é! E' a primeira vez que
vejo este nome! Que apparencia lem essa pes-
soa, Fránçóis? interrogou ella.Oh! Uma apparencia muito boa, Miss!
Parece ser uma pessoa muito distincla.Ella não disse o que desejava de mim?Pediu apenas que lhe entregasse este Car-
ião!...

-— Bom, vou reeebel-a!...
Deixando o livro, Elaine levantou-se da con-

(ortnvel poltrona e, arranjando rapidamente os
Cabellos deante do espelho, dirigiu-se pava o
s.dão, onde a esperava a visita.

-T- Miss, disse esta orguendo-se, nntes de
mais nada, deixe-me agradccor-lhe por me re*

•a
f* H m,

Nn próxima semana: Dous ni*oyi*ammasinoxcoilivei3
( Para os dias 8, 9 c 10 do coírrèríte mez...

MAIS UM GRANDE SUCCESSO !
|_ja_r-.M;iis uma prova flagrmUc dos InlmKavols prorjrn • u.:i;

SerjuiiiJa-füEra TRÊS D!AS APENAS

A nova serie inédita c mar.viüiosà
dh fanio.a

Protéa
• í wammhaamàaà
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Até hoje, nas trcs séries cim que apre-
sentou a lamosa

t)OSO((0 AndPiOÍ, sempre todos
admiraram, alúvt da esculptural bcl-

lezâ, o arrojo das suas façanhas.

Neste capitulo, intitulado O Jura>
mento de Do9o.*es assistireis
ás mais incríveis c arriscadas faça-
nhas da mufH.ei* gauslao, Jotefte Andriot, a oscuiptural lioilcza
da intrépida moderna amazona que vive no dorso dos indomitos corecis, ven-
condo e dominando áquelles que sempre fascina c attralie.

Fantástico Ex.rao^.in-R^o ! Bnexcedive. !
—_—' BOM—

AVISO P
AMANHA

A PEDIDO
someiito

ua innliiiée u
(Ictl.n da l»'l-
iczn Ml.l.i:. HO-

ÜINSE nu

Anio da giiarda
e mais

0 Progrnmmn
Novo

ein 7 mios

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

Como vencer ?

PROTEA vos saberá dizer !!!...
Paia os dias 11, 12, 13 e 14, continuação

Os Mysterios de Nova Yoa*k (9' e io* episódios)
As radiaçães morftaes — Os beijos qua m iam

A Seguir, A Trindade Artística, A Be.9a Hesperãa,
E Ghione, o famoso Za-La>_\üor>t, e A Collo no
Romance de Sardou, Si Mordaça.

venena, estrangula e mata.

fc"
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nhã, no local já determinado, com o distinetivo
do club.

Baskef&all
America F. C.

Como de coslume, amanhã, ás 7 horas, have-
rá "traininfis" entre os "tenras" infantis c, em
seguida entre os "teams" do America, inclu-
sive o X.

Kis os "teams" do America, escalados:"Tenra" X:
Armando — Mesquita^

Mario
Aiinbiré — Capitão

Primeiro "tcam" infantil:
Paulo M. — Jorae M.

João
Qulnquirii — ilobison

Segundo "tcam" infantil:
Léon N. — Mario R.

Arthur
Fernando N. — Fernando F

O uniforme será camisa encarnada c calção
braneo.

JOSE' JUSTO.
 ¦¦ - ¦ ¦ 3 -«G3o4S»"--q » ' ¦¦—

NAO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes que
deixem de comprar seus enxovaes no Palácio
das Noivas. Uruguayana, 83 -— Rio. Peçam cata-
logos illustrados.

Consultório Medico
(Só se responde a cartas assignadas nom

iniciaes.)
P. O. — O melhor tratamento é o local

c deve ser feito por um especialista, podendo
continuar com o medicamento que eslá umic-
do, desde que se sento melhor.

AI. Ri C. — O seu caso não permittc uma
indicação sem exame.

AI" Ü; — 15' suffieicnlc mandar afial-os.
N. S. C. — O medicamento eslá cm suai

mãos; abandone o vicio e verá que Iodos es
ses s.vmplomas desnppárccem no fim de pou-
co tempo.

DR. DARfO PINTO (interino).
«_*!-©{S~"-

Dizei este numero dez vezes a seguir;
CENTRAL

«§_# m i •
Veja o resultado

¦=3,

Cycle Club
E' amanhã, fiiiaímcnjê, o dia da realisncão

da grande festa promovida por esle joven club,
110 vellodromo da rua Haddock Lobo.

Do programma fazem parle quatro .provas
nas distancias de 2.000, 2.500, 500 e 5.0110 me-
tros, concorrendo a todos os melhores cyclistas
desta capital.

Além dessas duas outras haverá com in-
scripção nn oecasião, sendo uma percle-ganhh
e outra de fitos.

Abrillian'ará a festividade, que começará ás
14 horas, uma banda de musica da Brigada Po-
lidai.

Sport Club Progresso
Na extensão da nossa avenida Reira Mar rca-

lisa-sc amanhã a grande prova cyclica na dis-
taiiòià de 50 kilometros, promovida por esle
club.

Todos os concorrentes deverão achar-se ama-

ceber sem que eu lenha a honra de ser sua
conhecida I...

Favoravelmente impressionadn pelo aspe-
elo da joven, e o desembaraço que revelava¦ ma dignidade de pessoa rccoinmendavel, Elai-
nc fez signal para que se sentasse e accommo-
dou-se num sofá fronteiro.

Que deseja, minha senhora?...
Meu Deus, disse a sua inlerloculora, com

hesitação, npercebo-mc subitamente de que o
assumplo de' que venho tratar é mais difficil
de expor do que eu suppunha a principio!...
Sob o peso da tristeza que experimento, lem-
brei-mc logo de vir procurul-a, para pcdir-llle

1 ma explicação clara e franca!... E agora que
estou na sua presença sinto quanto é ousada
a minha visita e como a nossa situação vis-
a-vis uma da outra é embaraçosa c talvez
n.csmo ineorrecta!...

A' proporção que a desconhecida falava, uma
surpresa que crescia de phrase em phrnse se"r anifestava na physionomiu de Elaine... Es-
sas ultimas palavras levaram-n'a ao cumulo!Na verdade, rnihlin senhora, disse cila num
tom em que transparecia.o seu espanto, con-
fesso-lhe que nada percebo!.., A que situação
alludc a senhora?... E qual a difficuldade,
qual o embaraço que pôde sentir á minha
vista, eu que a vejo hoje pela primeira vez! ..Embora nunca a tivesse encontrado, Miss
Pbdge, eu a conheço!... E posso declarar-lhe
que já derramei muitas lagrimas por sua causa.

Por minha causa?... Ainda uma vez, pc-
eo-lhc que sé explique mais claramente.

—-Miss Dodge, disse «"visitante, fixando nel-
Ia os seus lindos olhos, cheios de magna, vim
imploral-a e fazer appello á sua bondade e á
sua justiça !...Mas, a que propósito?...-- A senhora conhece o Sr. Justino Ciarei?...

A rapariga, ouvindo este nome, ergueu a ca-
beca çoin altivez.

Sim!... Conheço-o... li o que mais?...Seria para si grande surpresa si eu lhe
disser que elle a ama?...

Como si essa palavra lhe custasse a pronun-ojaT, ü joven levou a mão enluvada 80 cora'
çáò e fez

fôp^ í*v',,ps:ifw^ ^^SsÈsm'^ -^^WW^ ÍV-^V! )^B, ^ _BH «a íÊ$m AA Mím XN ^®r
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Po Dr. TÇdunrdo França.—Para a cura das moléstias ila pellc, lerauis, suur ilos pós e lios sovncos — Kyila as rugas
ila vòlluce e fazdesappaieccras manchas dnpèllo. Mistiihirtilò uiií viilro ile bugoliiíii coin qiiutru ile ngua pura
lnz-se a injecçao nuiis efllcàz contra qualquer corrimerito; Usaila a l.ngulina na proporção . do uma cftlliõr ile
sopa para dois litros (le nguu é o mellior iirçsêrvativo para ii'1'óilct.t'e intiitiiiiliis senhoras. Dcsiiilçctunli! ofirir-
gico. Vende-se em todas as drogarias e pharmacias do Brasil, Eiiròpn, Argentina, Uruguay o Chile.. Ücpusi-

tarios: Araiijo Eièitiis & Cia -Itua dns Ourives n 88 llio de Janeiro. Preço ¦ ÍISOÜI)

uma ligeira pausa.

Mas, domiuniulo-se, prõseguiu:Elle a amo!... E eu sou sua noiva!..
Estupefacta, Elaine olhnva-a fixamente. Jul-

gava ter ouvido mal...
Sua noiva!... A senhora!,.. E' impôs-

sivell...
Por que?. .„ E' certo que não sou uma

herdeira rica!... Mas sou de uma familia hon-
rada, e um homem digno pode se alliar a
r. im . sem corar!... Aliás, aqui está o an-
nel que elle me deu, na expectativa de nossa
próxima união !...

Ao mesmo tempo Florence Jess tirava a luva,
S mostrava n mão, onde scinlillava um bri-
lhanle de muito boa água...

De sohr'olho carregado. Elaine, nada dizia...
Esforçava-se ein refleelir, mas os seus pensa-

menlos não eram muito nítidos.
Entretanto fez um esforço parn concilenul-os,

a julgar dessa singular trapalhada.
Qiiçn; articulou ella, eu não quero dizer-

lhe que não creio na sua alfirmaçõo, mas per-
mi-ta-mc que lhe observe que uma asserção
como a que. acaba de sair de sua boca c fuc.il
de emittir!... Esse annel mesmo não é uma
prova convincente em apoio de semelhante de-
claração!...

A senhora não me acredita?... retorquiú
Florence Jess com uma acrimonia que, por si
só, bastaria pára augmenlar a admiração de
seu cúmplice Sleve. Webster. E coinprchcndo-u !
li"' uma cousa tão triste, não lhe parece, perder
a gente as suas illusões, despertar de um
bello sonho! E sem duvida, como eu, n se-
nhora linha n mesmo aspiração!...

Elaine não respondeu. Continuara a encarar
a sun inleroleulora, que prõseguiu:As provas que me pede, Miss Dodge, eu
as trago 1...

lí melleu a mão nn bolsa, de onde tirou duas
pliologniphins, que sua rival prcsupposta to-
mou-lhe das mãos, logo (pie as viu.

Isto Hií parecerá bastante convincente? ..
interrompeu Flossy Jess, levando aos olhos um
fino lenço de cambraia.

Elaine olhava avidamente para as duas pro-
\t.s: eram as pholo&raphins tiradas na ves-
pera, na casa de Prcspcct Avcnue.

Numa dcllas, Flossy pas-avn lernnmcnte os
braços cm volla do pescoço de Justino Cla-el;
nn oiilra os lábios de ambos se uniam apaixo-
nndímicnte'...

Depois de as ler examinado, a rapariga Icn-
tameiile descansou-as sobre, a mesa.Aluilo bem!... disse ella com voz fraca,-
Verei que seguimcnlo devo dar á sua comihu-
nicação. Por ora, Miss Jess, parece-me quenado mais lemos a nos dizer...

Einqunnto falava, apoiava o dedo nn campai-
nha clcctrica, no momento que flossy conti-
luiava a enxugar os seus olhos negros.

Ouvida a ultima phrase de Elaine, lenta-
mente, sem proferir palavra, cila incliribii-ss
ligeiramente, e com muita dignidade dirigiu-
se para a porta que se abrira, dando passagem
10 criado.

Franeois t... ordenou a pátiôii, conduza
ii senhora !...

A visitante saiu.
Logo (pie ella se retirou, Elaine pegou ai

phdtographias e voltou precipitadamente á bi-
litiòihecã...

Eslava nnciosh por se ver só, para olhal-a9,
para olhal-ns ainda, para gravar nos seus olhos
cs duas imagens...

Uma dor lancinante feria-n uo coração... A
cabeça lambem lhe doia... Segurou-a com as
mãos perguntando a si mesma si tinha real-
mente vivido os minutos que acabavam de
passar ..

Idéas e sentimentos os mais diversos cho-
cavam-se no seu cérebro, e este embale se rc-
fleetin em sun physioiiomia cdntrahida.

¦— Não, não!... murmurou, não tenho o dUj
rcilo de duvidar!... Esla mulher lem razão". ;y;j
Ahi está a prova !...

Nessa oecasião soou a campainha da porta
de entrada !...

Elaine, attenta, reconheceu a voz de Justino
Ciarei ao se abrir u poria...

(Ce>n/ín j

m

¦n
51... .

y ¦•¦« í

n

mm

Estr folhetim <[ o 3" do 10" epúodio ,.íi
será exhibido quinta-feira, 11 do cor'-.../ .

i cinemas Pathé e Ideal.
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A NOITE— Sahbudo, 6 de Mnio de «916

Rcstanra&l tiKaiser Mer,w
.-,-«. |.„i_

(ADEGÀ 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
a distinetã frèguèzia perfeitamente, como
antes.

O paladar nas comidas feitas sob a di-
recção deste celebre artista é inimitável.

Preços moderados e á Ia carte. Ser-
viço rápido

Único restaurant que fornece comida
dia inteiro sem, intervallo.

O Proprietário:

Guilherme Althaller.

Engenhos de
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itorias da Caonal FederalU
Compnnlili dt Lotirlai Nnolonaei

d« Brasil

Bxlrnccfles publlmn, sob n flsrnll-
«hcíio dn Koverno fmlerul, As ii 1ISI e
«•«»• HiillliiidoN At il horas; A rim

Visconde do Uiiliiiniliy n. 45

Depoli do amanhã
33*1 - 9"

jeito
Por $750, cm inteiros

Terça-feira, 9 do corrente
337 — 12'

Por 1SG00, cm meios
Os pedido» de bilhetes do luto-

rior dovoiu ser acompanhados de
mais linil réis pura o porte do Cor-
relo e dirigidos aos ngeutes gcroe.i
Nnz.uiTli & ('.., rua do Ouvidor
11. 04, caixa 11. 817. Tulctí. 1.1'S-
VEL e na casa P. Guimarães, fio-

rio 71, esquina do becco das Can-
lias. caixa do Correio n, Í.27ÍI

r~^m^\

m

lufliíimiHa...
0 PETRÓLEO OLIVIJJR

6 o mtlhor para avltar
a oalvlola

Aot dtmali... façam
o quo fiz.

YIDHO 3$000
••m*..m

§0 A' venda em todas
H^% as perfumnrias» phar-
W* macias e drogarias

Oaranlldu pelo governo do
Catado

Terça-feira, 9 do corrente

000 S 000
Por i$ooo

Scxta-tcira, 11 do corrente

50:0 OSOOO
50:000$ iK O

ilis 1 a iíé,

Por 2 $000

SIM
ccll

1 CAMISAS
folgadas! Venham admi-»

1rar os preços da

Fabrica Confiança
do Brasil

Kna da Carioca, 87

GMÀ>,m DSP0..ITJ DE MOVEIS
Seriaria, Carpintaria e Marcenaria

Antiga CASA AULER & Cia.
RISft D&S INViLtEJOS, 134- TI. 472 Cen.

ÍMICrajâNNüZZI&Cta.
ARGHITECTOS CONSTRUetORES

Serram c apparelham madeiras pela seguinte tabeliã,
Tora de madeira de lei até 1,40 de diâmetro a 60 reis o pé
quadrado, com o desconto de io '[. do total. A p parei lios de
frisos de pinho de Riya a 35 réis o pé corrido. ídem, idem
de peroba a ,|o réis o pé corrido. Idem de taboas de pero-
ba de o,2o a 60 réis o pé corrido. Idem de taboas de ca-
nella, dúzia 6$ooo.Idem de frisos de canella de 0,09 a 0,12,
dúzia 5^iooo. Nos moveis 20 0[o de desconto.

__ N. II.—Nu npimrcilio ilin laliu;!-. u do* Irlioi razoni uni dexconto >lo 2» olo f

MOE£NDAS

A Notre Dome de Pciris
màWM VWB& com

© i©^©§it© de 2o '|.

Bilhetes â venda em todas as
casas lotericas.

curo
ròDOROENT

pinliiionicnte dor do cientes.
Venilf-s»: cm luitas ;i- pliarnia*
cios ; não é veneno c não (jiiei-
ma a boca.

Troço 1SOOO
Caixa do Con cio 1.907

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES 3j ¦

Amanhã ao almoço :
Mayonnaisc de garoupa, sar-

rabüliío á portugueza, lingua
do Rio Grande com batatas.

Ao jantar:
Leitão á brazileira, frango

com arroz ao molho pardo, cre-
me de aspargos c muitas outras
iguarias.

Todos os dias sardinhas nas
brazas.

Duas pcixailns c bacalliomlás, osncainl
riiiija e papas. Provem o Anailia Branco
e Tiniu,

TELhP. 3.666 NORT1Í

Em todas as mercadorias

SG.0LA NORMáL
Director: FRANCISCO F. MENDES VIANNA (ínspector escolar)

PruKssorcs: I'. Vianna, Basilio' M.ij;,il!ião-, DU. linchei Moura, Luiza Azam-
tinjn V. Foi reira, Aileliu Murianci, Antoniela Barreto, Alice Ferreira, Maria da du-
riu i!e ilourn Diniz c Arnuln Sobral. Mia ilas K ás 5.

Curses de preparatórios - Dircctores: 1'. Vianna e Dr, Ornar Simões Magro.
30, RUA GONÇALVES DIAS, 30

r—*- S>

NATHAN

BS*. DOJ» 0 KM IÍTSM TCVOt ^-.n n m*~ - _ fe"jii

• NAO OS COLLOQUE V. EX WSEM EXAMINAR OS NOSSOS 1TRABALHOS E PREQOS. MA primeira consulta, pura demonstração do novo systema cujo^lresultado 6 deveras surprcliendeiite, não imporia em compromisso algum fl
N. 1!

ilUulo
para o consuitante

Dr. Sá Rego, ESPECIALISTA
KUA DO CAHMO 71, CANTO DE OUVIDOR

S. Paulo — Paris —
Santos — Juiz de Fora

(Minas)

Comer em sp
na Transmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Veiiham-expsrimen-
tar o bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfande&i 158
Telephone 3.65<J

sa Salines & C.

RIO DE JANElflO

¦ —''"''""™ "¦,IM iimmamaejmBimeanBasemãã^^^S.

CÂFE' GAIWAGALLO I
RIGOROSAMENTE PURO

3&IBttKaBÊHBaÍBãm -\l

rmimrlsrílvJ'™^5^ ?™V0?S ,;,,sla Velho "' 20.DEPOSITOS MiKl-MIIÜ CASA I1N0C0 rua S. José 11. 120./PADAHIA HUNGRIA Travessa deb. iranciseo JU. lelepl.one Central 2,089. — Kilo IS"2ÜUli'iconlrado em todos os.arinnzcns e casas de 1- ordem

Stadt Munchen
Succursal do Campestre

• Hoje:
Leitão assado.
Ravioli e tagliarini á italiana,

cángica á bahiana.
Ceia:

No restaurant do terraço can-
ja especial, ostras frescas, ca-
marões torrados.

Amanhã :
Máyonnaise de garoupa, perua brasileira,sarrabu.ho á portu-

gueza.
Unica casa no gênero em almoço, jau-tares e ceias ao ar livre no grande terraço.

Telephone 065 Central'I Prava Tiradentes 1

PROFESSORA
Leccioná Gramniatica, Ariilimelica e

trabalhos de agulha, bordados u branco,
ouro, lilo, seda e flores, cte.

Indo á casa l'JS'JUU, freqüentando a
escola 5$lí0().

Travessa Senhor de Mallosinlios, 18.

«tpgBBBagBM-BWBB-BB-W
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CERüüLAS
superiores, a pieços anti-

gos, só na conhecida

Fabrica Confiança do
Brasil

Rua da Carioca 87
Bamsmmmm&àmmmm&

Cobertores para_ casnl^ lindos dese-
nhos, fantasia
ao preço de:

na Casa bestão

nhos, .anlnsia 
g^QQQ |

LARGO DE SANTA HTA

G¥EIS
iirande deposito e oíficina de moveis e co!-

çnoaria, tapeçaria, louças, vir,., dormitórios cs-tvlo allemão, ulhma moda, 550V000; mais banaío
que qualquer ouhva casa: salas de jantar, 580^; ditas de visitaestylo de grande eneito, de 130$ a 180$, (estas mobílias sftoestofadas); capas para mobília, nove peças, 7o$ooo. Peçam cata-logos para não ficarem illndidos com outras casas: na rua doPasseio n. HO — (Largo da Lapa).

T1NTURARIA RIO BRANCO
29, Êwmlúà Mem ú® Sá, 29

Casa iW primeira ondem

Manda buscai a roupa e ?. entrega — GRÁTIS — a «lomicitio 
Alténde proniptnmcnte aos chamados pelo TELECHONli a.934Central — Limpa a secçoo tem 1 de cnsimíra, por 3$uuu; lavacliuni-
cauicnte, seih dcloriiiar nem estradai, o terno por 5§uoo, tinge, de qual-(juei eúr, sem romper nem desbotar passa a ferio :is loup.is
com pcrleição. laz modi icações c qtincsmier concertos; col-
loca debrum de lita de seda ou de algouflo cm Iracks, pale-totsccolletcs.—lispeciiilidadeem Iraliallius em roupas de senhora.

Fpei.os módicos e ii-abalho pepfeitü e gar-.intida

b-AÉC-CÇ-Al
OITerce-se uma: piano, canto, bàn-

ilolin, solfcjò e Ihòoria, para leccionar
dous ou trus alumnos, sem ordenado,
Salislaz-se com casa, comida, ele.

Carta uesla redacção para A. U.

gfctB8l2i!p

A Fidalga
é sempre a melhor casa para
Almoços c Jantares.

S. José 81 T. 45i3.

DE

Ernesto Souza
BRONCHITE

, idão, Asthma,
Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO ¦
'8 o apueiiip. e pratli

lorça muscular.

Contos moraes e cívicos
por Carlos Góes. Adoptado pela
Dirèct. de I. Publica, nas es-
colas publicas do D. Federal.
Livraria Alves ou Azevedo

GRANADO 4 C„ 1° die Marco. 14

mmmmssm^msmsàmmsm

COLLARSWHOS
de linho. Simples, 3 por I

2.1). Santos Dumont, 3 
''

2,>500
Só na

Fabrica Confiança úq
Brasil

Kua da Carioca 87

mÊÉ%?
Reputada a l.a d'esta capital

Autos de luxo para casamentos
e passeios

Escrint, - Av. llio Branco tOl — Tel.
'171 central — Giiragc"; Rua Re»
líição, 10-18 - Tel. 2i0i central.
Itio de Janeiro.

iwm¦ m»rtinii°n11nmil i*
ESCOLA UN0ERW0QO

tóS^.-"•¦«¦' A:A

1'íSShh.

&}«\ rara ftotjv iraRK ri rtv?\ f^a &EB mim R KB 1 SiifV y^?j mm n y m km mn
Sao èxpeliidas ^oíií o

x4rope mm jj mmm
Agradável ao paladar, não irrila os intestinos, não tem dieta nem priva as crean*

ças do m.'us hábitos
O VEUMIFÜGO PEIIBSTIIELLO ü taxativo o o seu iho 6 do olVcito «entro tanío
para as cream;as como para os adultos. Vidro, 3SU00 Itcmcttc-sc pelo Correio umNl,llu I""' '¦•D'0; seis vidros, por I8$5U0, d doze vidros, por 35$00ü

Vendc-heua ft GARRAFA G HAN D E
Kua tlpügiaavana, 66—Perestrèüo & Filho

atente cie ^*

Só ali se aprendo a escrever com
os dez dedos, sem olhar o teclado.
(Systema americano) em pouco tem-
po, a 10S> e a 155 menso.ís. Curso
especial para sen horas. AVENIDA
RIO liHANCQ, ! <* Tel 57 Central.

I)p. Evorardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da.
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
344, Sul.

EXTERN ATO AOUINQ
Antigo instituto de ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Dr.Theophilo Torras.

Prospectos e informações :

Pintura de cabeüíos
MME. OLIVEIRA tinge cabeílos par-tieularmeutc, só a senhoras, 0111 llenné.

Aetualniente garanto a maior perfeição
no teu trabalho. Duração: piatro mezés
Completamente inoffeiibivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes freire 11. 1(18, sobrado.
Telephone 11. 5.806—Central.

VERDADEIRAS
TELHAS diASBESTOmmm
JORGeAlLARD,
OurivesJia-RlO-'

^O sangue viciado é a causa
todas as moléstias" (BOURÕÍEÜ)

Depurae o vosso sangue usando

TAYÜPÍKA SILVA ARAU
Licor exclusivamente Vegeta!

mmmms^smM^mmmmsgmmmmammB^òí

Oi.UCIOSA BEBIDA

C

\^<**~~£0f
Espumante, refrigeranta-, sem

álcool

xu

CASA CAVALIÉRI
Deposito e officina de calça-

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

Carton. e illust. Excellente obra Casa Beethoven, Ouvidor' 175.
de moral e civismo -- 3.^00.01 10S, RUA DO REZENDE

> a 16 ?!
Sim, lençóes grandes

felpudos para banho, a
2.1Í500.

Aonde ? Na
Fabrica Confiança

do Brasil
Rua daCaHor.a, 87ma&smwmwmB^s

"humana mammyjtipem-pgi j.».^.. ...m^mxm

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sorli mento eneontra-
se na CASA OAHBOSn, praça Tira-
dentes n. ü, junto á Caniisariu Pro-
grosso.

N. II. — N'esla casa eobrem-se
chapéos e liizem-so concertos com

S rapidez o perfeição.

Grand bar e rotissene
PROGRESSE

José Miguèiz Domingues
44, Largo S. Francisco de Paula, 44

Telephone >'l 814- Norte
MENU—Amanhã colossal almoço:
Miiyonnaise de lagosta
Caldo verde á Villa Kcal.
Sarrabulho á ininhòla.
Capão no molho do ostras.
Jantar:
Sopa de Aspargos
Pei ú à brasileira.
Yol-au-vcnt de gallinha,
Badejctes á laguinhã,
Grandes especialidades nas nossas sec-

ções de friutas, iharculerias, frios, qudi-
jos, manteiga fresca, etc.

Primorosas vinhos brancos e tintos de
nossa importação;

Vendem-se
jóias a preços baratissinios : nai

rua Gonçalves Dias 37

oa!';em Vai
Telephone ri. !)94

BENZOÍN
Para o einhellezamciito do rosto o

(Ias mãos; rol rese*
a pelle irritada pela navalha
Vidro .ISooo. Pelo Correio a

5Sòoo I
Perfumaiia Orlando Rangel]

«4
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Dinheiro

W^JHEfc-i^jsraatiQTa.. »/-*¦ MBMBM c

Empresta-se sobre jóias, roupas, fa-
zcuüas, metaes o tudo que represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
— telepiiõxjTTok norte —

Empresta-se qualquer quantiasobre hypotheca de prédios, a
juros módicos. Com o Sr. Maia,
rua do Rozario 143, sobrado.

COBERTORES
ds todos os tamanhos e
qualidades, por preços do
BOM TEiVIPO,ainda ven-

de a
Fabrica Confiança do

Brasil
Rua da Carioca 87

Massaqista- Maria Cavalcan-
te, massagista

cega com longa pratica.—Rua
D. Polixena, n. 60, telephone
1.243-su'

M
irfSr"

(I
Indicações seientifícas sobre o local,

seu valor o sua adii|.tação a indivíduos
onlraUueridos, ou a tuhoivuhsos.

IIr. von Dollinger da Graça; Mem da
Sá 10(sobr)ás;< Ii2,Teleph.4,810central.

ora-se
qtmlgüer quantidade de jóias ve-'lhas, coin ou sem pedras, de qual-
quer valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. H7, Joaiheria
Valentim .telephone, 901 — Central.

¦ ¦¦i —ii ii_m—*i> liiilixiXIL-ILBllI

CONCERTO

{Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noite)

jrüBEfML & C.

Faz vestidos por qualquer figurino, com
toda a perfeição o rapidez, preços bara-
felinos, rua Gonçalves Dias n. 117, so-
brado, entrada pela Joaiheria Valentim,
eleoiiono n. Ü9i Central.

Das :! ás ü e das 8 ás 0
SORVETERIA ALVEAR

Junto ao PATIIE'
11S, Avenida llio Briincò, 118 |
Reunião da sociedade

elegante carioca
Concerto sob a direcção de Mlle.

Márcclld

PfTOGlUMMA I)'AMAMIÃ

1--Marche.
8"— Vie d'artiste-Strausi.
3-—Oheron—Weber,
i1—Extra.
5'—Spontiono—Tilzer.
0.—Tristan e [solda—Wagner.
7-— Tosca—Piiccini.
8 •—iíxti-n.
0--Olvidaite (valsa lenta)"-8e-

riano Rohert.
10--Alma de flohcmio (tango)—1 tipo.

Sorvetes, relréscos, saladas defruta, chocolate, chá, lunchs di-versos, bonbons francezes e hollan-
dezes, doces, bebidas iinas e fru-
tas verdes.

Serviços para banquete*, eewt-
mentos, baptisados, etc.

Empresa JOSE' J.OUltMHO

HOJE HOJE
A' 7 3|-í e 9 3|l

Uma peça de suecesso — Representa-
ções da fantasia satyrica, em dous actos e
oito quadros, original de JO.vO PIIÜCAI
e ANDRÉ' liHUM, musica de LliZ JU--MOU e VASCO ÜE MACEDO

1 QUE 0II!
0 diabo, JORGE GENTIh; João Nin-

«üem, JORGE ROLDÃO ; 0 bom senso,
JOAQUIM PRATA.

THEATRO

Plantas
ido agora a melhor 6|

...j de pomares, ningiiot.. „,,,,
comprar arvores frutileras smn primevosaber os preços e as condições de vendade Augusto Fonseca, ú rua Mariz e IJarJros 309; oeçani natalugi s gralis.

m

Começando agora a melhor ópoca paraa plantação de [lomhres, ninguepi devo

Avenida Gomes Freire

AMERICAN-GJKCUS
Grande companhia eqüestre, gymnasticajacrohalica, coimca, mimieti e de rodei

attiacçõcs
A melhor actuahncrite cm k tournpo»

pela America do Sul— Regisseur, !•'.
QUIR0I.O

HOJE ziHOJE
Sabliado, ás 8 3(4

A companhia alcançou um grande exilo

0 professor TÒMÃSÉTT-c sua eollecfiao
do cachorros sábios. LOS 5 FRERES
SEDICLA cm seu precioso trabalho. LESOLY.MP1A, emóciananto a oito metros de
altura Miss CI.nTil.nn, gymiiasla gra-ciosa. Tnipesio volante.

THE Çt 
rí~ti k***! r/~s n"x **\

xm
Empreza José Loureiro

Grande companhia de opera Ivrieã ita-
liana ROTOLI & ISILI.OKO

Tomam parle todos os artistas da com-
panhia

MAIS ÜJI BRILHANTE EXIT0
SUCGESS0 COLOSSAL

Brilhante euscenaçõo o desempenho
a rigor.

gj TELEPHONE '! 587, Central
Amanhã — « Matinéo » ás 2 lj2. A

noite, ás 7 3|4è 9 3(4 — 9 BIABO UUE

Os celebres canipeijees da arrobaria,
procedentes dos mnioreS circos do Lou-
dres. Os seis irmãos miUOI.OS. croa-
dores da emocipuanle c perigosa PONTE
III .MANA o dá arriseadissima IIASi.UI.A
DA JIOIÍTE, grandiosa attracção. Êxito
dos clowns e tonys.

No cspcelaculo de hoje toma parte toda
a companhia.

A ordem do espectaculo c nome dos
artistas nos prograininas que scrâodis-
tribuidos no theatro.

líuiuingo, se i l|2,grandiosa «mu

MEU .BOI
MORREU

ESTRE'A da griindo ''ompanhia di
opera lvriea italiana ROTOLI A: llll.LORO
mJE — A's 8 3í4 — HOJE

A opera cm quatro actos, de VERD1

Distribuição: Aida, escrava ethione
ELYIRA C.AI.HAZ/.l; Anineris, R1NA
AGOZZINO; Ràdamés, capitão dós guar-das, UISKGAMASCHI; Amonasro'; rei da
Ethiopia, UGO MARTUUANO ; Ramphis,
granile «acerdote, G. Mlil.OCCHI; Rei,
FI0RI ; Mensageiro, K. OltLANDI.

Sacerdotes, sácerdotizas," ministros, ca-
pitães, soldados, escravos, escravas, ppj-sioneiros oihmpes. Numerosa comparsa
riu. Banda de musica cm scena. ltailados.

Bailado oriental pclii*piiinéira bailarina
soliste AUGUSTA MAUCIIETTI

Doiiiiogo, is miitinèo » às ?, I]-2.— AIDA
11 'ngo, á noite, a opera—TROVADOR,
para estréa da soprano MARIA I1AI.DI.M einezzo soprano AMÉLIA FRABETTI c do
tenor MANUEL SALAZAR.

Bilhetes á venda na Casa Arthur N.i-
poleão, Avenida Rio Branco, aos seguiu-les preços; Frizas, .10$; camarotes,^0$:
po. tronas e varandas, tí$; caiisiras. Sil
galerias, 2$UUÜ. '

iiasEsgggyraa;--'

PálLSCE THE&TRE

TãlmyrTbastõs7-
CREMJLÜA DE OLIVEIRA e JOSE'

RICARDO

Grandioso suecesso
Primeira e unica representação da

notável operela em'três aclos

aaamwamàmmmmxmwm

(l> papeis pnneipuos por PAL- g
| MV1IA BASTOS, Crcinildn d'0hvciia

José Ricardo, Almeida Cruz e Ar
mando de Vasconcellos.

'^^^^?eswreHí*^i!Wíwa-»Bm

Amanha — •< Mtilinée o, a pedidu—
AMOU DE ZINC.MtOS. A* noite Ul-
lima e irrevogável da BONECA,

Bilhetes á venda no i Jornal doBrasil » até ás 5 da tarde. Dessa
hora em deante oabilheteiia uo thea-
tro.

."jSm: 
'

'THttATKO S. JOSE*
Empresa PASCIIÜAI, SECRETO

Coinpaiihia nacional, fundada em 1 do
inibo de I'.'¦ 11 — Direcção scenica da
fictor Hdimrdo Vieira—Maestro director
dn oiciicslra, José Nunes.

H(UEz=lHOJE
As 7, 8'3pl e 10 Íj2

A burleta em Ire-- actos, de eoshiiuej
de S. Paulo, original de DANTAS V.V.M.
l'BH"e JnAO I EI.I/.ABD0, musica domaestro LORENA
Um íesb na

Irifegue^Dai do S5s;
SUÇÇESSO ! ÊXITO ! SUCCESS0!
No i- acto, quo se russa no quintalde Chico Manso, na noite de S. João

ÇvTULLO CEARENSE cantará uma deli-ciosa ançao em que sobresae a sua ad-iniravel arte de dizer.
Rrevom'ente~0 GAÚCHO, peça de cos-lumes rio-griindensos, dos Festejados es-

cfiptures Dr. Ilaul Pederneiras e LuizPeixoto.
Esta peça e,-lá sendo montada com

grande propriedade e será um verda-
deiro aconteciiiieuto.

Preços ,io costume. Bilhetes á vnnda
na ConleiCria.Castellòes o na billielcria11 HiiMliD, das Í(| Ip2. em diante, Aos
iloniiiigcis ii maiinée ».

Siibii.i.lo, Kl de maio, em u malinóeí—
A i ABANA DE AI-TII0(M.VZ.

Amàií ', 
grandiosa» matitéos.X


