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0 PLEITO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL

Oa ul tribu los de Mercúrio, durante a semana finda. Felizmente a gente de Mer

jurio ô de boa pu: e nem mesmo houve um presidente a lamentar,,,

ALLEMANHA-AMERICA

A tlilude de Tio Stun, em prest nça da res-
posta dn Allemanha, li o tempo passa...

[Afflrmamos quo esla pagina representa o
Tio Saiu e não o Sr. Wencesláo Uras cstudail-
do o caso do impor "Kio Branco"...') j

LUTA INGLÓRIA!

Os boches cm Verdun — 'Juntos soldados perdidos, tunlas munições guslus, e ainda não conquistámos nem um
relógio de parede, nem mu tullter de prata!,..
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Surge um novo movimento em favor
da aviação

vííja-

Especial para A NOITE
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Ck hangares da extineta escola <lc aviação militar cedidos agora ao Ãero-Uub
Brasileiro

' A

Um vento forte sopra de novo cm favor
da aviação. Ha felizmente tinem esteja dis-
posto a trabalhar, esforçando-se seriamente,
sinceramente, ten izinentc para que não con-
linucmos na situação humilhante em que es-
tantos. A directoria actual do Acro-Club ,
Urasileiro, que ale agora tem ,agido jia.r<jsej_e .;**'-*#$Nt'tid^deí»fêcm^
nc.tc momento á acção intensiva, com o fim
de promover a inslallação de unia escola ef-
fieiente, de adquiri.- material e de dar inicio
ao ensino.

O Acro-Club, cujo reconhecimento official
vae ser proposto ao Congresso, conta hoje
duzentos e tantos sócios cffectivos, pagando'"cffceliyanienle", circumslancia que entre
nós é necessário ficar bem clara, li' pouco
relativamente ao que acontece em outros
paizes, é já bastante em nosso meio.

Com relação á escola, o Ae. C. li. pediu
oblei auxilio official. Ce-

dcii-lhc o Ministério da Guerra os liangaiés
dn extineta escola de aviação militar, de tão
deslionesla memória, lim retribuição a esse
favor, o Acro admitlirá, gratuitamente, dous
officiaes do Exercito como alumnos, e esses
dous officiaes já foram designados, ao que
consta, pelo Sr. ministro da Guerra.

isM> é o que se tem feito, o que se eslá fa¦
zeiúlo normalmente. A chegada próxima de
Santos Dumont, entretanto, imprimirá novo
o forte impulso a esse movimento. O nosso
benemérito patricio, que mantém, aliás,
apertadas relações com unia ou duas gran-
des fabricas de avinns da America do Nor-
ie, de cujo Aero-Club vae ser, ao que consta,
presidente, tem idéa de estimular vigorosa-
mente a aviação brasileira, por todos os
meios e modos. Executará vôos. quer nesta,
quer nas capitães de todos os Estados, pro-
moverá subscripções, fará conferências e de-
mon st rações praticas.

A chegada de Santos Dumont será festeja-
<bi com d possível brilho. Projeetam-se pas-
sentas, illnminações, unia recepção eiilliu-
siaslicn, espeetaculos de gala. Mas do pro-
gramma dos festejos, que está sendo conve-
nientemente estudado pela directoria do Ae.
C. IS. e por outras pessoas que pelo assum-

pio se interessam, consta este numero, que
nos é, como deve ser ao paiz. inteiro, muito
grato : a inauguração da escola de aviação
da sociedade, com vôos arriscados de Santos
Dumont, de Jlento Ribeiro Filho, de Berg-
niann e de outros aviad.ore.i que porventura'iui 

^íiiíUi*'c o (ícstjciic:^ "«•— ..•-v^r;. z*
0 nosso oplimisnío lem, portanto, razão

de ser. Assim o publico e o governo se cou-
vençam de que o problema da aviação é do1.,
que mais interessam ao nosso paiz, lão vas-
to, tão desconhecido, de meios de communi-
cação tão deficientes e custosas.

» * .
Reuniu-se hontem, em assembléa extraor-

dinaria. o Ac. C. B. para resolver sobre a
recepção de Santos Dumont no Rio de Ja-
nelro.

A sessão foi presidida pelo Sr. commen-
dad.or G. Seabra, c;ue deu conhecimento ao
Ae. C. B. da próxima chegada de Santos
Dumont ao Rio.

A assembléa nomeou em seguida unia com-
missão de recepção e festejos, composta dos
Srs. : còíhmèiidndor Gregorio Garcia Sea-
bra, marechal José Bernardino Bormáun,
Germano Neves, general José Ignacio de
Alencastro Guimarães, Domingues da Silva,
coronel Estauisláo Pamplona, Cândido de
Oliveira, commendador Vasco Ortigão, Dr.
Paulo de Frontin, marechal Antônio Vicente
Ribeiro Guimarães, Dr. Raul Kcnncdy de
Lemos, J. (1'Alvear, Dr. Sylvio Netto Ma-
chado, Dr. Flavio Ramos, Dr. Peryeles Vel-
loso, Dr. Mario Bulhão, general Setemhrino
de Carvalho, Dr. Alencastro Guimarães.
Amaro do Amaral, coronel Pedro de Castro
Araújo, general Müller de Campos, e os
Srs. Netto Machado e Luiz Galvão, pa-ra acompnnhnl-o na viagem de S. Paulo ao
Rio.

— O Ac. C. B. convida todas as socic-
dades cariocas a se fazerem representar un
recepção do nosso illustre patricio.

—Foram discutidas as propostas dos Srs.
Alvear e Netto Machado, sobre a escola de
aviação, prevalecendo a ultima, por mais fa-cililar a matricula.
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Montovidéo, 23—Abril.

ila_ tempos, certa madrugada, eu palestrava,nn Galei ia Cruzeiro, eom uma alta aulorJda-
de policial de enião, que, como eu, esperava
o seu bonde — um desses hypollicticos car-
ros da linlui da Gavca...

Nislo, um vullo feminino sq de.sm mf.s.iiò
á porta do "Pransiskancr", J.; peitando, jo-
go, a allençáo geral, nomendàments d.i' "de-
•n.-munilaint<", que viam, tahcz, n.i p,r"i.i
atlrahenle crentura, uma "cnnconente ' ator-
limada...

A autoridade, porém, que mais detidamente
a examinara, j a cujo olhar experimentado
não escapara o "travesti", segredou-mc ao
om ido!

—Amiella "niuiher" é um homem ,.
Já a "dama", .nn Imito incominodãda com

a sensação que causara a sua presença, des-
apparecia por entre o punhado de gente que
ali havia. Foi debalde, jiois. que o policial,
visivelmente interessado, e ea outro tanto, a
procurámos. . .. *

DiasilcJ>epoij_.Q.:jio|l|^|l.^ii1ló policiwj^ijnrioeig as-
si

Dias depois °^n('JJi^i'-Íi-' pol'ei«'fcwi;nvioejí: ns-
;n::lã!fh Ifií ^il!bHl|nffiscõ: mn feãvírtnèiio
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Eis a,n flagrante curioso :. a mobília
de um particular transportada por .sol-
títulos cio Exercito cm carroças mil ila-
TesJ.A denuncia nos foi iluda por nm
official, que, indignado, pediu que mari-
tfussemos uin pholographo apanhar um
instantâneo do escandaloso ettso. 0 pito-tagrupha foi e apanhou os dous soldados
çiicvetjando um lavittorio... Ao riue nos
informaram ti mobília é destinada á ca-
sa de um estrangeiro que vae contrahir
matrimônio e tiue, par economia, conse-

- que a mudança dos moveis fosse'""'..',-' em carroça militar.
¦ aliás, um e.nso muilo freqüente ;a que. sé lenha um official amiiie>,bvlaihuo para que esse official re-

esse deípies.

quisile a carnça e os soldados, como si
fosse para seu uso, e... eslá Indo arran-
jado. E quando é carroça ainda passa...
Mas, e quando sco automóveis, que gas-
Iam pneumaticos c gasolina ? Ainda ha
tres ou quxilro annos a Brigada 1'plicial
era, por exemplo, uniu rias principaes
fornecedoras de "làndaulels" para casa-
menlos e baptisados I

Alem do escândalo de se uliiisar para
fins particulares de objectos que deviam
ser exclusivamente destinados ao servi-
ça publico, esses abusos têm ainda o in-
conveniente da desmaiaiistição e do des-
prestigio que trazem <i farda do Exercito.
E é curioso que sejam os próprios offi-
cities os primeiro* « concorrerem parti
itjio!...

O "Prineeza de fíourbon", plwtographu-do pela A NOITE quando o aventureiro
ladrão esteve no Rio. Dava os nomes de.

Luiz Fernandes e Armando Ariijon

já maduro, perdido, alta noite, em divertida
peregrinação pela Lapa, tomara um carro na
companhia bregeira de uma galante profis-
sional — ao que elle próprio julgara...

O cocheiro — um cocheiro affeito a estes
commettimcntos — recebera ordem de "cami-'
nhar, a passo de funeral, pelas ruas mais
desertas"...

O carro, levando o curioso par, já muito
andara, quando, em dado momento, o coebei-
ro, que peneirara um intrincado labyrintlio
de pliilosophicas considerações sobre... esse
inundo e o outro, tivera a sua attenção volta-
da para um ligeiro sobresalto passado lá no
fundo da almofada, o qual puzera termo ao
ameno colloquio em quo iam os seus fre-
guezes,—Caramba! que es mi marido!! Apurcse,
Cnballcro: de pronto bájese dei eochel

E o burguez, perdendo a calma, lão neces-
saria em lacs emergências c revelando, ain-
da, uma aecenluada falta de "lacto", voara
do carro abaixo, o qual, cm seguida, desap-
parecera, agora cm disparada, na primeira es-
quina...

Foi quando, mais calmo, o nosso heròo
procedeu a um aulo-cxame, do qual lhe rc-
sultou o desapontamento de verificar que a
sua carteira — a sua linda carteira "debrua-
da" a ouro — "emigrara"!

Sem mais aquella: queixa á policia, e eis
agora o epilogo: a coincidência da presença
da duvidosa ercalura e mais um ou dous ca-
sos como' os que acabo de lhes contar con-
venceram a arguta autoridade, com quem eu
palestrara na citada noite, de que era, de fa-
cto, a mysteriosa "dama" a incógnita per-
sonagem desses "casos".,.

Ksta, uma vez presa, e por informações da
policia buonaircnse, se revelou o celebre ia-
drão ''Princesa de Bourbon", que, para me-
Ihor exercer a sua "profissão", se valia
se estratagema.

Isso tudo me veiu á mente, hontem, A
te, horas depois de aqui desembarcar,

eaminito <_ue vou de Buenos Aires:

des-

noi-
cm

•íabbado de Allcluia. Oito c pouco da noite.
l'm luxuoso restaurante do centro, onde, jun-
to ao passeio, eu oecupo uma mesa. A carne,
f;.;l.i e sã cumo só a deste paiz, faz a sua"rci_lréc" para... desespero do coronel As-
tOfgn. Através dos vidros eu vejo a multidão
feiBçva que enche a "callo". E" o oulonino.
Lá fura sopra, frio, o vento. Apparcccm as
primeiras pcllcs. Dentro uma afinada or-
ch.-stra mitiga as minhas saudades do Bra-
sil....

JL'iii cavalheiro, interessado, pede uni dia-
rio dn tarde e, mal o abre, exclama, surpreso,
pi,ca o seu companheiro de mesa:rV-"türa! que se murió Ia "Princesa de Bour-
bwi"!!
| V.-Kl ladrou esse que hacc poço estuvo a cá
cri'" Montevidéo?!

--Si! Lo mato un viejo en Chile...
Çm repórter nunca ouve uma noticia des-

s.'t|fínein um ligeiro sobresalto... profissional.
A .nvis: o "Princesa de Bourbon" não me
cm; estranho! l*oi então que, como já disse,¦Ç't£v.<'Íu á mente o que acima escrevi.
p-JF 
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Luiz Feriíaridcz, o "Princesa de Bourbon",
ladrão conhecido de todas as policias sul-
americanas, nomeadamente cm Buenos Aires,
Montovidéo e Rio, opporòceu apunhalado, esta
semana, na cidade de Qiiillota, Chile — se-
gundo se presumo por zelos da sua ultima
victima, um .ente seuil — dentro de um "co-
clic" abandonado.

Eis ainda, cm poucas linhas, a triste histo-
ria desse infeliz rapaz que aos 26 annos ape-
nas, após uma degradante serie de terríveis
aventuras, termina o« seus dias por uma Irai-
çoeira puni,alada, vibrada pela mão tremula
de um velho.

Aos quinze annos deixou a Coruiilia, a sua
terra natal, o joVen Luiz, filho dos Fernan-
dei, negociantes retirados com fortuna, que o
tinham como único filho e a quem crearam— desgraçadamente I — num pernicioso am-
bienle de iiixo e mimos.

Desde tenros annos esse desorientado jo-
ven revelou uma nilida degenerescencia. Suas
mãos, finas e brancas, elle as cuidava como
uma mulher galante. Os seus olhos, grandes
c sonhadores, tinham, por vezes, cerlo brilho
estranho; indefinido...

Quinze annos tinha, pois, quando abando-
nou o lar^paterno, sem que ninguém sonhes-
se o rumo que levara.

—Um mez, quasi, depois, desembarcava em
Buenos Aires, seduzido pela fama da grande
capital, confundindo-se, desde logo, por largo
tempo, com 0 multidão, até que appareccu
como devia apparccer: em pleno domínio de
sua vesania.

E começa então, para elle, um ror de aven-
turas, entre as quaes se contam as seguintes:

lim novembro de 1907, um deputado, depois
de deixar o Congresso, em Buenos Aires, tpie-
rendo se distrahir, locou a caminhar pelos"callos", até que, na esquina de Callao c
Santa Fé, se deteve a admirar as mulheres
que por ali transitavam.

Nisto viu chegar unia linda carruagem em
cujas commodas ahiiofadas se rceoslava, In-
doiente, unia formosa "mulher" tentadora.,.

A carruagem parou próximo ao deputado, a
dama desce para um pretexto frivolo... Um
galanteio. Um sorriso. Uma audácia. Reticen-

ias e — segundo se ve de uni numero de'La Razon", desta cidade — o deputado sobe
na carruagem c, triumphante, exhibe-se ao
lado da fascinante ercalura...

—Oli! rahial que se me saco Ia "plata 1
Ao "pae da pátria" argentino acontecera o

mesmo que ao burguez da Lapa...
Agora, em Monlevidéo:
Ahi por volta de 1911, "ella" aqui appaVe-

ceu, foi a "Los Pocilos", teve as suas aven-
turas até que a policia a prendeu. Levada pa-
ra a "Careci Central", fizeram-lhe explicar o
processo do (pie usava para se apoderar das
carteiras alheias. .13, em uni segundo, o chefe
do corpo de investigadores, ¦— dos habilissi-
mos investigadores orientacs — e sinão que
0 diga o Albino Mendes... — estava sem a
sua carteira, a jurar, desapontado, que nunca
mais mandaria preso algum explicar "prati-
cainenle" os seus "processos"...

No Chile: de volta de uma viagem de rc-
creio á sua terra natal, desembarca ein Bue-
nos Aires c segue para o Chile, onde um me-
ninote, convencido de (pie "ella" era real-
mente unia mulher, e ferido por não ser cor-
respondido, poz fim a seus dias, deixando es-
ta "cuarteta":

"Cuando un verdadero amor,
Çe estrella en un alma ingrata,
Más vale ei plomo que inala,
Que ei fuego devorador,"

Do Chile passa ao Peru' e do Peru' á Ro-
livia, onde sempre a policia o persegue. Ahi
o ministro hespanhol, ao saber da sua prisão,
vae ao próprio presidente da Republica, soli-
citando a sua liberdade.

lixplica-sc-lhe, enlão, quem é a sua "prole-
gida",'c o ingênuo ministro se retira enver-
ganhado..',

A ultima aventura:
Assim sempre se foi, de paiz cm paiz, até

que, finalmente, lui pouco, no Chile, um ne-
goc.i.inle, rico e velho, de Quiilota, "delia" se
apaixonou... O velho descobriu a tentativa
de roubo e, indignado, apunhalou o ousado
ladrão? E' o que se não sabe. Tudo ficou era
mysterio. Apenas os diários chilenos delle se
oecuparam detidamente, dando, como agora
os de Buenos Aires e Montevidéo, os sensa-
cion.ies detalhes dessa vida de aventuras...

— Raul Gomes. >

BOLE TIMDA^GUE^RRA

Em Verdun e na frente \Mkm
o bombardeia é violentíssimo

—•—*>——
(Serviço (elographico dos corrospondontes ospeclacs
«TA NOITE, dhsaooncias Soutlr-Amorlcan Press, Havas
e Americana e communicados officiaes, até íis 10 horas)
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Por esle mappa pódárse claramente
ver o que è ti região, a noroeste de Ver-
dun, cm que se travam ha quinze dias os
mais encarniçados combates no theatro
occidcntul da guerra.

Os allemães, nos primeiros dias de
março, isto c, quando o seu ímpeto sobre
Verdun atlingiu o máximo de vigor,
transportaram as operações de leste para
oeste do Mosa, A linha tte batalha, a 21
de fevereiro, estava em Monlfaucon; a
meados de março, attingiu Forges; nos
primeiros dias tle abril, em Belhincourt,
depois em Miilancourt e, finalmente, em
Avocourt, onde se encontra acluatmenle.
Si os allemães puderam fazer esse avan-
ço ao sul de Monlfaucon, nu margem do
Mosti não conseguiram passar do bostiue,
de Cumieres. Entre Malancpnrt e Avo-
court, rcalisaram alguns progressos, apo-

sur o se

EM TOKNO DE VERDUN

dcriindo-sc simultaneamente das colas
252 e 207 c atacaram pelo oeste c pelonorte a cola 804, onde ha dous tüus se
combate encarniçadariicnie.

Essa posição, como è fácil tle verificar
pelo mappa, domina, porque c a mais ul-
ta, não só as alturas a leste, onde. se cn-
contraiu os francezes, como o celebre
Morl-Iiomme. A oecupação da collina
804 implicaria na oecupação de Mori-
llonime e, reatisado esle objeclivo, esta-
riu o caminho aberto paru Cumieres e
para o Mosa. Seria piais uma probabili-dade. de suecesso para a conquista de
Verdun.

Mas os francezes resistem. Resistem c
continuam a infligir perdas colossaesaos
allemães. E, si elles resistem, us tropas
do kronprinz, nem mesmo sacrificando
outros 250.000 homens, conseguiria) reali-

u objeclivo.

EM TORNO m GUERRA
O concurso do Canadá ú enorme

Os allemães eslão de novo des-
cansando —A situação em Verdun
desde os íins de abril— As ope-
rações ao lonfjo da linha òeci-

dental

PARIS, 7 (A NOITE) — Na frente de Verdun
Tíada houve de anormal, a não ser iníenEoa boni-
^ardeios. Os allemães, depois dos esforços inu-
ieis empregados contra as posições francezas
em Mort-Momme c a coluna 304, ficaram de
novo quielos, não tendo pronunciado mais ne-
nhum ataque de infantaria.

PAUIS, 7 (Havas) — A situação na região
de Verdun, entre os dias 29 do mez findo e li
do corrente, resume-se no seguinte:

Na margem esquerda do Mosa houve inces-
snnte luta, durante a qual alargámos e coii-
solidámos as nossas posições..

lira Mort-Hüinmc e aò norte de Cumieres,
repeilinios todos os contra-ataques do i ni mi-
go, que apenas conseguiu, a 4 e 5 deste mez,
depois de uni violentíssimo bombardeio, oc-
cupur parte das nossas trincheiras, na vei-
tente norte da collina 304.

Os allemães empregaram ahi uma divisão
de reforço, tirada de outro ponto da linha de
batalha.

Na margem direita do referido rio trava-
rani-sc violentes duellos de artilharia, mas
não houve nenhum aiaque de infantaria, a
não ser um levado a cffeito por nós no dia
Io do corrente, contra as posições allcmãs nas
proximidades do forle de Douaumont.

Occupámos, em virtude desse ataque, as
trincheiras inimigas e verificámos a presença
de unia nova divisão allcmã nessa região.

PARIS, 7 (Official) (Havas) — A ocsle do
Mosa, sobretudo n.i região da collina 304 e
nas inimediaçõcs da estrada de Haucourt a
Esncs, o bombardeio continua violentíssimo,
Não se registou, entretanto, nenhum combate
de infantaria. Nos outros pontos houve ape-
nas lula inlermittente de artilharia. /

Repellimos facilmente nos Vosges, ná Ar-
gonnc c. ao sul de Soritme Iodas as tentativas
de. assalto dos allemães. Na Argonne, e nola-
(lamente na região de Lassigny, fizemos um
ataque de surpresa, de que resultou aprisio-
liarmos bastantes soldados inimigos ,

-9-
OTTAWA, 7 (Havas) — O parlamento dl.

Domínio votou um credito de 150 mil libra(
esterlinas destinado a organisar o comi
mercio canadi.-mo nos paizes alliados e í
substituir os prodüctos germânicos por ai>
ligòs do Canadá.

O governo já nomeou vários agentes com'
niorciaes para a Europa e Sibéria

C> presidente do conselho, Sr. Ihirdcn, vcU
tou a affirmar que até ao fim dò correnU
anno, o Canadá lera em armas um cóntiu>
gente de 500 mil homens.
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Os turcos no Sudão Sèptentrional

NOVA YORK. 7 (A NOITE) — Communi-
cam de Qòíístântinojpla :

"O Iman Barofcir, Alidinar, -é frente de
numerosas tropas c de oito mil camcllos,
marcha sobre o Sudão Sèptentrional, <de onde
os inglezes'se retiram para o norte, visto não
poderem fazer face a essas tropas. O Iman
proclamou, a guerra santa por toda parte
e os habitantes de todo o Sudão levantam-
se contra os europeus e, principalmente, o;
inglezes.

O Iniau vae cooper» cosa « Gran-Scnussl
contra os Inglesas.**"

O artigo do "Financiai News"'

O QUE COLHEMOS ÍMO RIO
SOBRE A QUESTÃO

Emquanto se compunha hontem a nossa cor-,
respondencia de Londres, procurávamos colher!
informações nas secretarias do governo sobre a
questão (pie deu ensejo ao maldoso artigo do'Financial News". No Itamaraly, sempre fe-
chado a mil chaves, mal pudemos saber que a,
questão, já conhecida nesse ministério, 1'òra af-i
fecta ao da Viação, para indagar da procedeu,-*!
cia das aecusações feitas.

No .Ministério da Viação havia também mui- 
'

tas reservas. Conseguimos, entretanto, apurar
notas fidedignas onde resurge a verdade, pro-vando a injustiça da campanha que se faz.no
estrangeiro conlra o nosso paiz.

O governo declarou caduco o contrato dá
South American Railway por ler esla compa-
nhia sido incursa nas penalidades eonlratuaes.
Antes desse acto legal, a South American andou
sempre fora das suas obrigações no contrato'
quo assignou com o governo c fez varias nego-<
ciações com a Brazil Nòrth -Eastern, companhia
que foi autorisada a funcciohar na Republica, H(pie, posteriormente, sabendo da situação fi-
nanceira da Sóuth American fez, em fVirtale»
za, declarações não se responsabilisando poresta nas suas dividas. Caduco o contrato, os
interesses de uma e outra se onlrechocaranj,
resultando desse facto a Eastern üppcllar parao governo em nome da South American. O go-verno decidiu não reconhecer competência parase entender a Bastem com elle cm nome da
South por não estar aquella autorisada legal-
mente. A caducidade do contrato foi feita de
pleno direito do governo, dentro do regimeí.
contratual, do qual foi infractora varias vezes
nas cláusulas de caducidade.

Não procedem, pois, as aecusações que se fa-
zem no estrangeiro, no nosso governo quando
cite não exhorhitou; anlcs, salvaguardou os
nossos interesses, tendo sido alé benevolente
para com aquella companhia. O recurso, pois,de que lançou mão o "Financial Ncwsf foi
simplesmente interesse de balcão, movimenta-
do pelos accionistas <£as duas companhias.

foü-fe-t. 
' .«^jy"*..^-* ¦ " y.v. _s£j«.-
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, íàiiiMiS iln CniiSelhh ila Mfie do niipOi.i
Mnh eedii ilo -j-..¦¦ »t« poderia esperar, Ja co-

nwa a iiilrlliiliir a clilmlu a nefasta imlili-
fiiitem ii.. Sr, Iriiuti ai... i...... |,,, im.i
*»(.• 1I0 ciimi d» |... 1.. tln 1 .¦,.!.. 1 Publica cm
Copacabana, que o .Sr, Irineu inundou ercar
ii.. CuiiM-liin paia rum o lugar de nilmliilstra-
«lur comprar a ndlioiflo (Iu um mniiipiihidui'
«U- nela"* ?

• A Hiün levantada eoulrn ciso . . ..h.i .... ..
• • >¦ fe/. com que 11.1 Censniho n> -otibes«

m« que 1» prefeito nflo eslava <l|-.iio*iln a nane*
clniiiil-n, vlstn como iortfl uma dcslnvodn pa*
tlfuriii quis cm um momento como n actunl,
a Municipalidade crio novos empregos o uo*
.vas despesas, apenas para custear a política-
igem (iMÜroglldll que tem .1. .........I.i o Di*.'
tricto.

li o Conselho fingiu que só ncconimodnvA/
retlríindii u projecto du 111 d. in dn dia.

K desde entflo começou ti rejeitar uma por-
çiío dc pedidos de aposentadorias e outros fa*
yores, nllcgnudo as condições precárias do*
corres inuuicinucs.

Torio iiipieliu gente se regenerado ? Oual
linda ! Ura apenas porque nflo lhe convinlia
conceder os favoros podidos. 12 a provo oslfl ein
(|iie um dos seus primeiros actos nn nclunj
isossflo fui votar o.tal projeelo creando o pos-
In de Copacabana,ó viitnl-ii com um pequeno
nccresclmo : n crcnçíio de mal* um outen
emprego de que o Sr. Irineu precisa para um
ninlgo !

Ora, islo (• poslllvamenlí* uma affrontn ft
opinião ! Oue nome merece um neto densos,
«pie verti aggravar Inulllmcnt- rts finanças do
Districlo ein mais de setenta contos por
nuno '.' !

Di/ein quo í intenção da maioria dn ('nn-'solho mniidnr o projecto ao novo prefeito
jiara que cllc o sniicclono uu, nu caso de uno
.ser suiicclonndo, teulin a snneçáo obrlgalo*
j'ia dn presidente. Mas o Conselho deve estar
noslli vãmente, redondamente enganado.

Apesar dns rapapés que a sua maioria tem
feito an Sr. Dr. Souré, nflo é crivei quo S. Ex,
se deixe suggcstlonnr por essas lisonjui, no
jxintn íle iniciar n sua administração SOliecio-
uai-!, um disparate, uma Iminoralidndc.

O Sr. Irineu (|iic sustento a sua política-
gem á sun própria custa...

•
» e>

Os nnnòs liisextos...
Eslá ngorn offlelalmcnlo provai n que os

flhnos bisextos trazem azar. Nn ulliuui meu-'ungem 
presidencial ha um trecho muito si-

•nificnllvo a respeito. Ii' nquclle cm que o
ir. presidente dn Republica declara que "no
ilinistcrio da Guerra houve ò augmento dc
!;rj:7;iss'l'.ll, nttendendo-se a «pie o nano dc
lllli é liisexlo, c dahi calculnr-se n despesa

j.om diárias c etapas A razão dc .TIG dins".
Ora, nhi está para o que havia de dar o

Ízorndo 

biscxlo!,.. Para augmentar coíisi-
.erovclmonte as despesas publicas, quando
ós precisamos de economias a todo o transe.
'orqtic não só nesses trcscnlos c trinta c

flous contos importou o prejuízo desse dia a
ínais cm lülii: caleulem-sc as diárias dc mi-
Jharcs de operários pòr esse Brasil afora...
lim quanto iítto importaria tudo?

Ainda ha poucos dias os jornaes noticiaram
nue o governo da Hollnnda mandou ndcanlar
tle um hora Iodos os relógios do paiz para
melhor aproveitar nas fabricas a luz solar...
li' assim que fazem os governos previdentes.

Por (|ue o nosso governo não antecipou o
procedimento do hollandcz c não decretou
«pie l!)l(i fosse um anno como nulro qualquer?
Para que essa historia de annos bisexlosV
Ahi eslá no que deu a improvidcncla: alguns
milhares de contos dc prejuízo.

Que aproveito a lição para os futuros go-
yernos... Acabe-se com os annos bisextosI

Ecos e novidades PORTUGAL NA

GUERRA
-**-• »------•--¦•--¦--»—- rn-rn- ¦¦ mm i_ht
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-•""Quem qulzcc ficar maluco — ápparecem â*1
Vezes pessoas com desejos muito extravagantes
j— não precisa andar por abi pelos bòlicns, pa-
pando um dinheirão por drogas talvez faíslfi-
rr.das e que podem ainda trazer conseqüências
inesperadas, c até mesmo contraproducentes'.-..
Com u ridícula despesa diria de alguns tostões
.(üurnnlr uma semana, pôde o espirito mais cqui-
librado perder completamente n tramohtann
c cair nessa estado mais ou menos delicioso c
[perigoso (|iic d' vulgo dciiolbina •.. "falar so-

»**" ' 
j, ho". „«

-*£ $ial ('• essa receita maravilhosa que poderá•fazer a fortuna de todos os nossos .Tulinnos Mo-
ireiras'? Muito simples; simplissima niesmo.
Basta que o candidato a maluco compre todos'tis manhãs os jornaes cm que pontificam os

Íiossos 

dou- mnis acatados crilicos musicaes, e
innlyscm <> que ambos escrevem, procurando
inrmonisnr no seu espirito as duas opiniões.

E agora, enlão, a oceasião é magnífica porque

Íemos 
ahi iiinn companhia lyricá, quando os

lous veneraudos-crilicos passam a escrever dia-
Hamcnlc, hão havendo assim o perigo dc iu-
torromper o tratamento ou o destra lamento,
por falta dc remédio. Como introdueção ao re-
cimen nconselhurcjnos o malucando a cônsul-
lar o (pie, ha dias atrás, escreveram cs-.es dous•pontífices ;i propÒSÍto'ido um menino prodi-igici, que escapou á secca do Gcará. Esse menino
paiu na tolice, digna de urii provinciano, de dar
uma audição pnra que os grandes mestres for-
ivinsseni juizo a respeito dns suas aptidões ar-
justiças. Apezar dc prevenidos contra os ge-sdos provincianos c contra os meninos prodi-'íios, os dous mais ouvidos dos nossos críticos
% estiveram lia mesma sola, na mesma oceasião,
fc ouviram o pequeno executar as mesmas mu-
sícns. 1'ois, no dia seguinte inn escreveu {pie
o pequeno cru dotado dc uma bruta tecbnica,¦ras não linha sentimento algum, ao passo queo outro disso que nunca vira tanto sentimento,
frtias que quanto á lechnica... "brf-báò". O¦pequeno estava completamente "a quo"lHoje. um desses respeitados críticos affirma
rategorieamente que "quando algum "virtuo-
fc" quer tirar do violão effeitos mais elevados
na arte dos sons, jamais consegue o objectivo
Uesçjado, nu mesmo resultado seriamente apro-íiavcl". Ora, isto é positivamente mais (pie
ijiiia formidável heresia musical, é um crime
(lc leso-nnlriolismo, uma verdadeira affropitànacional, porque allinge. c offende um iristrü-hienlo que, si não é nacional, é o mais queridot popular no Brasil.

! O outro venerando critico ataca ferozmenteD Hadamcs de hontem no Lyrico, porque eslavac-esbarbado. E diz o dedicado correligionário dotecncr.il üabiiio liczouro: "No (heatro, o perso-inngcm amoroso dever ser bello, guapo, insi-
Ijnuamc; c nao é com aquella cara dc moço mo-
ítlcrno que poderia inspirar paixão a uma prin-iceza . li nhi está como se prova (pie o bigode e
)_ narna nao_ são característicos só dos milila-resjcllcs o sao também dos cantores, vislo como,0 grande_ mestre não acceila tenores dc carallapada disputando amor do priuceza, mesmo

I.ISno.i. ; (Hnvns)— Os jornaes con-
ci-nttiinm-je com ns nolicins recebidosde Moçambique, segundo ns quites n.stropns porUigucxns obtiveram uma vicio-
rin sobre nllemjUís num combnto trnvndonas proximidndes d:i fronteira dn África
Oricntnl Allénul,

»—HH- *

ímMiÊ H^Eiy sloylasllqne
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Uriiffifáyano, II — !• andar
Todos os segredos de bellozn acliam-sc

8clentiílcntticntc reunidos nos produçtos doInsliliit Pliysioplnstiqtle.
A (abricáçio destes preparados, sob adircceKò (io Dr. Díssaux, ú confiada aoSr. M.-msou, phirinarviitirfl-chcfc ao Insti-tnto 'Paskur, im Paris, cuja reputação éuniversal. L;stes protludos aclq'tilríram i*jfprna aqui no Brasil, que são reputadosstm rival.
Neste acreditado estabeleci mento, frequen*tado por toda a sociedade elegante, sãodispensados todos os tratamentos necessa*tios á couscrvaçilo da cutii, massagens paraobesidade, para cura da acne, elcclrolysc

pnra cxtincção dos pcllos, etc, possuindolambem o primeiro «Salon de Coiffeur» doKio, sendo os trabalhos garantidos, inof*íciisivos e de perfclçáo absoluta. Esnccia-lidatle em tintura para cabcllos.1 odns* as senhoras devem fazer uma vi-sita a este estabelecimento.
1 mjMw —_____

Uma lei de physica
Que se prova 'praticamente

Iam os Ires Avenida afora. Tropeça anui,desequilibra acolá, mas a união faz a forcoc elles se agüentavam braços dados.Assim foram até á praça Mauã. Viram uns¦ippiirelhos do tclegrapho sem fio c um dei-les, .Severiano "Mnrqucs, começou a explicarpraticamente, como se transmlttinm as ondas.— Supponliamos que eu recebo o som: souo primeiro postej vocô, disse no Ormindo ! ou-ronco Dias, d o segundo, e você, Antônio NI-colao dos Santos, é o terceiro, onde ns ondasparam. Somos assim partículas do cther, ou-de umas dc encontro ús outras vamos trans-null indo os sons. Isso é assim como Ires ho-Ias dc hilbar: a primeira halo na segunda epara; esla bate na terceira, e para; a tercei-ra... o Severiano tinha esbarrado no ürniia-(Io, este no Antônio e o Antônio, provando aoi, foi c-.horrach.ir-se no chão. Os dous ou-iros tinham contusões.
Feridos, todos foram curar-se e á embria-guez, rin delegacia do 2' districto.

*—«S«H-

"*i»*Í_S

A morte do Dr. Felisbello
Freire

jjnllflçotj na miulriigadn de boje o Dr. Polis:bello Freire, deputado federal pelo iMndode
f»!,'''**lu'i <Iü Ohdo era
filho,

O cNtluelo ÉcTrvlfj Alicjmbllcti, dpailo o ad-vento do rcglinen ipie
nus povornn, Mluhüroda Fa.ondo, mi prcsl-ileneln ' do márcclinlMnrlano Polxoto, fez
parte, depois, da Ciuua-ra, em varias lonlsia*
111171*1,
_Õ Pr. IVlisbílio
biche trabalhou, naimprensa dlnrin eltcb-domadaria desta capi-tal, redigindo c dlrl-
gimlo Jornaes e ruvls-tas, nlguinas du sua
propriedade, l/hinfa*
mente, porem, o cxtln-Cioso achava nfaslndo
1'ella, dedicando a suonctlvldãde nos Irába-Hios parlamentares.
}>r. Fèljábcllo rivffé

saindoo
1IÜ pàrií
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A OONFL.AQRAÇÃO DA EUROPA
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O onlorrnmcntò doesta murcado p„ni nmanhn, „8 !) hornforetro da run s. Francisco Xavier .o cemitério dc S. lVancisco Xavier.'
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CERVEJA ''FIDALGA" cura
Calor- tristeza e seceura..

I nl/tf>_, | |

IHargot e Mimi, Santo Amaro,..
VÃO LONGE, MESDAMES

Quando ns duas entraram a escolher mer-
lc»0rpS'n.3Ò± 

lí;"'fin,,t.chlculou o ProW. -tos li ,,s compras andaram cm l!520_QMsaindo as caixas o volumes da rua da fflii. 21, com o endereço : Mmcs Mu»Mimi, Santo Amaro n. .'10. f" '

A' ma Senador Dantas n. 85, Mr. PÍcr^rcIJarnc teve a meamn visita c dc lí. sa nm
nde.'cço0-VaMar',?1 V5??.80?0' C°'" «' '»"•*'<*tmiticço . wargot c Mimi, ele.

Mme. Simone Bny, modistn — rua Cor-rôa Dutra n. 151. Müllns lounás fl"as s
miTelc1." ° m0Sm0 CmlcreC0 : MW\Í K-

Faclura 1:2009000. '

Rua Santo Amaro h. ,*1GMme. Margot ? Mme. Mlínl ? 
'

Miirinrnm-sc.
Vinha rccébsr ri conla...Foram tres cobradores, das tres casasMudaram-se, era a resposta, parece'ou-foram para S. Paulo... I"»eic que

Na delegacia do 1.1" districto estavam Jor-Ro Hargonl, Worço Iiarnc c Mme. Simone.O commlssnrio ouviu-os. '
fira a mesma cousa.
MargotO Mimi, em S. Paulo 0u talvez em

qüSsías1' 
C' °Sle"l;,,n ° luxo e fS coà
*-_a et»—*

Exames eSc sangue, analise--,
cie urinas, eto.

Drs. ririino Lobo e Maurício de Medeiros
AnofaCUld- ,^e Mcdieina ~ Laboratório 

°fé
Analyses o Pesquizds : RUA DO ROSAR 101-8, esq. praça Gonç. Dias. Tel. do Lab.•>—«--&__.

(Serrlço (elesraplilco dos correspondentes espe>
chies d'A KOIT10, dns agencias Uouth-Ame-
iliuii l'rcss, Havas o Americana e commuiil*

cadiiH uíflcliicH, nu. an 10 lior«H)

NA FRENTE ITAbO-AUS-
TR1ACA

¦ ¦ ¦*)>?.*». .. —

/la onorncOcg aó lonfjo do ioda «iroiüo lomrím unindo incfomonto
—A í/UC/771 H0/'0«

r.\nr.S, 1 (A NOITE) — Communieado Uo*
li ii ii o:"Acçõcs de iiiiani.iria e de artilharia, nas pen-
dentes do Mo/.zolo e noa vnlles do (iiiiillcnrla o
de Marmulnilii. For tndu a parte lurliclmou no
Inimigo grandc,ii bolxQH.

Ucpcllimmi os ÉiíccóbsIvon nlaiiucs dos nus*
Irlnfcos conda na ilOBijns posicOcs no Munia
Cuide e fiüèlhòs ali um otlirial e -i;i soldado»
prlRlonelrÓB.

Derrubámos um neroplann qiie caiu nas II*
nllàs austríacas quo defendem tinrizln."

fcÚNDRES, 7 (A NOITE) — Communieado
austríaco:

. "O.i nosso nornplnnos o Iiydroplnnos nlnca*
rnm na posições Italianas cm Viilium c Hrin li-
si, vluamlo nesta uliimn chiado sobretudo o
porto, nn Matérias da cosia e os ncrodròmos, Os

.iicriiplniio.s italiano» enviados contrii u:i nossim
nppnrolltos fórum rcpcllldús.

Às nossas tropa , expulsaram, no dl: tricto dc
Itomlioii, ou Italianos ilnn mian trincheiras c
aprisionaram 103 soldados alpinos e Ires offt-
cIium. Foram lambem tomadas algumas me tra*
Ilindoras."

RARIS, 7 (A NOITE) — Ura despacho dc
RoraA nssegura quo ns baterias nntbacrcas dc
Drlndlsl destrulrani um d»s nppnrclhos austrla*
cos ijuc atacou aquella cidade.

ESiADOíT^NmoS-AbhE-
MANHA

- <>H^. !¦¦¦¦¦ ... I—

Aarcdiln-sfí que o presidente Wil-son se deixo illndir pelds pro-messas atlemlis — O tippello do
p/ipa .*i tnvor dn pn/. — Um itr-Injo do llnrilen elogioso pnrn oSr, VVilson

-©-
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MAOÈIO', G (A. A.) — (Retardado) — Tc-
legrapham dc Penedo que, devido á encheu-
le do rio S. Francisco, as águas inundaram
a parle baixa da cidade, prevendo-se grandes
prejuizoSj caso as águas continuem a subir.

MACEIÓ', 7 (A. A.) — Informam de Pe-nedo que conliiun a enchente do rio SãoFrancisco causando áppròhérisão á popula-ção ribeirinha.
\m»

Fistnlas e feridas—Usar o Blixir de Nogueira
-es-*-Sj_-

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
.Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

rep
sos

A policia do 10' districto foi acisaía de
que hoje pela manhã, na casa da rua Leo-
poldo n. 262, havia fallecjdò repentinamenteuma ereança.

O commissario. indo ao local, constatou amorte da menor .Maria, com Ires mezes deedade, filha de Clotilde da Conceição.Como a morte de Maria se verificasse mo-mentos após a ingestão de rim purgante, foio cadáver removido para o necrotério, afimde ser examinado.

i_TJ--H_J.*Ptf pá. j á .n-w

*"" * "*" "m "TfT-^* *'-_-_*___«__.._»„
Dr. Dario Pinto

do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças, Consultório a rua da Carioca n. ú Daiil ás 5 lioras.
a—aii""__-i___-_5
-««:_¦©'&»¦

|Crue essa princc-ía seja uma pobre ríübia, nas-
jCitla no centro da África, onde só conhecia ouiçevia çophcecr as caras pouco agradáveis, pou-
,co alvas e naturalmente pouco harhadas dos.seus ebanieos patrícios. Si uma clhiopc comolAida nao poderia gostar de um lladamés de cara
papada, esla claro que, segundo a opinião do•mestre, estão positivamente perdendo o tempotosses moemnos de "cara moderna" que andampor ahi pelos arrabaldes arrastando a aza ás'Aidas do nosso lempo, que, menos felizes queia tillia dc Amonasro que passou a vida a cantar
£e oecupam hoje cm cozinhar, lavar 6 outros
jscrviços domésticos.

/CEVHJA 6 boa bebida.
Si e "FIDALGA" é a preferida.

¦'•*,^~—***rtl^ ^ ^_*1erviço lflf_ m
SUL 2 MIL.---Immediatamente teráV. Ex.

__. Colombo -- P. José de Alencar

)0 mercado da borracha
esn Manáos

^ANí'v0S' \{\' 4v) - ° mercado da bor-fecha lem estado frouxo. As ultimas cota-Ijpocs foram as seguintes : fina, 48900* «êrmmb? e cauclio 3$?.00 O «stóck» existaÍJtc dc borracha fina- e de 313 toneladas ede scrnamhy e cauebo de 127 toneladas.
f,
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S-B-e Alfredo Pânheâr-o
ri)e volta da Europa, onde praticou nos hos--piíaes de sangue,
h Operações, partos, moléstias das senhoras,
Jias nrinanas. Dâ consultas cm sen consulto'
P°\&,r"Ü.dn, A.sseml)léa, 75 (1° andar), tílep.«entrai 704, das M ás 10 horas, e em sua resi-ticJ?c,?-Jjlu N* s- de Cooacabarja,8Í4. telep.pnl, 1.S23. das 8 1|2 ás 11 horas.

O MOMENTO

Um erro do governo
A mensajem ultima dn Sr. TWnecsfaH dsi-xa de dizer muita còuzà que. seria ulil co-iiliecer... Em compensação diz comas que te-ria sido melhor não dizer, j.ara não dar aououerno um aspeto de intolerância totalmenteinjusta c francamente ilegal. Uma destas 6a fraze que S. Ex. iizara á dispoziçúo pelaqual o Congresso dispensou de formalidadesregulameniares a promoção ri? um assistentedo Instituto Oswaldo Cruz da categoria dcinterino á de efetivo.
Esse. cazo foi ampla e largamente discu'i-do. A Câmara em trez discussões sucessivas,das quaes uma verdadeiramente tumultuo-areconheceu que podia derogar como enten-desse uma dispozição de u?n regulamentonem seria possível que concluisse de outra'rrm"o o°í"'m crcotl ° Instituto OswaldoCruz / O Congresso. Quem creou os logarrs?v congresso. Quem autorizou a regulaiwn-taçao pela qual ficou estatuído o concurso

SE f"r"}nUÍa;ls necessária no preenchi-
h, r,„-9 n r0B car(l0s d0 instituto Oswal-ao liuz / o Congresso.

Ora, o Congreúo pôde h qualquer tempoderogar em favor de. determinadas creum-
FníTLm(i'hdaS rj,,creh mesmo ™tori"ou./¦oi o que fez para o Dr. Arthur Moscs, cujanomeação foi feita pelo Poder Executivo. OCongresso autorizando a mudança de calcai-na de um funcionário, de interino a efetivonao nomeou ninguém. A nomeação do DrMoscs foi feita polo governo. No cargo in-lerwamcnte e a contento do mesmo governoserviu cie durante seis annos. O Conaressodispensando-o de formalidades dc concursopara promovel-o a efetivo, não invadio asatribuições do Poder Executivo, porque estec que nao poderia fazer tal dispensa semautorização do Congresso. Como afirmar agi-ra que. a dispensa 6 uma invázão de atribui-Coes quando não ha tal atribuição entre os
íozmordraT-f°r? VoT m.laio odh-poztiivo da lei 6 claro e taxativo — "Fira
dispensado de concirno etc". Não pertenceà categoria das autorizações que o Governo
2™ OB não. O não cumbrlmenfoéum
t%nTÍ0 ã, LeJ' milíl° mc,h Õfàoè num Go-vemo honesto do que a suposta exorbitariado Congresso. - MAURÍCIO DE MEDElVót

A invasão de um templo
ESCANDALO~5Í MOÇOS?
Foi num "cabaret" cm S. Paulo. EmMa-garam-no aquelles olhos tòhtadoiés da ifalia-na, nquollo riso ahcrlo, toda aquella sedu-cçap que se desprendia dc seu corpo.

*J a'uT\° f'ct!' ?• S* nesocianle, bospe-dc do Hotel Central, quiz _m ninho, umaltar mesmo, onde collocasse o seu amor Econstruiu não uni altar, mas uma eathedraha Praia da Lapa n. 54, onde adorava a ita-liana Pina d Ivresse,-a dos olhos tenladoies,ue riso aberto...
Um intVusò bárbaro appareccu, a sonhara invasão daquelle templo de amor onde cllctivesse um altar lambem... com pouco dis-pcndio. Era habito.

le^l 
M( -\Cvaz 

"v0"'' "^ocl-cr, como ei-le diz. A ita íana, caridosa, acecitou os suasorações. Havia um horário! ali.Esta noite, Haskcker c seu amigo CarlosMoraes dc Niemeyer, tiraram a santa c?otemplo e la se foram os Ires pelos clubs, pelo
Madrugada e voltavam.
S. S., o guarda do templo, esperava •

...Pina entrou, alegre, despida dc sua sãn-lidadc seus companheiros lambem.£>. h. profhgou o seu acto.
faíhi.P0ÍS 

fI"e ¦ DescCS tnDl0 ? Q,,c íe
— Não sei...-

sas"aSi'lalhum?U"'11 À**m ^? nir'0S non'°-
Magôas-me. ,
Os companheiros protestaram-.- Formou-'3eo escândalo, intervindo a policia, 

iolm0Uje

,,"s, ,V0U.S moços, freqüentadores dos "ca-larels",_ mdignaram-se. S. S. eslava ve^ado. A italiana, nervosa. "Xíl"
Pina não irá mais aos clubs, ao jogo cS. S. perdoa, si cumprir a promessaUs dous moços imperligaram-se e sairimcaminho do Cattete, onde ambos moram.

A hi\ CAPITALE
Grande Liquidação.

OUVIDOR -J6-Í
¦?--^OfSi_--o--

PARIS; 7 (A NOITE) - Despachos dc Novalork admittem a hypothese do presidente Wil-son recuar da altitude enérgica que assumiu cacceilar as promessas allchiãs.
Si tal cousa vier a succcdcr, o que não seacredita, isso viria dar razão áqucllcs que seu-pro julgaram que a altitude do presidente Wil-son mio passava dc um verdadeiro "bluff" in-lernacional.
Oulro despacho iníorma que a mensagemontregne ao presidente Wilson pelo núncio apoc-l.ollco c um appcllo do papa aos sentimentos

IjacifistaB do Sr. Wilson para que evile, por to-lios os meios ao seu alcance, que a guerra se cs-lenda a America. Sabe-se que idêntico appcllotol feito pelo papa ao l.aiscr.
A propósito, um jornal daqui diz que o papapodo ficar descnu.sado c tránquillb: os EvladosInulosc a Allemanha, pelo que tudo leva acrer, nao brigarão.
tONDTRES, 7 (A NOITE) - Maximiliano II,r-liem publica, no numero dc hontem do seusemanário, um artigo intitulado "O verdadeiroWilson o no qual commenla.a siluação creaduentre a Allemanha e os Estados Unidos.

•, , "ii??,? Pan,-"Iilcti»ta allen-.fio elogia o pre-sítifcntfe \\ ilson, sobretudo porque elie é um ho-mem de caracter. «A Allemanha só teria que seorgulhar si cllc fosse allcmão". Esta pl.rasc éuma verdadeira resposta aos jornaes nllemãesque so tem fartado nestes últimos dias de iSiimitar o pçesldenlc Wilson.
Depois, alludindo aõ Dr. nctlimann-rtollvrcir.

diz Hnrden: "O nosso temeroso chanceller nao
suín,aiwl"na,'"!ie <1CSSe «?»•»•»¦•»•»*«» «.«

¦A GUERRA NO AR

A mensagem promette, mas
o Sr. Bezerra não dará...

A dcsllliisilo que foi a palavra do goveraõ no
dneiimenlii de il do eorreiite, lido no UODffTOllOjtem sido tiin comnleta ijue. por mahj que he
procure uma Justiricaçfío ii ir.upic/a do mesmodocumento, niVi nppareco hlquer uma revelação
dc apoio; ..uic-,, as conclusões se tivohimnm tor-
mando os mnis desiiKrudavels eniumeiilarlni,

Cada período da monsnfloni fornece iismiiii-
pto n Inrga critica, e, agora lüosVno, numn pur-tlciiliirldiidu quu n todos dasprcpccuiiii, emface a outros nsstimplos mal. berrantes de
eommoiilnrlo, surge uu... nota interossauto no
Ministério da Agricultura com o recente aetu
do Sr. Josi llc/ena, mandando sustar uma pu-hllcucflo nfiicinl, facto ipie significa tão mi-
mente uma coniradlcçfió ilngrnnte ao quo di/. o
ifovcriui nn mehsãtfim doslo mi com a pro*mossa da mesma publicação,

Trala-se do Importante reposltqrlo de esta-
listicas dn mlnisierlo, donomlniido mesmo "An-
iiuarlo de estallsllcfts" i|ue, rclcrciilc cnihorn
ao l.iiigin in.. anuo de 1!)D7, lem sido multo cs-
perado pelas partes Interessadas no assumpto.I.sse trabalho, além dos dados daquelle anuo,
continha cônln volumosa de outros Já dlstrl-
btlldos cm püblicnçOes púrèlão», entro clles avul-lindo a "Divisão administrativa do llrasil",ibra valiosa a que nos referimos ha tempos emlargos coniineiitarios.

Pois bem; o Sr. Ilcjicrra, allegando, aliás,
justos motivos, quaes os dc inutilidade dc uma
publicação do estatística dó nove annos passa-dos, resolveu atiniillar a promessa emitida namensagem sobre o assumpto, nsslin redigida;"A Instabilidade da regulamentação dos ser-iços a cargo da Direetoria Geral de PMalMI-ca lem perturbado bastante o seu regular fim-ccionnmcnloi íivltnr ou remediar o iiicónveiil-.-n-to (mo tem impedido o progresso da cstntisllcaPO IJrasil c, sem duvida, o meio mais praticode melhorar esse ramo dc serviço público.Para conseguir esse resultado, torna-se imlis-pcnsavel, porem, dar dcfinltlvamcnto á Dire-cloria Geral de Estatística uma orann'saçâo es-
peelnl e eslavcl, além da necessária autonomiann direcção dos respectivo» trabalhos.Durante o anuo de l_j5 completou a Roparíl-çao dc Estatística um minucioso inquérito co-bre n instrueção publico, civil c militar, cmtodos os municípios do Brasil, contendo Infor-inações sobre o ensino primário, secundário,
pro issional e superior. Alem desta publicaçãoestão prestes a ser distribuídos dous volumes00 primeiro annuario estatístico, nos quaes, me-lliodicaincnlc orgnnisadas, se encontram inda-gaçoes varias sobre diversos assamplos role-icnies ao lerrllorio, á população e ao movlmen-lo econômico e social dc todo? o.; Estados "

lodo mundo sabe que as informações' damensagem, dc cada ministério, são fornecidas
ge-fciWspcctlvos titulares, c. nesse caso, ó5»r. ^•'«••a caiu numa contradicção assás cri-in".,0.:^-.,.!;,r'-1.0 slgnntarlo do alto documentoolficial, po.c 1Sso que S. Ex. ali não aiiparecccomo responsável pelo facto.

Oscoinincntarios no Ministério da Agricultu-ra tem sido vchcmcntcs cm torno do assiiin-pio, tao fortes mesmos que fizeram despertar anossa; curiosidade no casarão da praia Verme-
E, agora, o caso atravessa as escadarias do pa-loç o da Agricultura c vem a publlóò para serleito o seu conuneiitario devido

Quereis apreciar bom c puro café? I—-— Sò o PAPAGA30 j
¦¦**un

Uma desordem no morro
da Favella

Socialismo violento
...

Uni criminoso observador
—Sou socialista, cavalheiro; o senhor tinhamuito, eu nada, dividiria os seus bens., di-

N(ftto° 
la,"'i10, i'llc*:n;*ci°-"'l Mario ConfeVson

W i f T'1-1, de íifwnwío Marques, que se
Marselha Cm LÍib°a C r;;sidenle c™

rch^a!ilf1,nAift C-n,sa d.° cnl)i-->*ista Thome Fer-reira de Almeida, á rua Nery Ferreira, 77,
noT^isST ^ SUaS thCOríaS S0CÍnlistl,s

Era conversádor o ladrão e intelligcnte.
«,^ru.-1L.?ninul0 Ji° ,"cxercicio" da minhapiofissao ', mas nao ha paiz onde se traba-

Ò mo M-m COm° uo, 13l,asil> mormente ac" ino Rio. Nao que a policia seja má, é um in-eto, mas a facilidade dos "roubáveis" e abenevolência das leis. "~'*\y'a .e ii
r—O teu caso de hófe?

ÍÍ.tíÍ5 bus™r.45;U009"do Sr. Thomé. Fui pre-
i,llld°lnC SP' Co,nntava com « sua saída an-
cmÂreí mC 

10 mÍ"Ut°S e ninda $ 55"
Talvez effeitos do relógio da Gloria..r Fuipreso pelo melhor policia — o "Acaso" Te-nho, como disse, «'trabalhado» em todos ospaizes, menos na Inglaterra e Allemanha, onde as leis sao severíssimas. '
De todas as polícias detesto a hcspanhola-e a peor, em tudo. -a utmuii*,
í-A tua quasi victima eslá indignada -^-Por que? Porque sou socialista e ia tirara minha parte da delle? Ora. Elie não temcomprchensões adiantadas. I. ° 

tCm
i—Continuas aqui?
r-Si tivesse os 45 ia para Marselha, cidadecosmopolita,.onde me sinto bem. Paris temmuito luxo. Agora, aqui ficarei. Calcule queas leis brasileiras são tllo boas que, ás vezes,ladrão^ Jem pena menor quo vndio. Logo, ópreferível arriscar ns probabilidades do furto,que pode ser vantajoso, que a inacção da va-fhagem, que pode nos prender muito maistempo. Era um caso que os poderes deviamestudar, porque essa anomalia estimula aocrime.
E_ Conterson continuou a serie de conside-racoes, despedindo-se para ir á pri_sãot

./

As façanhas de Nnvnrrn — UmZvppelm que se perde no mardo Norte
PARIS, 7 (A NOITE~ O ariador Na-vaire,; um dos mais famosos aviadores doExercito-francez, acaba dc esgotar a listade condecorações. Tendo obtido todas ascoridecoraçoes militares, pelas suas audacio-sas façanhas, incluindo o grao.de Officiál daLegião de Honra, esta pelo facto de ter der-ninado o décimo selimo acroplano allcmãoo gcneralissimo Joffre, não sabendo mais co-mo recompensado, mandou-o chamar nóquartel general e pergunloii-lbc que recom-pensa desejava.
Dcanle da pergunta, contam os jornaes

icspondcu'!1 
C: tbr°ÍS d° a'3Unla hcsil»^>

ParisD°US 
dÍÍ>S ClC lkenÇ!l í-ara os S0Silr em

iuSii^mlipli ° Navai'rc d,cS-

"Os pescadores da ilha dc' Ameland con-firmam complclamcnle a noticia de que o/.cppcljii" "L.O- sc perdeu no mar doftoite. Esse dingivel passou por ali crave-mente avariado, tendo já parle da barqui-nha dentro da água. O vento impellia-o comgrande violência para o mar alto, oade porcerto se afundou. **

NAS FRENTES RUSSAS
Os nllemães derrotados cm Do.¦ íubrnrkn— O rielorioso nvnnoodos russos nn Mcsopolarnia

Um marinheiro indisciplinado
O marinheiro «acionai FrancfsW .Tosí de'Moura poz esta madrugada em polvorosa omorro da Favella. Muito embriagado, elcn-deu dc fazer as maiores tropelias peías ruasdo morro pelo que o chamou á ordem o c -

cimumiriocal.11, Üü0, com»'a»da'^ do desta-
Francisco José indignado, avançou contrao cabo, armado dc um grande canivete bm-penhando-sc em,:terrível lula, correndo cmlavor deste o estivador Cuilhcnne Marins'deAraújo, morador nas proximidades. O mari-nheiro nao serenou, no entanto, a sua fúriao que só aconteceu depois dc acudirem as

sua^prisão.dcstacan,CIll<J' á« effccluarara a
Da luta saiu ferido com duas caniveladasno peito o estivador Guilherme Ah rins dc
oT;,.;,,"'*1 fr ¦WWW» l"-ll;l Assislcnci".O marinheiro .Francisco José, depois de au-luado no 8» districto policial foi mandadopreso para o Arsenal dc Marinha. 

aauanuo
¦ ¦*!?**»

cigarros mis-
tura para 300
réis com brin-

|A política no estado visinho
• -

Em que se volta a
talar no Sr. Alf re-

do Backer
¦ 

UMA ENTREVISTA COM O
EX-PRESIDENTE

Fui na residência histórica dc Niclheroy,n. inclla moimn reildoueln A rua Gnvja. 1'eixoto onde ;s. s. «unos atras passara o govoríno de sou listado ao Sr. BdvVltíòs da ílil i •«,
•Tim iüo0ZÜT VmJ° « »'. A''"!» SSO

o i,u,. ,B,i„' 
Kh' im úlimV llu lundameiilo

ii-S " .i . *vu u;«,;c,t'.!i" •• oollvidado poli-
cc.'•¦,_ í •,' ll. M,í' '"'í"1" wnüldãlura . sue
nhi.. ,""Uu IH'lu 6''' N,,° Pw

O Sr. Alfredo Üaclior, ojiczar dc perlencer« '"» Pnrlldo une dinío haver fef o fusflõpoin o do governo, doclurou-nos nue o assum-Pto lc nossa visita era mellndrfoo, nos «uoa siluaçiio, embora presenlemente calma ,,.
BdodefrC m Püdcrl,,m {ev ccr"!'

Nflo nos esclareceu S. S. o espírito de laésl'..h.Mas, mas deixou que o alivlnliusse osunido, a propósito dos boatos «lc s a • .di.lalura ft scaloria, disse o que se segue-—««osojj candidato ft vaga pura n qualMM Ind flltado o Sr. harão de Mlraoema. Em-üorn haja sido nau nome levantado om todosmunicípios por elementos dc alto valor: cm.bora antes mosino dc toes aprescnlníôcs euhouvesse recebido- por todos os meu,, c mo-dos vauas nianifcstaçòcs espontâneas, naosou candidato porque não quero nem devocontrapor meu nome a uma candidatura quee olficial. Ajjrcsoujnr-inc como candidatoeqüivaleria a provocar coufliclos em virtudeda própria clreumstoncln dc existir uma can-imatura olficial, confllctós que se não hãode verificar por culpa minha, porque costumocoiiocar os interesses colloctivòs, isi0 6, o%ntercssçs da paz c dn ordem, acima dc meusinteresses Individuaes.
Referindo-so ao partido de que c cliefe lü«formou-nos S, S.: '—A parcialidade que obedece .1 minhadirecção continuará unida como alé aqui

prestando seu apoio ft aclual situação jiolili-ca do Estado, situação que ajudamos a creor,tendo portanto nclla grande responsabilidade.—Mas esta parcialidade que obedece a suadirecção; indagámos com malícia, lera certa-menle muita representação janto ao governoilo Estado, a quem presta apoio, não é ver-dade?
O Sr. Alfredo Bíiclccr, constrangido peloreceio das explicações, convidou-nos a mudar1 de assumpto.

Ao cabo de alguns minutos voltamos coma seguinte pergunta:—E da convenção, dessa convenção nnnun-ciada para 18 dc maio, afim do eleger a com-missão executiva do Partido Republicano doLslado do Rio, não nos diz nada V. S.?O Sr. Alfredo Bácltcr falou então assim:—A còhveíição, dc accordo com os termosrcslnclos da circular, será composta de con-
gresslstns federaes c eslnduaes já diplomados,de presidentes das câmaras municipaes c dedircclorios políticos.

Pedimos então que nos dissesse algumacousa da existência desses directorios, e obti-vemos a seguinte resposta:—Ignoro si existem realmente directorios...
Sei porém que, de conformidade com a pro-pria circular a que me referi, devem os mes-mos se reunir apenas nos municípios ondo
as câmaras forem opposícionislns.,,—Mas ó grande essa opposição?—Insignificante, rc*-i>o>ideu-nos S. S., íènv
brando que o governo está com a ünanimi"
dade do Congresso estadual, dos prefeitos t
da representação federal.

Eis ahi o que textualmente nos disse o Sr,Alfredo Ilacltcr, deixando-nos, porém, clara-¦ rnen-tc' interpretar ,'itmvcs destas e de outras
expressões o desgosto 'que lavra no seio'do
sua facção, que, para todos os effeitos, está
unida á do Sr. Nilo peçanha, mas não parecedisposla, a se julgar pelos subentendidos do
Sr. Alfredo Encher, a desapparcccr absorvida
pela habilidade do governo numa fusão queexiste simplesmente como uma ficção, uma
vez que os hackerislas são /jeitosamente afãs-
lados de Iodos os cargos públicos e clécliyos,
a despeito da "grande força eleitoral de quedispomos", como disse o Sr. Alfredo Baclter,
quando nos convidou a aguardar os aconleei-
mentos.

des, Lopes Sá & Comp.
¦-_*¦»_>_-«_

A suecessão espirito-
se

-M-J«&-

! FIDALGA!
Esplendida cerveja da BRAHMA.

-»—-«tsi^-s---™-*-

Borracha em vez de publicações
officiaes

u!bsoTUKS' 
T (A N0ITE) - Communieado

"Repellimos os furiosos ataques dos alie-mães contra a aldeia de Dombrovba; Aa cola.ninas inimigas, como encontrasse grande resis-
In'^nf'ígÍram "" M?ior aes°rdcmTabondo~»n-do pando numero de mortos e de feridos \mmto material bcllico. Fizemos alguns prisio!

A nordeste de Czartorlslc, as nossas ironia

lhes também muitas baixas rausanao-Dous "Tanbe", que voavam sobre as noaH-a

migo numa carga de baioneta. 
SC°mnt,° ° ,m-

Impulsamos os turcos dc Serinal-KoriTwlcujas posiçõea occnpámos." '
RETROGRADO, 7,(Olficial) (Havas)—. A leste e sul do lago Med, tomámos varias trinchel

nergkona°tra0^ÍCtd*0 &&&** "Pcllimc-Bui
3*°. ataaue inimigo contra Dombrovka 0=i
I^aT^Jôrf r rCmi í,eSOr"Cm' ^a^onandogranoe numero de feridos e mortos.
|fe'feíSj Cilucaso wPclHu na direcção deÊMingam a offcnsiva turca c expulsou cm di-i'ccçao a Bagdad as forças inimigas otie õwuoá-*^?&W* ^oSi\õeS em^erlnâlSdJ^Jtas posições ficaram em nosso poder.

Recebemos da redacção do "O Alcantil".
lcgronima?11'0 

C'° Ita*3(5n"1'ií1** - ^iuiSié te-

..Z?S ol)P0.sicJ5"'s.tas annunciam aqui que ti-yeram carta do Sr. João Luiz, na qual eslesenador affirma ter oblido do presidente datiepuhlica a promessa da substituição doactual commandanle da forca federal destaca-da em Victoria, capitão Ferreira Lima, euioprocedimento tem sido correcto, por um ou foescolhido para servir aos intensos da baxaohticagem que a opposição está usando pa-
FsHdn p° rSr- lmír:° Junior Presidente dot.stado. E fazem desta substituição grande
orcPnnfe°de!1(?Í%dÍSSO 

dCPCmÍC á --MSfoiça federal, favorável na oceasião da pos-se. Propalam também que nas vésperas dodia da posse entrará, vindo da Bahia no por-to do Victoria, um "dcstroyer" 
que sob opretexto de estar desarvorado, auxiliará os

sidèn|Sr°SdoI,/'0*S,L;i0nÍSÍaS 1,a deP°sie-"'o do pre-sidenle do Estado c na conseqüente posse docandidato Dr. Pinheiro Junior."

a prcslaçõej sem
fi.T.lor. !), I.argo da
Carioca, 9. — Sou-a
Èafitsíà & Comp,

-«?>-

liitir dc tiógfúéttà—Milhares de Curas
***"' ' iTOlflTi- B

*s. snas conaotige&clas
Com grande fragor, qdando cm uma clincaràda rua Ilap.ru n. 109, dous indivíduos procura'-vam abater duas grandes arvores, uma déllascaiu, derrubando um muro, abatendo um poste(la J.ight, c todos os fios que por ali passavamt.oiiM iiao_ houvesse damnos pessoaes, essefacto nao foi registado pela policia, lendo, en-trclanto, o trafego ficado interrompido.

•**••>*»**_¦•-

_-.__,_. - - —— *-«-- ¦.. m b *-.. i --»- -*mw _n «aj a ti «a a ^*mvRUA DA CARIOCA, j« UoURA BRASÍU

Conseguiu a policia do 13" districto, pelocommissario Mario Nogueira, prender um dosladrões dos" apparolhos dc illuminação dasruas Barão dc Petropolis e Francisco dcAndrade.
E' élle, Eduardo Francisco de Almeida edisse residir ft rua S. Diogo ri. 865. Com eliefoi npprehcndida grande quantidade de pe-trechos, já desmanchados, que iá vender a in-trujòes. Espera a policia prender os cumpli-ces e npprchender o restante.

Informações do nosso
ministro na Hollanda

Deve ainda o publico de estar lembrado docomplicado caso da borracha remei tida para.Amstcrdam pelo Sr. Alfredo Figueira de'
Amstcrdam pelo Sr. Alfredo Figueiredo dó
vez das publicações officiaes que esse senhor
pedira ao nosso ilinistcrio da Agricultura, c
por este fornecidas. Esse caso fez barulho c
deite se occuparnm, opporlunamcnle, aqui <na_ Europa, o ministro Sr. José Bezerra, a po-licia, a imprensa e a nossa chancellaria,

Pois bem: temos, agora, um éco ainda des*
se caso, nas informações que acabam dc che-
gar ao .Itãmaraty, do nosso ministro na lloí-landa, juntando o que a respeito das tranqui-
hérnias do referido Figueiredo de Arauto cs-
crevera ft "Gãzetlò de Hollande", de 1(1 de
fevereiro ultimo.

O Dr. Sylvino Gulgel do Amaral, nessas in-
formações, faz referencias a A NOITE, ex-
plicando ao Si*, ministro do Exterior que,desde a descoberta da fraude, não teve em-
baraço algum cm nllirmar ao director do
Lloyd Ilnllandiz que o nosso Ministério da
Agricultura não eslava, nem podia estar, eu-
volvido na escandalosa trapaça, affirmarão
essa com a qual nquclle director concordou,
dando delia conhecimento iminedinto ás nn-
toridades da legação hrilaiinica, do Ministério
da Fazenda e ao "Oversa Trust".
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i Dentista, rraliunento com

. rerre ríí Alves p^^^onte som dm-. w»'IUIL!HJ nl VL3 llpdrigó Silva n. 28.
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Charutos VIEIRA DE MELLO
03 melhores — CUBANITAS

tiixirdeNoatiaira-Voico deGrnndo Gõncumo
T—""" -• *—^Ttrai i

kmpre os automóveis!
0 auto ií. 1.251, quando em vérTiglnóVa rir-reira passava pela rua Haddock Lobo; atropelouc quasi matou o Sr. José Coelho Antunes, quesaltava de um bonde parado em um poste.: Além da velocidade criminosa, o "clinuífeur"

(.o 1.25,1, passou entre o méiò-fio c o bonde, in-fringindo duplamente o regulamento.-
A victima, depois de soecorrida pela Assis-tencia, foi recolhida á residência de um amigona rua Haddock Lobo n. 100,

' •* TTflTiE»! t

OI cura aalnuammaçÕMdo'-
olhos

Rua Uruguaiana, 37

A commissão terminou,
afinal, os seus trabalhos

A conimissãq encarregada de visitar os cs«
labulos- já terminou essa tarefa, havendo
ejivl.adó< ao Dr. Paulino Werncclc, director
dc Hygiene Municipal, relatórios parciaes dei
cada uma das quatro zonas cm que clles se
enconirnm loraüsados.

:. Nesse trabalho a cónimissãò estudou de-,
lidamcnlc as condições de cada csíahulo, rcs-;
pendendo aos quesitos formulados pela Di-
rectória dc Nygienc relativamente ás con-
(lições ,de inslallação, limpeza c visinhança'
dc cada estabelecimento.

Não houve, assim, um relatório geral, nãolendo ainda a commissão emittido qualquerparecer quaiílo á retirada ou cons-rv;. "o doscstahulos. Limitou-se, apenas, a responderaos quesitos apresenlndos.
De posse desses relatórios parciaes. o DrRaulino Werneck fez delles remessa ao profeito, acqmpaiiliando-os de uni qfficio.

Uma festa de caridade
transferida

•lUIZ DF FORA, 7 (A NOITE) _ For mo-tno das chuvas fortes c constantes que cai-iam sobre esta cidade, foi transferida a can-ao festa de caridade que devia se realisar
p_eaade S.. Vicente.:

¦v^J
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O Ministério do Exterior
recebe nov

nicacoes
tis cosi? ^lí-

1-q—
•Jcitia sc tísti o íorpetíeameiito
O Sr. ministro das RslaçÕ.s Exteriores

recebetf communicnnão de Londres de quea tripolação do "Rio Branco" se compu-
nha de indivíduos de nacionalidade cs-
candinnva. de ura inglez e de dous noruc-
guezes nuturalisados brasileiros.

No seu depoimento um official do ''Rio
Branco" disse que o vapor vinha de Chris-
tiania para Hull com um carregamento de
madeira quando, a 1° de maio, ás 6,35
horas, um submarino allcmão, que elle
julga ser o S 228 , surgiu e mandou pa-rar o navio. Officiaes do submarino subi-
ram no "Rio Branco" e levaram os papeisde bordo. Depois, o vapor foi alvejado poruni torpedo e por onze tiros do canhão
tom que estava armado o submarino.

Accresccntou esse official que aos tri-
polantes foi concedido tempo bastante parasalvarem as suas bagagens c entrar nos
botes, nes quaes permaneceram mais ou
menos hora e meia, até que foram salvos
pelo vapor dinamarquez '•Ajax", que os
desembarcou mais tarde em Blyth.

O torpedeamcnto do '"Rio Branco" deu-
se a 50 milhas a oeste da ilha de Coquet,
ao norte da Inglaterra.

"-s*^»

Uni conflicto em Villa
Isabel

A*s -S horas furam pedidos os soecorros da
Assistência >tra tres pessoas feridas, á nia
liarão de Bom Retno n. 8.1, ho Engenho No-
v.i.

A policia d'j 10'' distrieto foi informada
que se tratava de nu conilieto mir.i bote-
quihi uuquelle locai.

-«•«¦•
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As assíduas visitas tis chan-
colíer do consulado ailemão ao

Ministério da Agricultura
O Sr. chanceller do consulado da Allemanha

vem visitando, de cerlo tempo a esta parte, o
Ministério da Agricultura com unia freqüência
«pie a ninguém passou despercebida. Ultima-
mente alé, S. S. ali vae, todos os dias á tar-
de, procurando entender-se sempre com o ti-
lu!ar daquella pasta.

Que queria, que quer, afinal, o chanceller
consulado allcmão? Procurámos sabcl-o. li
lim S. S. tão freqüentemente ao palácio
praia Vermelha dous escândalos.

12' o primeiro dclles o caso de um funecio-
nario da Agricultura, no núcleo Ilatlaya, o
qual tentou contra a honra de uma menor de
nacionalidade aliemã ali domiciliada.

O chanceller do consulado allcmão pede ao
Sr. ministro José Bezerra a demissão do fun-
ccionario scductòr.

¦ O segundo caso é o do núcleo Mauá, no Es-
fadp do llio, onde, por questões fuleis liga-
das á guerra européa, o colono ailemão Pfri-
mer tentou assassinar o administrador do
mesmo núcleo, Sr. Wcrney Canipello.

.0 Ministério da Agricultura teve conlie-
cimento desse facto, solicitando então a in-
iervençãi> da policia fluminense, para qne
fosse expulso n subdito ailemão referido.

Pfrimer, sabedor disso, alliciou vários dos
seiis compatriotas,do núcleo, e Ia seaeha amea-
cando céos c terra, desrespeitando as autorl-
dades locaes, fazendo, emfim, quanto quer e
entende no núcleo c visinhança.

O chanceller do consulado ailemão, com
Irefereucia a esse caso, procura convencer o
!)'•. José Bezerra de que bem longe está da
Verdade quanto disse de Pfrimer o adminis-
tradõr do núcleo Mauá.

!. Sfejgpndo informações que obtivemos ainda,
fe cnjJMka insnhòrdinado em questão foi inlro-
iiuzTffo cm Mauá illegalmcnte, por isso que
ali se installou sosinho, cm detrimento das
disposições cm vigor, que não permiltem si-
não' o estabelecimento do colono acompanha-
du da respectiva família,

Ultimas noticias
| da guerra

... »in»

(Recebidas ^té ^s 18 lioras)
A Impronsn austríaca« a nota nilomã
Londres, i (a noitkj - Tgiogmi>immde Henia:"Os jornaes austríacos cm líeral, incluindo

os socialistas, applaudeiu ealoroMiiuenlc aresposta dada pela Alleiiianha a nota dos Es-
tados Unidos.

A maioria dos jornaes austríacos acredlla
que a quesláo será resolvida pacificamente ecom honra para os dou.-, paizes."

O Príncipe do ílaíios
nas fiinhiu-, (!« fronío

italianas
_ LONDUES, 7 (\ NOITE) - o prU.hto deíi.ille.s esla visitando, em companhia do reiVictor Manuel, as linhas de frente italianas.
Sua alteza foi recebido por toda a parte com
as mais vivas demonstrações de sympathla,
tendo percorrido cm diversos pontos as trin-

i chejras avançadas Italianos, algumas das quaes
j estão apenas it poucas dezenas de metros (Ias

posições austríacas,
Morreu o advogado No-

v.aléna
PARIS, 7 (A NOITE) — Informam de Ho-

ma que morreu, devido a ferimentos recebi-
dos em combate, o conhecido advogado No-
vclcna.
doífre visitou as linhas

belgas
PARIS, 7 (A NOITE) — O generalissimoJoflrc visitou Imolem, em companhia do rei

Alberto c da rainha Isabel, as linhas de frente
do exercito belga.

O generalissimo francez felicitou calorosa-
incute as tropas belgas pela admirável resis-
teucia (pie cilas tem opposlo aos allcmãcs.
Um "ralei" aerco italia-

no contra Durazzo
PARIS, 7 (A NOITE) — Annuncia-se ofü-cialmciite de Roma que quatro hydroplanos

italianos atacaram as posições austríacas cm
Durazzo, onde deixaram cair numerosas bom-
bas que causaram importantes prejuízos.Os apparelhos italianos voltaram Iodos illc-
sos ao ponto de partida, apezar de terem si-
do atacados furiosamente por vários acro-
planos austríacos.
Os tripoiantes do um"Zeppelln" aprisionados
PAUIS, 7 (A NOITE) — Ao contrario do

que constou, os tripoiantes do "Zeppelln"
que a artilharia do couraçado francez "Pa-
trio" derrubou em Salonica, não morreram.
1'oram encontrados, nas rochas próximas ú
foz do Vardarj quatro officiaes e doze tripo-
lantcs do diriglvel allcmão, os quaes foram
feitos prisioneiros.
Um episódio da revo-

lução irlandeza
LONDRES, 7 (A NOITE) — Uma hora an-

tes de ser fuzilado o chefe revolucionário ir-
landez PJunliclt, foi elle, a seu pedido, auto-
risado a casar-se com a senhorila Giffard,
irmã da senhora Mac Donagh, c, portanto,cunhada de outro chefe revolucionário tam-
bem fuzilado, o professor Mac Donagh.
Talvez a nota aliemã

seja acceita
NOVA YORK, 7 (A NOITE) - Em diversos

círculos acredita-se que o presidente Wilson
eslá disposto a aeceitar as concessões allemãs
e a iniciar negociações para a limitação da
campanha submarina.

Embora não sc confirme nos círculos of-
ficiaes este boato, admille-se francamente
que a possibilidade de uma ruptura está adia-
da por mais alguns dias,

Hoje c esperado em Washington o texto
official da resposta aliemã.
As operações na frente

ingleza
LONDRES, 7 (Offic'11) (Havas) — Próximo

de Authuile realisámos com suecesso um"raid" contra as trincheiras inimigas.
A suéste de Armentiércs, os allemães conse-

guiriun penetrar nas nossas trincheiras, mas fo-
ram immcdiatamcnle expulsos.

Ao norte de Roclincourt, em Soticliez, Caren-
cy, Viellje e nn redueto de Holicnzollern, houve
grande actividade de artilharia e de aeropla-
nos.

——i «al.l» _—_____

Como cogumellos
-Ki o a-
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ILTIMA5 INfO^MAÇOE^
.RAPIDA5E MINUCIOSAS
iDBTODA A KCPORTAQEM
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UM FETO SOBRE UMA ARVORE

A' direita, a arvore onde foi encontrado o feto fo logar está assignalàdo />orama craz); d esquerda, a casa de onde foi lançado o feto sobre a arvore
Apparecein como cogumellos, em tempo

hlimido. O de hoje estava trepado em cimade uma arvore, já em putrefacçao e, pelo máocheiro que exhalava, foi descoberto.
Tem um grande quintal a casa do Sr. Lauro

Braga, á rua Santa Alexandrina li, -21.Duas
criadas desse cavalheiro, indo apanhar uma]frutas, .sentiram um cheiro que lhes des-agradou.

— Que será ?
Puzeram-se á procura da cousa. Nu chão

nada havia.
Numa arvore, ao alto, cugancliado entre ga-lhos, havia um volume, onde as moscas pou-savam. Era dali o fétido. Mais de perto, vi-ram: era um feto. O Sr. Braga, seiente do en-

eontro, anlcs de outra providencia, foi syndi-
car na visinhança. O quinlal da casa á la-
deira Martins n. 1_, onde mora o Sr. Norival

Oberlaeiider, confina com o do Sr. Braga. Sc-ria dahi V
O Sr. Oberlaender e suas irmãs diziam igno-

rar. Afinal a policia do !l" distrieto apurou acousa. Um irmão do Sr. Oberlaender. Pedro
Oberlaender, pharmaceiilico, mandou de fora
uma rapariga, Arminda Martins, que, dizia,
ia tomar ares. Fora Arminda quem jogara o
feto á arvore, apôs a "delivranee". li disse á
policia que cm Soeego, sua terra, fora seda-
zida por I uiz de tal. Na segunda-feira, sen-
lindo dores, expellira o félo, que, então, jo-
gou fora, no quintal do visinho.

Pairam duvidas sobre si a "delivranee" de
Arminda foi ou não provocada, isto devido ao
interesse em fazel-a viajar e afastar suspeitas.

O feto foi, depois de examinado, removido
para o necrotério, sendo aberto inquérito, cm
(pie deverão depor o pharmaceutico c seu ir-
mão, as criadas do Sr. Draga c outras pessoas.
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8 Or.Nabuco de Gouy€a victima
acei

Quando passava hoje em seu automóvel
pela rua Primeiro de Março o Dr. Nahuco de
Gouvêa, deputado federal e director do Hos-
pilai da Gamboa; recebeu ligeiras contusões,
porque seu carro se chocou com outro auto-

! inovei.
A policia do j" distrieto soube do accidente,
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Política do Espirito-Santo
Vae recomeçar a inana?-
Ha muitos aras que se não fala na políticado Espirito Santo. Parecia que as cousas li-

libain retomado a calma habitual.
Agora surgem do novo as complicações. A

Ópposição se move e amanhã o Sr. .loão Luiz¦oeciipará a attenção do Senado, analysando a
situação e o procedimento do coronel Mar-
condes, acíual presidente do Espirito Santo.

Os situacionistas, por sua vez, estão tam-
bem promptos para a IuIr.

E' portanto o momento de entrarem cm
circulação os boatos.

í'. iloje o Sr. Jeronymo Monteiro recebeu o
teeguinte telegramma de Vicloria:

[i 
'"Marcilio Lacerda recebeu telegramma de

[uma autoridade de Alegre, dizendo que ali
inffinnam terem sido chamados ao Rio os che-
tfes jagunços Fernando Abreu e Heitor Cou-'linho, afim de virem acompanhando Pinheiro
(Júnior a Victoria, para onde virá também um
ilnaviò de guerra logo que de Collatina o cn-
:roncl Calmou o julgue necessário. A acção¦está combinada de modo que os jagunçosmarchem sobre- Victoria ao mesmo tempo
que as forças de mar operam um desemhar-
fluo. F.sse navio para aqui virá sob o pretex-
Jto tle estar arribado. Os dous chefes meneio-nados, acompanhados de 80 capangas, segui-
[ram para o interior, tendo já passado poreslino a Santa Luzia de Caran-

Chegou do Piayfiy o
tenente BorSamaqui

isola. E'. ainda propósito dos opposicionistas,lim cumprimento ilo plano que vão executar,teicgraphar ao presidente da RepuDIIca "em
[momento opportnno" e usando do nome do.coronel Marcondes, pedindo a intervenção fe-.-ocrai l cço comn-.uuicar isso a imprensa para Uuripides de Aguiar, caoò

/que nque de antemão assignalàdo o manejo envie fortes contingentes de ptfjjasptuerso da pppo.içao."_< -~ icito par» o Piauhjr/

que nos c«i2o ex-commap.-
dante da policia piauhyense
O "Maranhão" trouxe hoje, a seu bordo,

o tenente líaymundo Mendes üurlamaqui, ex-
eommandante da policia do Piauhy e uma das
preoecupações diárias dos tclegrammas pro-cedentes de Theresina c dos opposicionistas
do Sr. Miguel Hosa.

Ao abordarmos o Sr. Raymundo MendesBurlamaqui, teve S. S. a seguinte plirase:—Torceram-me o pescoço no Piauhy, massempre aqui cheguei para desmentir as ha-leias forgicadas pela opjiosição piauhyense,a mando dos Srs. Antônio Carlos, "leader"
da maioria da Câmara dos Deputados, ç Oex-deputado Felix Pacheco.

Moço — continuou S. S., — aspiro os pos-tos elevados ria minha carreira no Exercito
nacional, c jamais me iria sujar com uma po-liticagem local. No Piauhy, como comman-
dante da policia, sempre procurei pol-a a co-
berto das explorações dos seus adversários,
c si nella descobri elementos perniciosos e
traidores os removi para postos longínquos,
excluindo outros das fileiras.

Vinda a agitação política e realisando-se
uma iarça de eleição opposicionista, prestigiei,como era de meu dever, a autoridade consti-
tuida, isto é, o governo estadual. Dahi o ódio
da ópposição c o conselho do Dr. Antonio
Carlos, de fazerem uni "rabo de palha," afim
de que eu pudesse sei' chamado a esta eapi-
tal.

Não tardou esle ignóbil processo — dec!a-
rou-nos o tenente Burlamaqui — e dentro de
poucos dias a guerra dos tclegrammas foi
tremenda e alé me imputaram a deposição de
Conselhos Municipaes, cm logares onde o
meu destacamento era de duas praças!As mulheres que compunham taes conse-lhos — continuou — porque só mulheres po-diara ser depostas por duas praças, dosem-
penharam a gosto da imposição n, comedia
ida de encommenda daqui do Rio.

O "leader" da maioria da Câmara dos
Deputados rejubilou-se e o governo federal
chamou-me ás fileiras. Mas não pára ahi a
pequenez de tal gente. No dia de meu cinhar-
que recebi uma manifestação por parte dos
meus commandados, que me adoravam. Os
opposicionistas foram enlão para a praia c,
ao largar o vapor, fizeram subir aos ares fo-
guclcá de assobio.

A reacção seria imniediata, si, prompla-
manto, eu não percebesse o alcance de taes
mesquinharias e moslrasse ao governador o
(pie poderia sueceder. O Dr. Miguel Hosa dei-
xou-me a bordo e, saltando, acalmou os nos-
sos amigos, evitando assim derramanjento de
sangue,

Para concluir disse-nos o tenente Hurlama-
qui:.—O eleito foi o desembargador Antonio
Cosia e só tomará posse «0 governo o Sr.

o governo federal
do Exer

Um Lomeiu qne quer ir a Ma-
ceio... mas, munido de

habeas-corpus
Um estudante de medicina, o quarfannlstaLuiz Nunes da Silva, compareceu perante o

Supremo Tribunal Federal, pedindo uma or-
dem de "habeas-corpus" preventivo, para...
poder voltar á cidade de Maceió, uo Estado
de Alagoas.

E as considerações que o acadêmico allega,
fundamentando o seu pedido, são deveras in-
teressantes.

A' tarde, vciu o Sr. Luiz Nunes a nossa
redacção contar-nos quacs os factos que o
levaram a recorrer á mais alta corporação
judiciaria do paiz, a solicitar a medida con-stitucional.

Cursando a Escola de Medicina, malii-
culado no 11° anno, vivia eu aqui no Rio, ten-
do minha família em Maceió, onde residia.

Certo dia recebi a noticia do fallccimcnto
de meu pae, que me legou um seu estabele-
cimento commercial naquella cidade, a mim
e a outros parentes.

Dirigi-me para Maceió, onde, desde logo.
comecei a gerir o estabelecimento, sem quenovidade alguma viesse perturbar a marcha
calma dos negócios.

Um bcllo dia, porém, entram pelo eslabe-
lecimento violentamente sele guardas civis
da policia do Estado, chefiados por um offi-
ciai, e, ainda mais violentamente, me amar-
raram e, dizendo ser eu um louco, me leva-
ram, assim amarrado, á força, para o Asylo
de Santa Lcopoldina — o Hospício de Alie-
nados da cidade !

Ali, brutalmente, me atiraram a uni cubi-
culo infecto, espécie de jaula, onde, a soffrcr
torturas, permaneci, em convivência com lou-
cos, durante algumas lioras, até que, não sa-
bendo eu ainda como, meus cunhados appa-
receram no Hospício e me conduziram parabordo do vapor "Itapuhy", que sc achava
ancorado no porto.

Levanta ferros o "Itapuhy" e cheguei, for-
cadamente, ao Rio de Janeiro, de. um modo
que, como o senhor vê, e como muito bem
disse o Sr. ministro Viveiros de Castro, o
relator do meu "habeas-corpus", muito sc
parece com um summarissimo processo de
deportação — uma deportação a muque.

Aqui no Rio, aproveitando o tempo, presteimeus exames na Faculdade de Medicina, on-
de presentemente me acho matriculado uo
quarto auuo.

Agora, afim de cuidar de negócios paiti-culares, de meus interesses; quero voltar pa-ra Alagoas... mas munido de "habeas-cor-
pus".O senhor juntou ao pedido um allestadõ
que lhe forneceu o Dr.Juliano Moreira. Foi-lhe feito esse exame no Hospício Nacional ?
perguntámos.
t— Não. Eu não fui examinado no Hospí-

cio Nacional, respondeu-nos o Sr. Luiz. Osenhor comprehende : quem já esteve cmum hospício, sem ser louco, não quer entrarem outro, de qualquer logar que seja...
Falei ao Dr. Juliano Moreira, contei-lheo caso. Elle me ouviu atlentahiente, coube-ce-me e passou-me o allcslado atfiümando

que nao revelei, durante a conversa, sym-
ptomas de alienação mental.

Demais, não me passaria o Dr. JulianoMoreira este allcslado, si eu revelasse soffrcrdo cérebro. Elle tem responsabilidades. Não
passaria, assim, sem mais nem menos, uniatteslado qualquer,Agora, que pretende fazer ?Vou esperar a decisão final c!o "liabeas-
corpus .

O Supremo já m'o concedeu, mas pa-ra pedir informações ao governo do Estadoe aos dircelores dos. hospícios de lá e daquida capital.
~_-E a quem allribue o i-cnlior as perse-guiçoes que lhe movem ?Homem... Ha muita coincidência jun-Ia : um estabelecimento commercial é cou-sa que desperta cubiça, Apparéceram osguardas, chefiados por um official; depoisapparéceram meus parentes, lá no hospício.,,vamos esperar as informações pedidas.E o Sr. Luiz Nunes retirou-se.

eíiijanüaria
BELLO HORIZONTE, 7 (A. A.) — Faílc-ceu na cidade de Januaria o major AntônioHodngues Cordeiro, residente em São Fran-cisco.

0 Sr. Muniz Freire diz-nos
que o Espirito Santo

está calmo
—>

E que o Sr. Bernardino Mon-
teiro será empossado a 23

Chegou hoje do Espirito Santo o Dr. Muniz
Freire, ex-presidente c senador federal poraquelle Estado.

Elle, mais do que ninguém, podia dar-nos
informações preciosas sobre o que ora se pas-sa na terra capichaba, dada a sua situação cs-
peeiat na política local.

A netua.'., luta política ali travada cm tor-
no da suewtísão presidencial do Estado, pódc-se dizer, em muito dependeu da sua attitude,
pois era e é o legitimo representante da mi-
noria.

Os amigos do Dr. Pinheiro Júnior, o can-
didato da ópposição, quizeram obter a sua
adhcsão, mas o senador espirilo-santense ai-
liou-se á situação dominante, para defender a
autonomia do Estado.

Lá esteve até agora c hoje veiu pelo vapor"Maranhão".
Fomos procural-o..Que novidades nos traz ? indagámos.Lá por Victoria ha calma — respoinleu-

nos S. Ex. A ida da força federal para lá
causou cerlo alarma, mas, depois que se viu
a attitude pacifica, calma e digna do seu com-
mandante, verificou-se que não havia moli-
vos para receio. A ópposição fez o seu traba-
lho, isto é, representou a sua farça, mas na-
da conseguiu e nada conseguirá. O effcito
que elles queriam tirar da remessa de tropa
de linha para o Espirito Santo falhou porcompleto, pois a despeito de tudo a juntaapuradora, composta dos presidentes das Ca-
maras Municipaes, reuniu-se com a maioria
de vinte c dous membros.

Foram apuradas as aetas legitimas, que de-
ram uma formidável maioria ao presidente,legitimamente eleito, o Dr. Bernardino Mon-
teiro. A ópposição, desorientada com isso, rc-
presentou novamente a outra farça, forgiean-
cio uma junta, dando como presentes a ella
presidentes que lá não se achavam e que pro-testaram energicamente, cm juizo, contra
mais essa exploração.

O que ha do verdade é que a 13 deste mez
o Congresso reconhecerá o novo presidente
eleito e a Ti será empossado o Dr. Bernardino
Monteiro.

E foi tudo o que nos disse o Sr. Muniz
Freire, que gentilmente se desculpou e foi
para junto clc sua família, que o esperava a
bordo.

$W&1P Corridas-rpM-'-!. N0 jockKY.CMJU
Esplendidas, cm lodo o sentido, forflin as cor-

ridas de hoje, no Jockoy-Clubl multa concor-
rcnclii c bastante animação,

Foi CSto o resultado dos diversos parcos:'* porco — 1,450 metros — Correram: São
Clemente (Eül-lco de Oliveira), Rubi (W. de
Oliveira). Eiivor 1'achá (J. Escobor), Ouorrélrò
(Aggèo de Souza) o Gunrol.U (Theodoro Ro-
•ha).

Venceu Guerreiro, cm li' Envcr 1'acliá, cm !l*
(iiiarabú.

Tempo, 97 115", """£~,.\.'M''
Poules, 4.Í, Duplas. 18M0O.
A ponta, no pulo, foi de S. Clemente, paralogo cedel-a a (iuerreiro (pie, senhor dessa po-slçno, consorvòu-a até o vencedor, onde chegou

a tres quartos de corpo de Enver PachA. Eoi
terceiro, a tres corpos, Gliurabri,

2" pareô -- l.flo. metros -- Correram: Ara-
gon (L. Araya), Velhinha (Znbala), Majeslle(Miircellino), Vou-Vou (R. do Oliveira), Pega-
bo (Domingos Ferreira), Trunro (I). Suarcz),Monte Christo (A. Olmos) c Murgol (E. Rodri-
guez).

Venceu Pégar.o, em 2' Murgot, em 3" Vou-
JOII,

Tempo, 101 415". '' i •:'•'-;•
Poules, 189-100. Duplas, 2I?I00.
Pégaso pulou na ponta, mas Margol atacou-o,nrrcbalando-lhe a posição. Ainda no meio da

primeira recla, Majestic passou também porI egaso e foi em perseguição de Margot. Ao serteila a ultima curva Pégaso voltou á carga e,atacando Margot, derrolou-a por pescoço. Mar-
gol conservou a segunda collocação c You-You,cm bella entrada, foi terceiro a um corpo.3" parco — 1.809 metros — Correram! Van-derbilt (D. Ferreira), Pojonnl (Michaels), Im-cklcss (Cabala), Soneto (E. Barroso), Jacy (D.Suarcz) e Flamengo (E. Rodriguez).

Venceu Jacy, em 2" Buldcss, em 3° Pajonal.Tempo, 101 315".
Poules. 009(100. Duplas, 8IS100.
A' saída foi de Vanderbilt, seguido de Jacy.

Quasi ao fim da primeira reetn, Buckless atacouJacy c os dous foram ao encalço de Vanderbilt,Na grande curva Vanderbilt ficou e Buldcsslirmou-se na ponta, para perdel-a, á chegada,
para Jacy, por dous corpos.

Pajonal foi terceiro também a dous corpos4° parco — 1.000 metros — Correram: I.ag-
gard (E. Andrade), Espana (L. Arava), Mastro-
quet (Oibbons) e Nyon (Zabala).Venceu Espana, em 2" Mastroquel, cm 3"Nyon.

Tempo, 103 3|5".
Paules, 18fl(IO. Duplas, 2RSO00.
Os quatro partiram embolados, destacando-se

pouco depois Espana, seguida de Laggard. Es-
pana, uma vez na ponta, venceu faéil por umcorpo sobre Mastroquet, que alacou Laggard.Este perdeu ainda, por cabeça, a terceira collo-cação para Nyon. Nyon chegou a dez corpos deMastroquet.

5" parco — Clássico Prefeitura Municipal —
J.000 metros — Correram: Sultão (Le Mcncr),Corncob (Marcellinq), Calepino (D. Ferreira),/.ingaro (E. Rodriguez), Goytacaz (Cláudio),Argentino (I. Carneiro), Battéry (R. Cruz)1'aiade (Zabala), Plerrot (D. Suarcz) c Hntpiu
(W. de Oliveira).

Venceu Corncob, em 2" Battcry, cm 3" Pierrot.Tempo, 133 115".
Poules, 87$500. Duplas, 43§000.
A ]>onla, á saida, foi de Zingaro. Na primeira

Di» pé nilÉi 6

u r>« iiaipin atacou-o e iteslocou-o da posição.\o antigo areial Parade passou por Zingáro,que ficou, e atacou Halpin. Na entrada da reclaGorncOb, cxcellentemente dirigido de alcance'atacou os deanleiros e firmou-se nn nrincinnl

Um desastre na Raiz
da Serra

Na Raiz da Serra de Pctropolis ficou com
a perpa esmagada pelo trem que chega a Pe-
tropolis ás 10,30 o Sr. Manoel Brandão, ca-
pilai islã residente no Rio.

O ferido foi transportado para o bospilal
de Santa Thereza, onde os Drs. Jorge de
Gouvêa e Arthur Cruz fizeram a amputação
da perna,

.i «mau» i ..

posição para triumphnr fácil por tres corpossobre Battcry, qui: foi segunda. Pierrot foi te--cciro a meio corpo.
Ü" pareô — Grande Prêmio Republica Arg n-tina — 1.300 metros — Correram: Gladiator«Le Mencr), Araucama (Zabala), Arauto (KLodriguez) Dardanellos (D, Ferreira), ToritoA. Olmos), Pirque (F. Barroso), Salpicou(Michaels) e Favorito (I. Carneiro).

FocrtbaSi
J 

ALFENAS 7 (A NOITE) - Chegou hon-tem a cidade de Varginha o Sport-Club, paradisputar com o America Foolball-Club deAllenas um "match".
Foi recebido amistosamente pela popula-çao, sendo saudado pelo Dr. Alexandre" Ma-nano, tendo respondido o Dr. Walfrido Ma-res Guia.
O jogo terá logar ás 13 horas.

Fluminense versus Botafogo
Com grande numero de assistentes, no cam-po da rua GManaliara realisou-se hoje omatch amistoso entre, os primeiros e se-gundos teams" do Fluminense c do Bota-togo.
A lula. que foi bastante empolgante, leveo seguinte resultado:
Primeiros "teams"
Fluminense — 5
Botafogo — 0.
Segundos "teams"
Fluminense — 1.
Botafogo — 2.
Carioca F. C. versus Villa Isabel F. C.

Este jogo da segunda divisão realisou-sc nocampo do Carioca, á estrada de D. Castorina.Ambos os "teams" desenvolveram bellojogo.
O "match

tado :
Primeiros "teams'
Villa Isabel — 4.
Carioca — 3.
Segundos "teams"
.Villa Isabel — 8.¦ Carioca — 0.

Em torno do escanáato
da Standard 011

—•—
Uma declaração do Sr. oliofo

do policia
O ciso da fallencla da Standard Oil, polo(pie CStA se vendo, ainda muito dará quufalar,
Agora, depois da contenda entre o 3" dele-

gado auxiliar c o jul/. que decretou n lallcn-cia da companhia, a propósito da remessa pa*ra Juizo dos autos do inquérito policial, sur-
girnui os advogados dos implicados no caso
protestando contra violências poliçiaes. a po-«leia mandara prender, aules de ser decrelada
a prisão preventiva por cila pedida, um dosapontados pelo 3° delegado auxiliar como in-curso nas penas do nosso Código.

Rocelosos com a antecipação da policia, osadvogados pediram para os outros "liabeas-
corpus" preventivos. Não conseguiram ton«to, mas um dos nossos juizes forneceu sal-
vo-conduetos aos suppostos ameaçados.

Boatos surgiram, porém, hoje, de quo n
policia desrespeitaria a garantia de liberdade
obtida pelos advogados para os seus consti-
tulntcs, sendo o facto coinmenlado por oht
afora sob diversas feições.

O chefe de policia, nos ouvidos do qualchegaram lambem os boatos, apressou-se cm
nos informar, no entanto, que a policia aca-
laria no caso, cm Iodos os ponlos de vista,
as resoluções da justiça.
¦ 1 ¦—» i

0 Sr. Delfim adia a sua
viagem á zona da Matta
JUIZ DE FO*RA, 7 (A NOITE) — O Dr.Delfim Moreira adiou para novembro a suaaiiiiuneiada viagem através da zona da Matta.

COMMUNICADOS

Roupas Brancas
As roupas brancas são o

mais alto índice de
.Distineção e Elsgancla
Adquiril-as com vantagens

de

é a prerogativa valiosa dos
que compram

NO

terminou com o seguinte resul-

PARC

Construcções civis polos cngcnhclros
Nurio Ozorio do Almeida s

Scrzsdello Beniies Mendes
fJornal do Brasil o, 5- nijdár

LEANDRO MARTINS & C,'

m rrsannhesropro-
desordens na
Favella %mik
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RECIFE, 7 (A NOITE) —. A visita que ogeneral Dantas Barreto fez a Câmara dosDeputados tomou uma feição solcmnissima.O general Dantas Barreto, em sessão aber-Ia, a comitê do presidente, sentou-se a me-sa. A seu Indo, o presidente da Câmara, Sr.Alexandrino Rocha, leu um discurso cxaltah-do o general Dantas e o seu governo.O general Dantas, pedindo licença, foz vi-
braule discurso, agradecendo a honra exec-
pcional que lhe davam, e. concluindo, pediuaos .seus amigos deputados sc congregassem
em torno do l)r. Manoel Borba, auxiliando o

i seu governo.  --=-.-._

fVIorre na Santa Casa a sua
victima

Em outro local, noticiamos uma desordem
promovida na Favella, esta madrugada, porum marinheiro que, depois de sc atracar em
luta corporal com o cabo eommandante do
destacamento daquelle morro, feriu a eanive-
tadas o estivador GuiUierme de Araújo, queiutervèiu na contenda, procurando defender
o policial.

Os ferimentos do estivador não pareciam,no entanto, de natureza grave c ao que pa-recc, assim foi julgado pelo medico da Assis-
tendia que o soecorreu. Guilherme de Arou-
jo ficou até na delegacia do 8" distrieto; es-
perando que amanhecesse para se recolher á
Santa Casa de Misericórdia, o que fez pelas
primeiras horas da manhã.

A' tarde, no entanto, com grande surpresa
a delegacia do 8o distrieto teve conhecimento
de que o estivador Guilherme fallecera na-
quella casa de caridade.

O seu cadáver foi removido para o necro-lerio da policia.-

0 chefe de policia con=
servará o major Carlos

Reis
Como é sabido, o ajudante de ordens dochefe de policia foi promovido a major, Fa-lava-se, por isso cm uma pequena alteraçãono gabinete de S. S. O ajudante do chefe de-ve ser um capitão.
Sobre este caso, porém, de formalidades doregulamento do assumpto, já houve um pre-cedente. Assim, modificação nenhuma se da-ra. O Dr. Aurelino Leal, attendendo aos ser-

yiços prestados á sua administração pelo ma-
jor Carlos lieis, conscrval-o-á como seu as-sistente militar.

Quanto ao capitão Ferraz, da Brigada Poli-ciai, nomeado lambem—recentemente com adesignação de ir servir na chefatura de po-licia, eslá assentado que esse official ficaráaddido ao estado-maior do sua corporação,
desempenhando uma commissão especial pa-ra que ha muito fora escolhido,
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i O .ir. Dr. Azevedo Sodré, prefeito interino
do Distrieto Federal, foi hoje a Petropolisj
passando o dia na residência do Dr. llivada-
via Gòrfèa. S. fix., segundo soubemos, foi
portador de um tclcgiamnia dos banqueiros
da municipaüdpófl. eu_ Londres * endereçado
ao ex-prefeito.

b O senador Araújo Góes
abunda nas mesmas consi-

derações do Sr. Euzebio
de Andrade

Enlre os últimos políticos chegados hoje
pelo "Maranhão", eslava o senador Araújo
(ióes, um dos proceres da política contraria
ao.aclual governador das Alagoas.

S. Ex. palestrava a bordo com os amigos, e,
sempre sorridente, dizia:

i—O Estado vae como Deus c servido.,.
Aproveitámos a oceasião c o abordámos pe-dihdo-lhc uma entrevista.•—Que lhe posso dizer sobre a política de

Alagoas? respondeu-nos o senador Araújo
Góes. O Euzebio de Andrade já deu uma lin-
da entrevista a A NOITE. Repito aquillo, queé a verdade nua e crua do que se passa na
minha terra, li' só o que lhe posso dizer e
que é o que todos sentimos...

. "¦ —i.,,„-_.-¦ i. .... .... —i___}ÇS_j-—¦«— .¦-.-.-. —,.._-. ¦¦-.-..,¦—M^

âr ©lia tf© «MavanhiQ»
O paquete "Maranhão", do Lloyd Brasilci-

ro. que hoje entrou do norte, rendeu era sua"vl 
viagem de ida e volta 187:33O?00Q.;

ianos modernos
de solida e elegante confecçã-»
•39-4.-43-R.1a dos Ourives

Exposição: -OUVIDOR, 93-95
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Adelino Costa Gomes participa aos
parentes c amigos o fallccimcnto de
seu filho ÁLVARO. Seu enterro será
amanhã, ás 10 lioras, saindo o fere-
tro da rua Tres Uoccas, cm S. Chris-
tovão, para o cemitério do Caju'.

A firma commanditada "Pimenta
Alencar, Saboia & Gomp.;l, e a Com-
pagnie des Cliemins de Fer Fe-
derau:c de l'Est Bréeiilien"

(EM RESPOSTA)
Não é exacto que façAnos uma campanha tle

ódio entre a Cliemins de Fer. Por que; e para
que?

Até hoje nesta exposição, que sc tem exten-
dido pela necessidade de sermos claros até a.
evidencia, reclamamos direitos reconhecidos
mesmo pela própria companhia franceza; e ain-
da não tratámos de indivíduos nem menciona-
mos o nome de um só dos seus indigitados re-
prescntant.es, a quem, em são coneiencia, di-
zemos que não sabemos quacs sejam de direi-
to c em face da lei; deanle dos factos oceor-
ridos eoínnosco.

"As sociedades commcrciacs represen-
tam para com terceiros uma individuali-
dade jurídica diflerenle dn dos associa-
dos". "A personalidade jurídica das so-
ciedades não tem por sujeito uma pessoa
physica aém uma individualidade cou~
creta."

Como, portanto, se nos allribue ódio ou raft-
cor contra essa pessoa moral, entidade abstra-
cia, quasi unia ficção necessária na ordeni hi-
ridiea?

Ódio, se uns faz justiça de reconhecer contra
as praticas irregulares, as normas illieilas, de
que alguns homens se servem para, sol) o nome
de uma empresa, locupletar-se injusta e ind;-
gnamente do alheio, dissipnndo-o, antes de en-
ttegal-o ao seu legitimo dono.

V. tão benignos somos no julgamento do fa-
cto oceorrido com os nossos constituintes 1'i--
nicnto, Alencar, Saboia & C. que, desde o come.
eo, lemos declarado com inilludivel convicção c
pertinácia: a Compagnie des Cliemins de Fei
não entrega os 700 contos daquella firma
porque não tem recursos disponíveis, já não
(em esse dinheiro Ella quer ganhar tempo e
por isso usa desse.; pretextos irrisórios e ri-
diculòs sobre a representação de seus credo-
res, Confio, mesmo, que, lhes chegando um

imonicnlo de fartura, a Cliemins de Fer se rc-
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IVtt A NOITK- •'DOtíMAjÒ." 7clc Mftíôcre tym

ti.ii.ii.,. rutii'Knudo n seu dono aqulllo de i|ur
,ti-i'"- uns nporiiirni dn presente niomeuin,

Quem fala íimiIiii não quer mal a oiitruiii e
iiuiiio mulos ódio .1 01811 entldudu JiuldliM.

Afflliim .1 patínic di-, Chcnilns de l-Vr

Í'odeiam 
que lem um cnpltnl de I2,lll)l).ut>ll dr

ranços inteiramente renlíitndo.
Ci nlr.ipiiiuiis IV i-s-i lisseilo paivi.il do JirO«

jnlo Interessado n declaração offlolnl do Ml-
lilMcrli) da Vlncfto, piiblicudn nu "KMotbtlen
tins Kitrutlns do Perro dn Unlfio" cxprumn em
nlKnri i iu-.iiphi-.iiia\ ¦¦!•.:

KCusto 0 capital dan cnnipiilihltiH ¦¦onrchMlo
iiiirhi.1, pnulniu 10 0 II. .iniio do 11)12, (irent
Western of lirn-.il Hnllwiiy- capital 17.801) dluln?;
dcbciltim-. I, HiHiiiinir ; lo'ul, Bo.Qfl0l00O$Õ0(h

Cheiuliii do Por Pcdoraux du l h\t Brosllion
— cnpltnl, fl.

Estrada do Perro Victoria o Minas — cnpltnl,
B.'.!)j():i||il»í(liiil."

!•:, no respectivo quadro, de que fielmente
cstrmlainos estes dados, guarilnudo a ordem em
ip c esláo nrrolmlas ai empresas industrlaes, eu.
(¦nutrnin-se mrncionndus os capitiies dns 22
companhias concessionárias nu arrendatárias
dns csli.idns de ferro da Unido. Somente tres
di lias figuram sem rnpilal mencionado, sendo
que uma com a concessão de II, .v.'l liilomctros;
Oiilrii cuii Un.Dflfl kilometros, e a iiossn Cliumlns
de 1'IÍKl, i 1.1(15.530 kiloinvtrosll *

Pelo ultima mensagem do Exmo, Sr, presi-
deute da Itcpiihlica, dirigida ao Congresso nu
nbcrlura da nctunl sessão legislativa, verifica-
Kc ipu' a linha cm trafego arrendada e de
l,7UH..il,l liilomctros.

Portanto, assim, para nós, embora, a Clicmin
de Per nllctfn ter capital de doze nillhòcH de
franco;, pura o governo brasileiro e nu Brasil
teu capital c slinplcsmcnle 0.

Nem pódc ser an serio nllcgado eomo capital
ikssn empresa o prodiiclo dos títulos brasilei-
ros negociados por cila no estrangeiro. Em
ps.vcblnlrln, ha uma mnlcslln mental que se cn-
rnclerisn por esse symptomu pulliologico: é a
yitíliloiiiaiita.

O governo brasileiro, para custear a COlIStril-
;çáo da Viação llahiauu euiitliu litulos do valor
poininal du 500 francos, n I ',' de juros, ouro,
l Vi "J" de iimortlsnção nnnunl, Peln cláusula
JV do seu contraio, n Cliemins de i'cr de l'Esl
ie encarregou de negociar esses títulos, no lypo
le Kl 'i" do seu valor nominal, desvalorizando
[in 17 ' a emissão. Do producli) liquido
hi emissão feita de 00.000,000 de francos,
toi entregue metade ao Banco do Brasil "ca ou-
Ira parle ficou num banco de Paris escolhido
pela própria Chcinlns de Fer",

O governo paga juros sobre o lotai de
00.000.000, entretanto, para o Itrasil só-
mente mirou a metade de -19.800.000 francos;
isto (5, como produeto dessa operação, o The-
souro Federal somente dispo/ no paiz de
2|.0.0tl,000 francos.

Ora o governo paga juros sobre o total da
omissão de (10.000.000 de francos, importando
(.ni 2.400.000 franco.;; logo, verdadeiramente,
D Thcsouro está pagando juros de Itl "1", ouro,
sobre o produclo liquido do empréstimo envia-
do pa.a o Itrasil.

Não deixa de ser uma operação de on/ena-
rio. que onera dcsabusadamcntc o nosso erário
publico,

Como. ainda assim, quer a Cliemins de Fer
inculcar a importância nvullndn desse enipres-
limo noniin.il, como seu capilal, ou, pelo menos,
ri expressão de seu capital social?

Si assim fosse, quem no movimento das boi-
sas c das praças de commercio, poderia nllcgnr
mais capital próprio do que os corretores de
fundos, que são os agentes intermediários da
Collòcaçno dos títulos alheios?

E', ile fnclo, uma mania (/esvai gente da
liheinins de Fer: tudo que lhe passa pelas mãos
| delia. Pimenta, Alencar, Saboia & C. soffrein
Jesde dezembro os cffeitos dessa moléstia,
Jessa allucinação.

Não é lambem propósito nosso atacar o con-
Irnto da Gbèmins de Fer, embora consideremos
|bsurdas as propostas de rescisão ou de revisão
pie elln aprcssuradamenle offereceu ao governo«ira indcmnisal-n do que elln poderio vir a
fazer á em Ia de Pimenta, Alencar, Saboia & C.
[in de outrem que caisse no sen engodo.

Quem inadvertidamente feriu n boa fuma,o nome honesto de quem figura nesse con-traio da Viação Bnhinnn, foi o ".Jornal doCninmercio", essa mesma imprensa que nos•fechou agora suas portas em consideração ásbenemerencias da Cliemins de Fer de l'Est,na sua edição de 12 de março ullimo:
"Para o Ministério da Viação voltavam-

_ sr, principalmente, as atlcnçõcs dos que,estudando a situação do Thcsouro demite
dos enormes compromissos assumidos,
jie faziam éco de justos clamores, de so-
bresaltos, ao verificar n considerável im-
pprloncia dos encargos, assumidos ou a
assumir, por força de contratos de estra-
das de ferro, portos, etc. Esses encargos,
encontrados pelo actunl governo, orça-vam por mais de um milhão e cem milcontos, papel, sendo conveniente notar
(pie a uonvçrsão do ouro foi feita por umataxa que não c a que lemos hoje.

A tão inacreditável extremo'nos levarao delírio das obras, dos melhoramen-tos, do progresso material a todo tran-se. num período de verdadeira loucura
administrativa ""Neste capitulo de estradas de ferro,o Sr. ministro Tavares de Lyra tem nln-da que cuidar da Itapura, Noroeste, Via-

DADP w»hiana (UMA MONSTRUOSI-

Não commcnlamos o que está escriplo na-
quella imprensa, oulr'ora de tão justas tradi-
çoes de conservadora e independente...

.1. PIRES M. DE CARVALHO.
Rio, 6—5—916,

vid

MANTEIGA VIRGEM
Pasteurisada (reclame) kilo a 3$8oo Oi-'49 

LsiSería Pqtmv.ra.or

>. TS"LíOpes
li" quem dá n (oiíiinn mais rsipidã nas Loterias e oito-.rece tumores vantagens ao publico.OTUItF-JIOLO c mais apostas sobre corridas de eu-iVallOS. — flua do Ouvidor. 181.

Anua Curvello Freire e filha, Mario
Freire o lamilia, Dr. Araújo dos Santose senhora, Dr. Uudelino Freire e fa-unha, coronel .João Martins dVYvtla cfamília, participam aos seus parentes camigos, o fnllecimonto de seu' esposo.

Pae, sogro, avô, irmão e cunhado, DR."'FELÍS-BELLO M1E1RE e bem assim que o seu enterra-mento terá logar amanhã, 8 do corrente, no ce-n.iteno de S. Francisco Xavier, saindo o fere-tro, as !) horas, da rua S. Francisco Xavier nu-mero 116. Desde já se confessam gratos.

Qs automóveis nos
SUOUPDIQS

Y caso de que nos vamos oecupar <• endere-
çado á policia do 10" districto, porque interessa,
de perto, ás pessoas que transitam na rua DrDias da Cruz, no Meyer,

_ Ha seguramente quatro annos que os "ehauf-
iers' faziam ponto na rua Archias Cordeiro,
ao Indo dn referida estação, onde, cm absoluto,nao prejudicavam nem o transito publico, nemo de bondes.

Agora sol, a falsa allcgação de que os refe-ridos chauffeurs",nfio se portavam bem na-
quelle loca!, a policia do 19° districto, ou aInspectoria dé Vehiculos, ainda fez peor, por-
que mudou o ponto parn a rua Archias Cordci-
ro, onde lambem residem famílias e ha muitas
casa commerciaes, collOcando-os com os seus
Mifos entre o meio-fio c a linha de bondes dn
Piedade c na Boca do Malto.

Imaginem agora os leitores que o espaço, en-
tre os bondes e os automóveis ali estacionados,
nao excede de li) centímetros, como um nosso
companheiro, ainda hoje, leve ocensião de ve-
rifiçar.

E, parn que, de futuro, não tenhamos desgra-
ças a lamentar, si nos fosse permittldo, pedi-riamos á policia, si não Inmou essa medida com
fins oecultos, que restabelecesse o antigo .ponto
prestando assim um bom serviço ao publico <•
à in! gridade physica daquelles que por ali
transitam.
-—  ¦¦- > —cflfl^&pi n

Ao^HAi' ^''ií'i'£a H.csidòncia e con-

lclc|ilione i.Oii Central. Consultas das
S9V.
Riachn

¦ante

0
-«—^«SCE»-

y íonoina amazonense
MAXÁOS, 7 (A. A.) -- O governo do E'-

lado rrhictleu á casa bancaria Maycr Frc-
res & C, de Paris, o montante dos juros do
primeiro semestre do "funding".

No Lyrlco
"AIDA" 1

F,' provável ípie ninguém jnatt Icjiliit ditvi-
dns sobre o valor du compaiililn fyrleh po-
pular •-• HíOOtt codolra - ora iiislnllndn no
velho llienlro du run l!l da Mulo.,, Por isto,
simplesmente: « sim ustriii, liuntcm, fel-n
íom ",\lda"l On fuetuH mostram o rigor deH-sn ounrvacoo, Uma dns pimcns couipanhliiH
mia se apresentaram, ntd hoje, no publico ca-
rlocn-ipin nquolln opera vcrdiaiio no "cartel-
Io . foi a que, ha dons annos, esteve no Mu-nlclpal. Era uma companhia rotulada offl-
ciahncnle de primeira ordem, n qual fizera
siiceesso no Coatmul, no Odeon, nu Colyscu.
0 im Solis, o ipio se estreou, entre nós, eom<
eus mpniimoiuo dn iminlcn no tbeutro —"Parsiful"! l'nls bem: u platvu que piitfoi!curo pnra nsslstlr nquollo espcctnculo --
jtnçOOO, cmlelru — saiu deliu verdudeirnnirntc"n 

quo" do real inerccinicnln dn coinpnnhiu,
cnso slngularlssiino esse que ns senhores "cri-
ticos profissionais", na manhã do dia se-
gtilule, registaram eloqüentemente, o ó que o"
melhor, mi peor, jiisllflcniuio-o com nzodume
na falia em que cnlrn n empresa rospecllvn,
uno niiniincinndo para enlfio, o na forma do
cosluine — "Aid.i",.. Anunrnm, iinrlnnlo,
ncerlndnmenle, os Srs. Rotoli c Bllioro. In-
zcndn estrear n snn compnnliln lyrlcii popu-
lar com uma pnrlllurn que o carioca ama, cs-
lima mesmo, desüe a roínnnzn "Celeste Al-
da" nlé aqueile expressivo ai apaixonado do"Morir, si pura c bella ,

O l.yrico achavii-sc qunsl cheio, quando o
maestro Dn Angells, sóbrio e competente, to-
mon o seu posto, c n orchestrn, reduzida, mus
em termo, iniciou, leve e doce, o prelúdio.
O "velnrium", cm breve, correu, li dentro de
uns SCCIlltrlos apropriados, embora simples,
começou logo n (1esenrolnr-.se o drama. Assim
foram se apresentando á pluton O baixo Mc-
loccbi, o lenor Hergainnselii, a "mezzo-soprn-
no" Srn, Hina Aggozzinn, o soprano Sra. (ia-
Icnzzi, o baixo Pioro c o hnrytono Marliira-
no, nos palieis, respcclivauienle, de Itainfis,
Ijiidamés, Anineris, Aida, II Ré e Amonasro.
Foram se apresentando c recebendo applnu-
sos, geralmente das galerias, de onde, em ly-
rico, ainda parte a consagração ou derrota do
qiifiesqucr artistas, c isty quando não se Ira-
te de movimento preparado de "chique", Fel-
tos os necessários descontos, foram bem (lis-
pensados Incs npplausos, por isso que elles
se commiinicnrnin á pinica, au Sr. Ilergninns-
chi, sobretudo no V> neto -- no Sr. Itergainas-
chi que apenas, parece, inicia sua carreira e
que a não deve compromeller, deixandei-sc
ficar sem estudar, estudar sempre a arte de
representar e nquella do canto lainbein, jiois
dos segredos desta ainda bem se resente a
bella, quente e afinada voz de tenor que pos-
sue; á Sra. Aggozzini (pie, livrando-se de uma
certa "gaueberie" no 1" aclo, encheu todo o
2°, cantando com drainalicidade: á Sra. (Ja-
Icazzi, uma "Aida*' rccommendavel, bem re-
commcndavcl é que é, valendo-se com inlelli-
geucia de nptimos recursos, para vencer lo-
da a difficil tarefa de cantora excellenle c
artista de verdade, como se exige para a in-
tcrprcle da protagonista do "capo-lavoro"
vcrdinno, á qual deu relevo inconlcstc, npú-
rondo ate uma nota "filada" de real hclleza;
e, afinal, aos Srs. Marturano, M ¦locchi c Fio-
re, cujos malcriaes voenes c arlisticos, si não
são de primeira qualidade, téni, entretanto,
virtudes c condições apreciáveis, servidos, vn-
le accresccnlnr, com discreção c honestidade
de "processos".

E abi está como se inaugurou, esle anuo,
a estação lyrica carioca! - E.

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. -179
Magnífica tronpe >oli a tlirccijno do inimitável caba-

reticr JUL10 DE MORAES!
110111'', cantora liesnaiibola; SOUBI.Ll GlOllGlS,

aaseasacii nal «Uansa díis Apachesi; UKI.I.A VENUS,
ilniisiuina a Iransforniaçiio ; l>l'll.V SINAYA, cnniorn
i- bailarina oriental: I.ES IVAUCO, ducttislás italiíuius;
TIIIO KANIfZ, bailarinas russas!
Successo;

Ao Cabaret'
Aos Te nentes

¦«•*»»

LIVROS NOVOS
"Poesias", assim chamou o Sr. J. II. de Sá

Leilão ao seu primeiro volume de versos, o
qual acaba de apparcccr (Typ. da "Revista dos
Tribunaes" — Rio de. Janeiro). E' um bom li-
vro de versos, diga-se desde logo. li' um poeta,
com qualidades bem distinclas, vive e palpita
através das numerosas producções que nelle
são enfeixadas. "Poesias" são aspectos obje-
ctivos e subjectivos, a um tempo, riflectidos,
lior vezes, iiliiminadamcnte, e, sempre, cm me-
tro e rythmo variados. 1'inn amostra de "Poé-
sins"? Não: c melhor se o leia todo, inteiro!

-¦—¦ ¦¦- -i ¦-¦• ^^B^ ,— „ ,-- -.,—,

Uma violência da policia
do 23* districto

Procurou-nos honlem o Sr. Manoel Ferrei-
ra Lima, empregado da E. F. Central, que nos
contou ter sido preso ha dias por engano da
policia do '2',)' districto.

Ao chegar á delegacia o coininissario Cor-
lèa Fernandes o interrogou sobre fnetos lo-
tnhiienle ignorados por Manoel, que não sa-
lislazeudo os desejos do commissario feroz
ioi barbaramente espancado, á sua ordem.

Manoel, que ainda apresenta varias escoria-
çòes, já voltou ao trabalho depois de a elle
faltar durante quatro dias.

¦««»•

Esterilidade e fraqueza gerai
Cura certa, radical e rápida

Clinica clcdrü-mcilicn cspcci.il do
OR. CftETftNO JOVISIE

Das ü ás 11 edas 2H 5

LARGO DA CARIOCA - io Sobrado

-*-"«»«»-

Misfuna que mafa
Albino do Nascimento Loureiro, porlugucz,

com 32 annos, morador á rua do Cá.ttete
n. 08, encontrado o gemer pela policia do
ti" districto, foi conduzido ó delegacia, e sa-
bendo-sc que elle havia ingerido paraly c
Cm seguida leito, pediram os soecorros da
Assistência.

Mais tarde. Albino ve.iu a fallecer, sendo
o cadáver removido para o necrotério.

-Oo&>-

ãíiie ne meuicina peoe
habeas-coppus ao Supremo

Ao Supremo Tribunal foi impetrado um"habens-corpus" bastante interessante, que
envolve nina accusaçno de aspecto grave
á policia de Alagoas.

O estudante de medicina, -Io annislo, Luiz
Nunes Leito, impetrou a medida constituído-
nal ao Supremo, allegando (pie, em virtude do
fallecimenlo de seu pne, herdou um esta-
belècimento commercial cm Maceió, que des-
de logo começou a gerir.

Um bello dia, pelo estabelecimento a den-
tro entraram quatro guardas civis armados,
sob a chefia de uni official, que o prenderam
e o levaram para o Asylo do Santn Leõpoldi-
na, o hospício de alienados do listado.

Dahi, com auxilio de seus cunhados, conse-
.-'uiu fugir para bordo de um vapor ancorado
no porto e transportou-se para esta capital.

Agora quer voltar para Alagoas, mas... mu-
nulo de "habeas-corpüs". Ao pedido juntou
um alleslado passado pelo Dr. Juliano Mo-
reira, que declara não soffrer o paciente das
faculdades mcnlaes.

O .Supremo, de necordo com o voto do Sr.
ministro Viveiros de Castro, concedeu n or-
dem, para pedir informações ao governador
do Estado e nos directores dos hospícios des
't " *. • âe Maceió.

Aviação militar
"¦¦' • ' -

Agora que o ltr.i-.il drsprrhi do mu longo
hlhi.rijo; quu pina nu hólo pai riu o iuvllto
Siiiiii.-, Dumont, que na maiiuií ile Oi de ne>
lembro de llioil, em DtiKatclIe, voou nela im-
Iliplrn vez no uiiIm-i-io, no mu bipíaiio "11
Iiih"í (pie um grupo de arrojado» officiaes do
nosso Exercito, A» suas própria-. cuMit*, ('»•
(An envidando ingentes esforço» par» conse.
gulr o seu "brevel" de piloto du nrs que o
nosso mlnlHtro da Marliilia vuu enviar um
Estados Cuiditt uma turma de moço, cursar
us Esenlas Mlfltuies de AviuçAoj nBoitt, rene*
Hinos, i oecasiAo de chamar a nttcnçAo doi
nossos dirigente:! pnrn iiAo serem tngrados co-
mo foi o governo passado.

Pedimos vim In no lllustro colhtltor.idor da"I/Illuslrntlont" para Irnilintlrmo» trechos
do seu ai ligo "Nutre iivlullon" c expender-
inos algumas coiislderacdc» u respeito.

Nos exercito» dos nlllttdos, os nvlflc» ehn-
slficnni-sc em Ires calegorin»! nvIOus du ca-
ça, de roconhoclmonlo o do bombardeio.

Ü avino de caça, propriamente dito, lem
por missão impedir «pie o Inimigo observe
ns Irinchelras amigas; coutrnri,nucntc a opl-
nino gcrnl, se iifaila pouco: dahi nriessllar
subir velozmente c ter graiule rapidez no
vôo.

Dolnm-sc-os. pois. da um molor leve ose lhes (IA unia pequena superfície puni queapresentem diminuiu vulnerabilidade.
O avilto do rcconbceimcnlo, cinprcgndo pa-

ra levantar "croquls", regular o tiro do ar-
lilhnrln o np.inh.ir pUotogra|ihins. yón porcima dns linhas inimigas; necessita, pois. de
um motor mais .seguro o menos vulnerável.

O avião de bombardeio, mio tem por mis-
são levar a morte ás cidades adversas, |on«
gc das linhas de combate, exige um motor
mais poderoso, ao mesmo limpo que uma
grande pnlunehi, um vista do peso dos proje-ctis, cniihòcs, gnzollnn e olco que cllc con-
du/.

No Exercito francez, cxislein quatro blplá"
nos siillsfnzendd cabalmente essa» condi-
çòes: o "Knripnn", o "Voisln", o "Cnndron"
e o "Nleuporl , sendo que o monoplano foi
abolido nas classes armadas.

Falemos agora das escolas de aviação.
Antes da acliinl conflugração curopéa eram

piccouinidos, pnra aprendizagem dos noviço,,
os apparelhos de escolas ou taxis.

O aiuinno, depois de tirar no solo uma re-
cia mais ou menos perfeita o lindo meras
noções tbcorlcas do vôo, ascendia só: cume-
cava então o seu snppliein.

Por muito decorada que estivesse n lição,
por maior que fosse a sua ousadia, o iióvi-
ço quando se via isolado no espaço, sem uni
inslructur que o guiasse, npossava-sc delia
tal terror que esquecia tudo e descia, ás pires»sas, quebrando o apporellio na "nterrlsage",
quando ainda chegava com cllc intacto cm
terra.

Um simples inquérito não se abria c n es-
cola continuava com a maior calma, a for-
necer "esquifes" aos beocios.

llojc porem, com a ndOpçiío do "duplo
com mando" uns escolas militares itu aviação,
está resolvido da maneira mais perfeita o
problema.

O inslructor, nesse útil engenho, senta-se
atrás ou ao lado do alumno c por um phc-
nonieno de enervnção, fácil de comprchender,
os movimentos deste tornam-se pouco n pau»
co reflexos.

Si o noviço pratica alguma imprudência,
uma falsa manobra, por exemplo, o instrii-
clor desliga o contado que o unia ao alumno
c fica pilotando só.

No fim de 12 a 15 dias o novo aviador parte
só; depois de '2H a 31) horas de võo, obtém
o seu "brevel";

Esse incthodo offercce a vantagem de di-
minuir a npprchensão do alumno nas pri-
meiras saidns e de o habituar no vôo, des-
de o começo, no ar.

Actualinente no Exercito francez "uni jiilo-
to custa á nação treschtos a quatrocentos
francos para ns reparações dos apparelhos."

Não queremos concluir este artigo sem as-
sigpulor o papel que o Acro Club Brasilei-
ro pretende desempenhar.

A Acro Club tem por missão encorajar a
locomoção aérea sob todas ns suas formas:
balões osphcricos e dirigiveis, appnreibos do
aviação e em todas as suas applicaçGe''*': spor-
Uvas, seientificas, industriaes c militares.

Compete-lhe instituir concursos, cursos, ta-
ças c prêmios; crear "brevets" de pilotos de
aeronáutica, pilotos de dirigiveis c piloto
aviador, tomando parte em conferências; ex-
posições e congressos; estabelecer e dar in-
cremento a campos de nerostnção e de avia-
çno e prcoccupnr-se com u cartographiá do
paiz.

Eis, em resumo, as allribuiçõcs dessas so-
ciedades mundiaes.

O nosso Acro Club, porém, quer üllrnpns»
snr essas attribuições, ereaudo escola de
aviação, para fins meramente commerciaes.

A exploração da aviação deve-se deixar a
particulares c nunca a uma sociedade funda-
da a expensas da nação e recebendo da mes-
ma apparelhos, motores, hangars e campo.

Vieira de Mello.
2o tenente de artilharia.

10200 PESSOAS
Já se ulilisariim do gabinete que n Casa Viei-

tas, ú run da Quitanda, !)'J, instnllou nn sua
secção de Óptica, para exame rigoroso e gra-
luito da vista c determinação do grão exacto
que cada pessoa examinada deve usar. Da utili-
dade desse exame não é necessário encarecer
a vantagem, pois muita gente, por ignorância
do gráo das lentes de que se deve servir, tem
visto nggrnvnr-se de dia para dia u fraqueza
do órgão visual, e não são poucas as pessoas
que pelo mesmo motivo tem chegado ú ce-

CONTENDEM 0 LONDON E A UNlAO

Sueirn.

A linha fluvial do S. Francisco
ea Central do Brasi

Uma série de irregularidades
a apurar e a punir

A Central do Brasil vae rescindir o contra-
Io de arrendamento que tem com a firma
Hass iü Clemeiice pnrn exploração da linha
fluvial no rio S. Francisco.

Como medida fiscalisndorn a administra-
çno da Contrai mandou ali uma commissão
composta dos funceionarios Ubalclò Lobo
e Leite Pinto, que achou motivos de sobra
para propor a rescisão do contrato.

Essa firma era obrigada a fazer ainanal-
mente uma viagem redonda de Piráporn a
Januaritt. Taes viagens, porém, jamais foram
feitas com a regularidade exigida e ultima-
mente deixaram de o ser por completo. Us
arrendatários eram lambem obrigados a en-
Irar para os cofres da Estrada com cinco por
cento da renda bruta: entretanto, até hoje
não fizeram semelhante entrada, apezar de
ter apurado no anno de 1914, a remia de,.,'.
.'!!):420$00.0, conforme documento por elles
mesmos orgnnisados e que foram presentes á
com missão.

Quando os Srs. Hass & Clemeiice firmaram
n contraio de arrendamento, a Estrada lhes
fez entrega de. Ires lanchas movidas a gazo-
lina, dons batelões de ferro, ferramentas c
apparelhos para uma pequena oííicilia cm
Pirapora,

A commissão encontrou as lanchas cm máo
estado de conservação, sendo, que uma dellas
está até sem motor, e os dons batelões, um
empenhado por falta de pagamento de nono-
rarios a José Ferreira Dutra, ex-gercnlc. da
firma arrendatária e outro entregue á com-
missão incumbida da desobstrucção do rio
Paracatu', a titulo completamente desconheci-
do.

Todo esse material, pelo contrato, devia
estar seguro, o que tanibem deixou de ser
feito?"

Com relação á renda, a commissão pão po-
de apurar com verdade por falta de elemcn-
los.

Em vista disso a Directoria Iornou o alvi-
tre de rescindir O contrato c vae mandar apu-
rar a responsabilidade" daquclla firma pnra
com a Estrada.

A Central, logo que seja rescindido o con-
trato, tomará a seu cargo a exploração dire-
cia do serviço fluvial naquelle rio.

~7íc.-.

AOS INDUSTRIAES
Vende-se a receita ou fórmula de nnatro

industrias que dão de lucro de 80 a DO °|°.
Trata-se nn rua Magalhães n. 4í), CâiüMBy,

* até ás 9 a.BS.;
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Uma questão forense
em torno de alguns

contos de réis
The l.iimluu and Itlvcr Pinte llnuli, l.lini-

tiil, propo/, mi I* Vara Federal, uma acçio
COllIra a UniAo 1'Vdrrnl, afim de que Oítfl
fosse cmiiliimunda a lhe pagar a linpnrtunclii
de 9610421375, n <|ue se julgava com direi-
tu por the terem on inciinos sido transferi-
dos por Praitelsco (iuilherme d'Alloé, quo
a deverju recebor do Tliesouro, por serviços
de conslrucçào do ramal férreo de llaciirus-
¦A n Mnngnralibn, Iramifereueia que lhe foi
frita mediania duas prucuiaci.es em causa
própria, de II de dezembro de 1011, regi,-
tildas e entregues ao curador da arrecadação
do espolio do referido credor da 1'nhio, em
H de março de 1111».

Promovia o autor o processo das contas,
«.obre que versavam kiiiih procurações, qunii-
du rn(cbeu o ^'inUlorio du Fazenda, em •'¦
•le ntf.rco de I!)1<1, uma precatória do Jdlz
de iliiello da <">' Vara Civel desta cnpltnl
pnrn o arresto das respectivas inipoi t.iucia'.
a requerimento dt um terceirp, que se Jul-
gnvn com direito n cilas. Vindo >• eoilCüt'-
dando que. o ThcMiuro não podiu iu.it> lhe
fazer o pagamento, dirigiu este terceiro .nn
juiz, cm '-'.i do mesmo me/., um rcquerl-
mento pedindo- consentisse receber cllc a ci-
toda Importância, da qual ficaria como de-
posilario ale decisão final dns embargos que
apresentaria em tempo opporluho, como ces-
siouario ipie era nas ditas contas, nssignnn-
do termo de deposilarío.

islo, para evitar cnlssçn) ns contas em
exercido findo, nenhum sacrifício soffrcudo
lis partes llllgnnles, Pouco depois dn prc-
enlorln do juiz dn '>" \'arn Ciuel, çi.n !• do
mesmo mcz, chegou nn Ministério dn Fiu.cn-
dn um officio do juiz municipal ilc Manga-
ratlbn, no V.. do Rio, comniunicannio que es-
lava sendo feita por elle a arrecadação dos
bens pertencentes a Francisco Guilherme de
Alloé, e, por isso, o Tliesouro não fizesse o
pagamento das quantias reclamadas pelo nu-
íor, sinão por precatória do mesmo juizo, n
qual foi, em I de maio seguiute, iríúvliva-
mente expedida eni favor (Io curador do cs-
polio arrecadado. O .Ministério dn Fazenda,
então, officiou aos dons juizes, cm .'II desse
mcz, declarando, á vista do dcsaoeôTdo, não'poder cumprir ns suas requisições. He)>l!-
cou-lbe o juiz de Mangarallba, insistindo
pelo cuniiprimcjnlo da prccnlorln. O Minute-
rio do Fazenda., rveusou-se ainda a attCluler
no referido juiz. declarando-lliç, por ofli-
cio, que cabia no Supremo derimir O êniifli-
elo de jurlsdlcção ijUSüIlndo, respondendo o
juiz de Mangaratibu iplc não linha conheci-
mento de nenhum conflicto u respeito dn
questão.

Estavam as questões neste pé, quando foi
a ncçno proposta pelo referido banco peranteo juiz federal da 1" Vara, Dr. Raul Martins,
que hoje a julgou improcedente, após ;ípre-
ciar a prova do< aptos, considerando IcÇal
o procedimento Io Ministério dn Fazenda c".
trcgaiido cm 8 de março de 1913 n qunntia
('Celnnindn ao curador da arrecadação do e«
íiollo, parn, depois de resoivHfl n iiuesãto'pelo 

judiciário, enlregal-n a quem d,! di<
rello.

«*»»i »¦

Garage Mercedes
TELEPHONE CENTRAL 438.

O. S. Rodrigues & Comp.
«•*>»

Drs.Leal Jtuiiore Leal Neto
Especialista» em dctijças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 As 5 —ás-
sembléa n. 60-

Os concursos de telegra-
da Central

"Sr. rednetor da A NOITE. — Saudações.
Pedimos n vussn ntleução pnrn us seguintes
linhas. Alguns praticantes do telegrapho,
conduetor de trem e conferente, reprovados
no primeiro concurso e habilitados agora nes-
te ultimo que vem de se realisar, querem ter
preferencia nas nomeações de effectivos so-
hrc os outros candidatos appròvados no pri-
meiro concurso.

Apresentam copio argumento principal a
sua antigüidade sobre nquelles praticantes.
Chegam mesmo no cumulo de propalar que é
essn n intenção do digno director dn Estrada.
Não acreditanios que o Dr. Arrojado, justi-
ceiro como é, vá comincllcr semelhante nb-
surdo.

Esses empregados, Sr. rednetor, por bem di-
zer, não éiani legalmente funceionarios du
Central, tanto que se sujeitaram a prova pu-
blicn, condição primordial para esse fim.

Reprovados, continuaram não sendo legal-
nreívté funceionarios da Central, gosandp, é
verdade, da sua permanência ali, devido á be-
nevolencia do actunl director. Não podiam,
por conseguinte, contar tempo de serviço.

Aos outros, posto que mais recentes, não
suecede. o mesmo. Appròvados no primeiro
concurso, entearam desde então na posse pie-
na de seus direitos de empregados que pre-
encheram as formalidades reguíainenlares.

Si o Dr, director entendesse, podia, nessa
oecasião, nomear ns habilitados e dispçhsnr
os restantes iiiliubilitiidos. Não o fez, repeti-
mos, porque benevolnmcnte nssim entendeu.
Conservou n'n Estrada, illcgalmente embora,
todos esses funceionarios.

Com o propósito de os proteger ainda, sem
que necessidade houvesse, ordenou a aberto-
ra de uni segundo concurso, com liberdade de
inseripçno, onde a bondade dn commissão
examinadora chegou ao ponto de seleceiònaU
os dos novos concorrentes, fnvorecendo-os us-
sim, por meio de provas fáceis.

O Dr. director teve esse modo de proceder.
Deu, como é natural, preferencia aos antigos
empregados da Central, já conhecedores do
serviço.

Pois esses empregados, Sr. rednetor, não
satisfeitos com essas regalias, ainda querem
ter preferencia nas próximas nomeações de
effectivos' sobre os candidatos appròvados no
primeiro concurso!

De que valeu, enlão, esse primeiro concur-
so '? Que direitos veiu elle assegurar ? Pois
então abre-se um concurso para preenchi-
mento de vagas, são npprovndos os cândida-
tos e, sem que as vagas se.jnm oecupndns,
mandn-se proceder a um nov'o concurso e
nomeam-se os candidatos appròvados nesse
concurso, candidatos que foram eliminados
no primeiro, com preterição dos outros ? Não,
não é possível, Sr. rednetor.

Apresentam ainda como prova de que são
essas as intenções do Dr. director o facto de
não haver elle nlé ngora feito as nomeações
que devia liara as vagas existentes, protelau-
ilo-as de propósito, á espera de que os empre-
gados reprovados fossem habilitados em o
novo concurso,

Não ha maior absurdo. Acreditamos que o
Dr. director, mandando abrir novo concurso,
tivesse por fim, única c exclusivamente, evi-
lar a dispensa de muitos destes funceionarios
antigos na Central, alguns "dos 

quaes possui-
dores de, famílias numerosas. Não é possivcl
que o Dr. Arrojado lenha em vista dar-lhes
preferencia nas próximas nomeações. A atti-
tudo do digno director, nesse caso, seria até
criminosa.

Fazendo estas considerações, Sr. rednetor,
pedimos o vosso auxilio e que o nosso direito
seja defendido pelas Columnas de vosso con-
ccituado jornal.

Estamos certos de que, assim, o Dr. Arro-
jado, que ha dons annos vem competente e
honestamente administrando a Centra] do
Brasil, ha de fazer a devida justiça, confino-
do egunlmenle nn rectidão de seus auxiliares,
Drs. Carlos de Andrade, e Cicero de Faria. —
Alíiuns praticantes do primeiro concurso."

®i»oi«'r®
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Hippismo

«'oneurao hlpplco _#
Mais uma vez Inl transferida' essa festa

promovido pelou clironlslat sportlvos.
O campo de obstáculos d.i Quinta da Doa

Vista, onde devia »er reiillsiido, enelieii-sc de
nina grande multidão que ali fora usslsllr ao
desenrolar do torneio.

Entretanto, mais umn ves rol adiado c
un» sabemos por que, visto que o campo es-
tiiva apenas Ilumino, bem eomo a pista, não
Impedindo que nelle fossem iciillsudas ni
Ires provas coinnlomcntarcs.

Festa de «porte
Promovida pela Flumon Asnootnçfio,

reullsur-se-á no próximo dia II, no plttorai»
co campo do Carioca V. C, lia estrada de 1).
Cnatorlnu, na Qavca, uma imponente festa
do "sporl*".

O progrnnima desta festa, miasl concluído,
prouietlo despertar grande animação, taes
silo os números qu: delle fazem parte,

Football
Liaboa-Rlo F. C.

Nas reuniões da directoria deste club ivn-
Usadas nos dias '27 do inez passado c 2 do
corrente foi lonuido conlicclmento do se-
gtiiute :

nj Officio da Liga Municipal pedindo ns
listas de sócios, jogadores e conjuntamente
os estatutos, sendo participado ú mesa pulo
1" secretario ler tudo já seguido pnrn a mes-
ma Liga;

b) Uffielo dn "Gazeta Suburbana" eonvi-
dnndo-nos pnra fazermos parte de um tor-
neio suburbano; respondeu-sc não se poder
nccoltar e agradeceu-se;

e) Officio do associado Sr. Carlos C. fio-
mes — Deferido;

d) Officio do Hovnl F. C.. pedindo trai-
ning para o dia .1 do corrente — Officie-sc,
pedindo tritiisferenein do mesmo pnrn o
din 7;

e) Officio do Fluminense F. C. negando
u cedciicln do seu campo |inra nelle realisar-
mos a fesln sporlivn cm beneficio dn Cruz
Vermelha Porlugu.-zn — Scienles;

f> Foram ncecilns ns propostas pnra faze-
reni parte do nosso quadro social os seguiu-
les Srs. : Jullo Trancoso, Carlos Magalhães.
Ruy de Castro, Antônio Carvalho, Abiiio
Carneiro Leão, Álvaro dWzovcdo Neves, Au
tonio Lopes Campos, José Silva. Alberto It.
Neves, José Antônio Pereira, Heitor Moraes
de Brito, Alozurt Canelo, Jnpyr Moreira dn
Silva, Nicoláo Srliallino, Ary Bnptlstn d'Oii-
veirn, Waldemar (iuiniaràcs, Mario Lima.
Hugo Guaraná, Vicente Soeirn iFAmorim,
Jorge (1'Olivçira Cabral, Bernardino Barreto,
finstão dos Santos Castro, Paulo Júlio de Mi-
randa, Augusto l-òdoro, José Ferreira d'Azc-
vedo, João Paivttj Wnldcinur Pinto, Dlno
Wulbcrt e Ary Corrcn.

-*w»-
Doenças do as)pare3ho cügos-

üva e do sistema nervoso. —
Ralos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás ,\,

« »(W» r '¦»

Dp.BofceitideSeBzaü.|Hi8iwtíS
Fac. de Medtójà âò Río. P/cgs» módicos.
Cons. AssemBca y$*

Cyclismo
Diversas noticias

Cumprindo o seu regulamento, o Cyelc-
Club resolveu s/ue os seus corredores não po-
derão concorrer 11 listas de outros clubs sein
licença prévia.Ein outubro próximo, mcz de annlvcr-
sario do Cycle, haverá, parn comineniorar cs-
sa data, promovida pelo próprio club, unia
grande prova na distancia de 50 kilometros.

Todos os corredores inseriptos em pro-
vns dns festas promovidas pelo Cycle, (pie
a cilas fallares sem justificação serão im-
pedidos de concorrer â festa seguinte.

SPÒRT-CLUB PROOmCSSO
A grande prova de 50 kilometros

Rcalisou-sc boje, ás ti horas, a grande pio-
va na distancia de 50 kilometros, servindo de
pista a avenida Beira Mar.

A festa, cujo promotor foi o Sport-Club
Progresso, esteve bastante animada, compa-
recendo a ella grande numero de pessoas.

O resultado dcsl.i importante prova foi o
seguinte :

Io logar, o Sr. Antônio Cunhaf 2o logar, o
Sr. José Coimbra, e -3° logar, o Sr. Opel.

JOSÉ* JUSTO.

|H [IJÍBÍI

H ULTIMO BLOCO! I
K ULTIMO MILHÃO! jÈÈ
B DBPOIS DKSTE  B

•—• «eu>—t

0
No matadouro do HnnU Crux

Abnlldos hojol 515 rezes, 50 porcoi>, 
'ifl r.u'-

nelros e ,'HI vllellos,
Maicli.iulr..: Cmidldu li, de Mello, fi7 r, e 

V

('.. Oeste de Minas, l'i r.: Jono Plliienln de
/.breu, ü» r.; Olivelru liniàos &, 11., HD v., Vi p.
e H v,; Basilio Tavares, 'Jl r, o li r.l 1 insiro
* C, I» r,l C. dos Itt-lalliisl.i-., 'Jl! i'.; 1'iiiIíiiImi
A C, 17 r.; Luiz BorboHfli II i\| P, >'. Oliveira
& C, lli r.; Fernandes e. Marcondes, • p,, t
Augusto M, dn Moita. « r„ 10 e. e 'A v,

Foram rejeitados; 4 1|8 r„ 7 p, e l V,
Formu vcudidns; .l.l il 1 r."Slocli": Cnndido K. de Mello, ?iV, »•.: Du-

rlscli «1 Q,, WÀi\>, A. Mendes A <!., lliti Lima
& Filhos, a.Mi: Francisco V. Goulart, 2(iU; ('.
>ul Mineira, 1321; C. Ooslc de Mim.., i\; ('.. dos
Hetnllilstas, 40 i Jollo Piiiuuiln de Abreu, 11)1;
Oliveira Irniáos & C, .'11)1; Basilio TnvKrcs, 307;
Castro & C, lli'i; Portinho & C, lfifi; Augnslo
M. dn Motta, 21 j F. I». Oliveira & C.. 3111, c
Luiz Barbosa, 04, Total, 8.801,

No entrcpoNto de .S. Diogo

O Irem chegou n hora,
Vendidos: (508 18 r„ ,V2 p„ '2(\ c. e ,t!» v.
Os preços foram os seguintes! rezes, du Sliifl

u @50U; porcos, de IÇ250 a I9300i carneiros, de
IÇO00 n l>'8IH), c vitellos, de .siiüil a SSflü,

¦ » «a«i» » —

As boas medidas..,
São sempre bur ladas

Ha pouco tempo, mostrámos em uma re-
portagem que ns ordens da policia com re-
làçnò á hVealisação do nicrelricio asilavam
sendo burladas, installando-se pensões chies
c não chies-am réus probibidas.

Temos recebido varias reclamações sobre
umas mulheres residentes á avenida Men de
Sá, ISO, pelos escândalos que são ali pratica-dos, mormente á noite. De facto, moradores
visinbos nos confirmaram as denuncias, pe-dindo a allcnçào da policia.
— —. | ..^frp^— 

y CinORGIÃO.. . .-.m-w&t
nio 11 ranço

1o, ultus Cineniii Odeon, das 2 As 5.

Chamados médicos á noite com urgência
DR: LACERDA GUIMARÃES —

Telephone 5.955 Central--Rua da Constituição n. í

J H V;li?S

¦ m»m «-
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NOTICIAS LIGEIRAS
#UM LADRÃO PRESO - Manoel Ge

cilio Coelho, brasUãlrò) conlioeido lnrn»
pio, foi proso pslti policia do 7" djh«
trii.to, guando nsftuiiVvn unt.i cnsn & rua VJ?«
conde cp Curftvollaa. «aado autoedc.

ufliTllbimU FÜBBE
MISSAS r%K

Rosain-sc amanhã:
Antônio Lopes, ás 8 horas, na igreja da

Misericórdia; 1). Cnmilla Anlonln ..le Mem-
ücs, ás !). nn cathedral ue Niclhcroy; D. Mnrin
Branca I.ussac On Coullo, ás H, nu mesinn;
.losé Alves de Parla, ás !) 1.2, na [.anipadosa;
1). Maria Amélia Avilll de Mello e Siivn, ás !),
nu egre.in do Sagrado Coração de .Icstis, á rua,
lienjaiíiin Constnnt; D. Olgu Cornclio dos
Soutos Mello, ás 0 1|2, nn do Cnrnir); cnpitão
Antônio Lessa Pereira da Silva, ás tí, na ci'
pella de S, Domingos, ein Grngoat.t; iViuericn
da Costa Lima, ás 8, na cgre.ja de Santo Chris-
to; Custodio Baptista Gonçalves; is !), n;i
egrejn do S. Francisco Xavier, em (Inftunlo :
LcanòVo Forlunnlo de Campos, .is :t, na dn
Lnpu do Desterro; Ignacio Rodrigues dn \'%oj
cha Goulart, ás 9, nn matriz de ;s. .tofio Ba-
ptisla da Lagoa: D. Margarida Augusta do
Jesus Corrêa, ás 8, na egrejn de 3. Francisco
de Paula; Antônio du Silva Cruz, j-, I), n.i
mesmn;' Antônio Joaquim de UcJiOnde, ás
9 112, no,, mesma: general José Gomes 1'inli.i-
rr Maclíado, às 8, na mesma;-D..Maria Ca*
colina Marques de Leão, ns lõ, nn nicsiua;
I). Isabel Porto, ás 9 12, na nicsiua; Pedro
Mariz de Souza Sarmento, ás 9 1,2, na mesma-:
I). Rita Luzia, ás 8, nn egrejn de H. S. dft
Conceição du Gnven; Victor Passnbet, á-, X,
na de S. José; Gustavo lUnck, ás t), no de V.
S. do Parlo; commcudador Bctlicncotirl da
Silva, ás 8 12. na mesma; I). Sophia Eugenia'
da Silva Marques, ás 9. nn Candelária; An-
tonictla Bominrd, ás 9 1)2, nn mesma; t). Mn-
ria do Céo Machado, ás 9, n.i ine.oiia; 2" !e*
nente Tlieopbiio Salles Brnnt, .'is 9 l '1. nfi
piesma; Aristides Brito de Andrade, j> i>. na
de Santo Affonso; Manoel da Cuulia hastos,
ás 8 1*2, na mesma.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xuvicr: Guio-;

mar, filha de Bernardo Graciano Cândido, ruaj
Conde de Bomfim n. Í0; Antonicltn, filha de,
Joaquim Francisco do Espirito Santo, porto dc:
Inhaúma; Jnynu, filho de Antônio Polwito, rum
Mi -ria Ãmaila n. '14; Jonquina Maria Pcrrciroi
morro da Providencia n. 70. casa II; Cláudio-!
nor, filho de Alcebiades José de Oliveira, runj
Orestes n. 81, casa III; Emygdia, filha de Josér,
Domingos dos Santos, immediaçõcs do Quartel!
7'ypó, em S. Christovão; Américo Uinbcrto Gl-
gli, rua Visconde de Sapucnhy n. -ií"»:"»; Irene»;
filha de José de Almeida, rua Barão de S. Fe-
iix n. 170; Ksperla, filha de Attilio Gnçcio, rúnl
S. Christovão n. 20; Engracia Mana da Concei-
ção. Hospital de Nossa Senhora da Saúde; Sal-
\ridoiyBa.rroso, rua Leopoldo n. íiõ; Cinirn, fl-
lha de Espcdeliun de Jesus, rua das Marrecas-
n. 17; Maria,.filha de João Domingos, rua Us-'
rão de CòtegPjie n. 1!M; Silvana Mnrin Pereira»
Hospital da Santa Casa'; Santiago. Palanques
rua Torres Homem n. 348; Marico dos San-'
tos, necrotério da policio; Cnrmen Gomes dkl
Silvn, Hospital de Nossa Senhora da Saúde;.!
Luizji Ferreira Gomes, run Ricardo MacbndòJ
ii. 4(1; Demelrio Calini, Hospital da Santa
Casa; Rosalina Maria da Gloria, rua D. Júlio .
u. 72, casa IV; Carlos, filho de Cecilia Martins,,
rua S. Christovão n. 541; Nicanor, filho de'
Zeferino Rosa da Silva, Hospital cio Siánta Cas»;;
Álexina Rodrigues Valle, rua S. f.uiW Gonzagnl
n. 282; Delphino do Rosário. Hospital da Santn'
Casa; marinheiro Pedro Antônio ein Silva, Hos»
Pitai de Marinha; Henrique, filho de Lourenço!
José Francisco, run Major Freitas ri, 7; Alfredo
Ramos da Silva, rua Dr, Agra n. 24; Albino da,j
Nascimento Lourenço, necrotério da policia;!Maria Isabel, idem. I

No cemitério de S. João Baptista: soror Fnn-j
:iy Ilulant, Collegio da Immaculada GoiiccicãOil
l.raia de Botafogo n. 2G6; Dydia Cunlia C.un-
I cs Rocha, Hospital da Maternidade do Rio ila'
Janeiro; José Vertolli, rua do Ghichorrb n, ,V>y
José Ignacio Paim, run Engenho Novo n. 6S;
casa XVII; Sebastião, filho de Elias da SilvikJ
run Voluntários dn Pátria n. 1S0, casa X!F§
Jayme, filho de Maria Jonquina, ladeira do Baw
roso n. lã.'); Clotildé Leblnce, rua D. Luiza mw
. oro 57; João Henrique da Silva, finda do iM
blon s|n; Laura Formosinho Apparicio, rua da
Senado n. 112; Pedro, filho de Flausino Alves
da Silva, run dos Inválidos n. 53, caso,. IV.—Foi hoje inhumnda, em carneiro, no cenvile-i
rio de S. João Baptista, D. Francellinn Riboiroí
de Souza Bandeira, esposa do engenheiro Snuzni
Rnndeirn e irmã do juiz Dr. Gosta Ribeiro, fa!-
lecida em sua residência, ú rua Nossa Senhora
de Copacabana n. 19, de onde saiu o enterro.!—Será inhuiiindo amanhã, em carneiro, na
neoropole de S. Francisco Xavier; õ Dr. Felis^
hélio Firmo de Oliveira Freire, deputado fev
dcrnl, saindo o feretro ás 9 hora-, d.t rua Sãc
Francisco Xavier n. IJü.

urso normal
U^r5 ÍNTERNATO E EXTERNATO — Hr,

Ilnddocli Lobo n. 253 — Preparo pára admiss
são aos Io e 3o annos dn Esooia Norma! E\\<
sino ministrado pôr lentes da referida I>j
cola. Preços módicos.

Oma neil©if3a aiselsi-sci
m m\ m

pollélã
:tn:, *'toileltti*1,

do O Dr. OsoriV
tiliar, para aprei

Uma elegante ;,cnliora,
lodu preta, procurou esta tai
de Almeida, 2" delegado aux
sentar unia queixa grave.

De que se trataria? A sonl\orà estava -,í(
sivelmente agitada.

Afinal o Dr. Osório de Almeida a recebeu.,;
. — Que ha, minha senhora"

Que ha? minha senhora,
Úm caso grave,

E Mme. X. contou que o so.i sçnlioi4»$
Dr. Farelo Júnior, estava abuaando de mi*
boa fé.

Era de facto grave.
Continuando, porém, madame indo expll-,

coü, Havia alugudo uma casn dafjuvjlc ¦.>;-
nhor c depositado om garautUi Uos alugueis
dons mezcti em dinheiro,
cnsn c o senhorio Btto <ío^.
posito, não dovonuo, no'
dnme no senhorio, O Dr
nmão ler sido o deporllo
gainnlin da conaêrvtiQílq d;

vdniue niio deixara eémq rec
0 deleitado, enlraiante,'-¦ca quo u kn.-;o não era

tiola.

Du'. nra agorii 'i
o«Uregap o \k-

nio, nada n.u-«
'súo (la'-'« cinvi-i'
íd lambem finl
cnsn, ihil* ;r.i-.'

iüçva,
(loolí run.
tia" aliada

i qiu i
da p.i

^HH
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SEGUN&A-FE1RA ,.,- Amanhã
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Amanhã

TO THE" BRITISH COLONY

Q LORD OPERÁRIO1
% '^'SçiiiitDcíitftl c comthòychte comedia dramática da actüalldade em

*-> tres longos actos

"^ *i. "iirin»i—ihwii'iim———i—iiiiw—w— mui ¦¦—— — im ~*

AS PRIMEIRAS
"Diabo que o carregue", rio Apollo

"Dinlm 
quo o carregue" I li n pobre Mllofo

(pie (• o João Ninguém, mestre escola iinal-
iihiibctu lá nn sua Icrra, para as bandas du
Minho o niíilllsslmò bem encimado uo aclur
Itohlão, vae á çnín do diabo pedir o paga-
ineiilo' ilii.s seus 'alnrlos em iiIiiimi. \'ne, nia'.
eomo é puni, piira e simples coluo Inilos os
campoiilos minhotos, não tem entrada nu
Inferno. Mus o diabo que niltl'0 0 desejo dc
o reler chaniii a Tentação para perdel-o*. Ti*n-
ballio baldado, ,loáo Niuguem it liada cede
0 volta li sua terra puro e sem o seu rico:;,:";;;E!l;'"í::,,^'S's;:i;,ii,r,tt -^~y^:^rm-^.xc
possa mostrar quinto vale, Foi o <|iu* se v!u

pniililii i.u.ih.É Púros-Loopoldo I*'ròi*
pi.illr nuiauliá ou depois dc amanliã para n
(irará, devendo, por Ismi, só estar dc regresso
o esta capital para u im*/ vindouro.
A recita de dospoillda de INiImyni Daitoi

.lá eslá sendo orgaiilsmlo pelo pninroitnrlo
Luiz (iiilhanlii o prngramma da recita com
(jiló a Spi, Palm.vra llaslos fará as Mias des-
pedidas á operei» lierniílo d publico carioca.
Foi' >-iiii|ii.nilo esla sol) segredo esse plano
de c-pcclaenlii, que prninclte nlilcr JlIRtlficn-dn suecesso, Pura esse especlnciilo, que sc
reall ará uo Palace Tlicalre dentro dc bre-

ã£t ——Ml—M ¦si

Companhia Cinematographica Brasileira
Amanhã

•Im prodigioso trabalho dá cinematographià
sul-americana

THEMA : Quando a Pátria periga, todos sãoeguaesl
Eis um ideal difficil de sc ver rcalisado, no seio social da grande nação

mUTANNICA _
A personalidade de um Lord é um ornamento, os preceitos da hierarchià e
da nobreza são inattingiveis para o plebeu; todavia, deante do sagrado Amor
Pátrio, tudo dcsapparcce, toda a soberania do titular desfallcce. num movi-
mento único, unisono c sublime, cooperando cada qual paia a defesa do solo

abençoado da querida PÁTRIA
©PERSONAGENS': ,

Miss'Edíth Clyton  Mlle. Vallicr
I,prd Clytón, seu pae  Mr. Volnys
i'i'v  Mr. Mathot

tudo consegue,

/

• • • • t •

sentimento dc patriotismo alliado ao Óinnipntente Deus Cupido, tudo podo,
tudo alcança, dando solução ao mais difficil problema

Como complemento do programma, o bellissinio diama em rres acios

onde mais uma vez,a cúbica e a avareza levam o indivíduo mais timorato
ao nefandò crime dc lYatriciclio, recebendo o merecido castigo, graças á
Divina Providencia, representada cm um minúsculo alfinete de gravata.

iiiile-hontein no Apollo.
"Golshn", uo Cariou Gomes

(l publico apreciador de onerolas já oslã eon-
vencido de que » coinpanhelii Marcaca & WViss
e.Má perieil:in)i'iitc liahililada a satisfazer u seu
goslo arllsllcOi K a prova disto eslá cm ipic o
Carlos Gomes, sempre que leva uma das opere-
las mais apreciadas da iios.mi phitéa, lein liniri
coneorreiieia iiiiiinadora. Foi o quo suecedeu
Imolem com n "Ucishn". Aiimiuciada a linda
operotn de Sydney Joncs pela "Iroupe" Ma-
resea & Weiss, uma assistência de cseol acene-
rcu lio Carlos Gomes o leve oecasião de verili-
car que nfio perdeu o seu lempo.

De lado, a "Geisha" de limitem, lendo eomo
protagonista Clara Weiss, nada deixou a dese- I
jar. Item montada, bem marcada, com '.cenários"
lindíssimos o gúnrdh-rotipii irroprcltoiisixel, a
upcrcla de S.vdney .lones alcançou tini mereci-
do suecesso,

NOTICIAS-
Companhia dn Trianon

li" esto o elenco da nova companhia do Tria-
IJOti, quo oli estreará breve, sob a direcção do
aclor Alexandre Azevedo: »,

Actrlzcs — Emina de Souza, Adelaide Couli-
nho, lielmira de Almeida, Judllb Rodrigues, C.a-
lypso Gonçalves, lirasilia Lázaro, Anlnnia Dc
Megri.

Adores — Alexandre de Azevedo, Fcírcirn
dc Souza, João llarhnsa, Aillònlò Serra, l.uiz
Soares, Mario Arozb, Eduardo Arotica c João
Pinhoiro.
Companhia Lucllla Pcrès-Lcopoldô Fróes

Talvez ainda não Icnhainos o prazer tlc as-
sislir nesle mez ás deliciosas recitas com
que a companhia nacional l.ueilia Péres-I.co-
poldo Fróes nos acostumara no Piitllé. 15'
que a homogênea "Iroupe" tem se demoi.i-
do muito em algumas cidades do norle, de-
vido ao suecesso alcançado, no mesmo lera-
po que é obrigada a alterider a outros vauta-
josos contratos. Assim, a companhia quê I.eo-
poldo Fróes dirige esteve- lá dias do mez pas-
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Oh dlietllslai "(ieraldoH"
ISslAo aetiialiiieiilc tralialliiiiido cm Cnm-

pos, no Cinema Orlou, os iluotlistas "Os Ge-
raldos" (pie ali lém obtido exilo. "Os Geral-
dos", depois dc uma ausência dc Ires annos,
(levem rcapparcrcr nn nosso publico duiaii-
lc Ioda a presente quinzena,
o circo Republico

O Anieriean-Circiis, mie ora ocetipn n vasto
lliealro llepulillca, Cftn fazendo extrnordina-
rio suecessot Hoje, por exemplo, a "nialinée"
dessa grande companhia cqiiostrc leve grau-
dc concorrência de familias, lendo alcançado
n programam exhlhldo Justificados npplnusos
O programma do Palncc

A companhia Palmyra llaslos eslá f.i/cn-
do, no Palace, unia revista a lodo o seu va-
liado repertório.

Hoje, á noite, será representada a inleres-
snplc opercla "A lioueca", cm que a Sra.
Palmyra liastos tem celebre creação.
Companhia do Polythcnmn dc Lisboa

Tem levado ao Hcereio uni nuineio COUSi-
dcravel de espectadores a homogolicn compa-
lihla de comédias c vnudcvilles do Polylhcn-
in.i, de Lisboa, qne tem á sua frenle OS ar-
tiílas Ignacio Peixoto, Flelvina Serra c P.il-
nivra Torres. O engraçado "niudeville"
'Caldo entornado", ura ali cm scena, tem
sido bastante apreciado pela sua platéa.Sabemos (pie os empresários cario-
cas (jue eslão de accordo cnm os empresa-
rios do Coliseu, dc liueuos Aires, c do Mu-
nicipal, de Snutingo, são os Srs. .losé Lou-
roj.ro e Luiz Al.onso. Sob a direcção desses
empresários é qilc se vae forniar uma grsiu-
dc companhia iheatral siil-aniericaiia, desti-
nada a promover brilhantes "lotirnécs" no
nosso continente,

Espectaculos para hoje: Apollo, "Dia-
ho que o carrcfíuc": São .losé, "l'mn festa
nn fregliczlâ do Ò'"'j Hcereio, "Caldo entor-
nado"; Itepiiblica, cnnipanhia eqüestre'; Pa-
lace. "A lioncea"; Carlos Gomes; "Geisha";
São Pedro, "Meu boi morreu"; Lyrico "O
Trovador".

^~-* yf^77 i i""J **^-* ' -*"¦ ,*^citncr^r^

ML _~

"Aflõite Mundana
AXXlYRIlS.iRIOS

Frfzcm annos hoje:
O Srs. Francisco Pitanga Bandeira; fun-

ceiouario dos Correios: Di*. -losé Carlos dc
Souza Godinho, Dr. Celso Lemos, professor da
Escola Normal: acadêmico .losé dc Almeida
Lacerda, Valculim Machado, negociante nes-
'ta 

praça: Dr. AJiíiachio Diniz, cnpitão-tenen,-
•.ic .Ai,i!'ur I-:iv-s:.;ii'io ,IJàrho:-a. Dr. Octavio de

Álircii (ia Silva Lima e capitão liodolpho Vos-
sio Hri;'.i(!o..

Fazem annos amanhã:
Os Srs, pharniaceúlieo Ilonorio do Prado,

Di-. Mario Amorim, lente da Faculdade de Di-
reilo ,h- Uello Horizonte; e Mme. Francisco
Eugênio Leal.

— Passa hoje o annivcrsario de Mlle. Ali-
cc Costa, filha do Dr. Arllmr Costa, dire-
ctor do lianco Hypothecario do lirasil.

Mlle. Alice Costa receberá certamente mui-
los cumprimentos das suas iuniimeras ami-
giiinhas.
CASAMENTOS

Na Calhedral Melropolilana foram
Jioje im proclamas de casamento do
Dr';.. Ary de Almeida e Silva com Mlle
meii dc'V'ab;onccllos Moraes, e Arthur

lidos
s Srs.
. Car-
César

niecida, é o assumpto da palestra da Sra. Éva(pie foi testemunha da invasão leutoniea cm'Ijruxellas.
IC um depoimento feito cm linguagem ele-

gante, do qqc fizeram os allemães quando pe-nelraram na heróica F.elgica,
A conferência será ás 16 Jioras,

RECEPÇÕES

Do Pathé tudo se imita... menos os seus incorifundiveis programmas
A MA, NHÃ . ^^ A MANHÃ

A série triumphal da Fabrica ECLAIR
novas proezas da celebre c famosa
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Festejando seu anniversario riàtalicio Mine.
Dr. Nascimento liittencourt, esposa do Dr.
Nascimento Bittencourt, lente eatliedratico
da nossa Faculdade de Medicina c clinico ne:;-
ta capital, recebe, hoje á noite, no pnlaeatu
de sua residência, as inivuineras pessoas de
suas relações que irão ciiinprimental-a pela
feliz data. . V-^A
LUTO

ile Andrade .lunior com Mlle. Sy.lvia dc Aze-
vedi.v Sodré.
NASCIMENTOS

O Sr
Ixma.

Di Anli
usa D.

íio Barbosa Vianna c sua
Angela Vargas BarbosaI

Via mia lim o seu lar repleto de intensa ale
gria com o nascimento dc seu primogênito,
((ue na pia bnptismnl receberá o nome dc
Kdiianiu. O casal Barbosa Vianna lejii recebi-
do innuineros cumprimentos;
CUMPRIMENTOS

O major Carlos Reis, assistente do chefede
policia, promovido no ultimo despacho col-

(leel.ivo do presidente da Ilepublieh, tem sido
muito cumprimentado, recebendo além disso''cerca 

de mil telegrammas, cartas e cartões de
jíclicitaçücs'. Como demonstração dc apreço' e.' consideração em que é lido, o major Carlos
Heis fui presenteado pelo Dr. chefe de policia

I coih ;i ¦ ilragonas do seu novo uniforme, sen-
! rio nste oRcrecirio pelo Dr. Osório dc Almeida-
Filho. '.'." delegado auxiliar.

i Os representantes da imprensa junto ao ga-
biuet.c d" chefe de policia, alguns collcgns e

[aniigfis do official promovido, vão lhe offere-
.eer u|ii banqnéle no principio da semana.
VCONEEUENCIÁS

Faíleceu honiem em sua residência, em Oli-
veira, Oeste dc Minas, o coronel Francisco Bi-
beiro da Silva, cujo circulo de relações' no seu
Estado natal e nobreza dc caracter fizeram-
n'o gosar sempre de grande prestigio hóquei-
Ia Zona mineira.

O exlinclo, (pie era casado eom a Sra. D.
Cmircna Ribeiro da Silva, deixa nove filhos
Iodos maiores^ dos quaes um é o gerente da
Caixa Econômica desta capital, o Dr. Horacio
Ribeiro da Silva, (pie hontem, recebendo a
triste nova do falieciinento de seu exlrcmoso
pae, embarcou no uocturrio mineiro, afim dc
poder prestar ao seu progenitor as suas ulti-
mas homenagens.

— A nossa sociedade foi hoje riolorosamen-
lc surprehendida com. o fallecimenlo da
Exma. Sra. D. Santinha Bandeira, esposa
do Sr. Dr. Manoel Carneiro de Sou-za Bandci-
ra, engenheiro chefe de secção da Inspectoria
de Portos. Senhora dotada de excellentes vir-
tildes, esposa c mãe amantissima, a sua mor-
te causou grande pezar no vasto circulo de"relações dc sua familia.

D. Santinha Bandeira era irmã dos Srs.
Drs. Costa Ribeiro, deputado federal; Manoel
da Costa Ribeiro, juiz da (ia Vara Civel; João
Costa Ribeiro, advogado; c Cláudio Costa Ri-
beiro, engenheiro.

Deixou Ires filhos, enlre os quaes o Dr.
Manoel dc Souza Bandeira Filho, promotor
publico nesta capital.

Seu enterro foi grandemente concorrido,
notando-se sobre o ferelro muilas coroas.

> <<$> ¦

A Eva Vau Eriidèu realisa no dia 21
;du corrente; uma conferência, sob os auspi-
cio- nu Liga dos Alliados.

j ¦'() mariyrio da Bélgica", sua pátria cslre-
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sria Aivear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Concertos todos os dias, das

2 ás 6 c das 8 ás 10. •

AVENIDA RIO BRANCO, 118
'(,11'NTO AOPATHE')
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Tabeillão N0E3/IIQ DA SiLVElHA

RÜA DA ALFÂNDEGA 12, — Telopliona. Cn:
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Esta quarta série, ultrapas--
sando cm arrojo as tres an-
teriores, patentea o valor, au-

jclíiçia e coragem da escul-
ptural artista Mlle. Josette
Andriot, que encarna a mu-
lher anur/ona, vivendo nos
pampas, nas eternas corre*
rias, ao sabor do capricho
na vastidão das campinas.
Dominando e avassallando os
seus admiradores, a intre-
pida PROTPA luta pelo seu
ideal e sabe defender os seus

como a si mesma
Uma terrível e silenciosa luta
contra formidável serpente.
Como subjugar sem armas
o terrível réptil que pouco a
pouco comprime as espiraes
férreas de um arrocho

temível ?
Protéa vencerá... Proiéa lutará...
0 Tnum&ilio ds PR0TE'A é certo

Fi3m admirável, 3rafoa!Eio sensacional da fator-Iea
argentina CaiRiS-FOLEaS

KíSB^EZa GliUSCHfí é o romance da vida dos pasnir^s,
é a lísstorâa úo gaúcho em sews esíenores eíeu-Shss

Q eEiresSo eso cSrama vale unia epopéa. /Ris suas ses-
são ãsnSeressanSes como poucas. & sua pSaaío-

fjraphãa é de miidez impeccaveS
na:

KJíIÍB3EZa ©A^Slia é o rslm ps Sòdos tàevzm ves'

rasr-isarsOT.-

ConsüIroPÍO MedicOl Dispensario de S, José

Alem dos quatro longuissi-
mos actos deste sensacional

.film, o programma do Pathé
apresenta o ultimo numero

DO

Suecesso ininterrupto do famoso
romance que se lê e se vê :

OS MYTERIQ3 DE NOVA YORK

(Só se responde ;i cai las nssigrmdns com
inicines.)

F. B. O. S. — Esse '•mão Hábito" concorre
extraordinariamente pnra o enfraquecimento do
(-¦'•{janisiiKi, clfegarido até á loucura o á tuber-
culose, si não é nljuhdonado eni lempo.

Não influo, entretanto, dó iiinjnndo diròcto
na '¦altura", eomo pensa, mas aetáii sobre o des-
envolvimento.

A gymnnsticn sueca é baslanle proveitosa,
mas é necessário esquecer antes esse terrível
vicio.

D. L. (Juiz de Fora) — Não é possível sa-
tfsfflzcr o sen pedido.'/.. V. X. (liaria do Pirnliy) — 1% lave-sc
com água cjueiilc e appüque a seguinte lõçãoj
c l her sulpliuricbj borax ãã 15 grs., água de ro-
sas 2üO grs.; 2% não lia necessidade; .'!", não
exisle nenhuma relação: -I", depois dc lavar-sc
com Agiia de Colônia, use o seguinte pó: sub-
ritrato de bisiiiutlio -15 srs., salicylalo de so-
dio 2 grs., permanganifto dc potássio I! grs.

A. N. A. N, (Sete Lagoas) — Iv' indispensa-
vel o exame da urina.

.1. A. S. de O. (Juiz de Fora).— Tome
o Gernseptol e use a injecção de Ilicord.

E; K. c outro:; (Juiz de Fora) — As in-
formações são insuffjeientes.

F. S. T. — Só uma intervenção cirurgi-
ca pôde cural-o.

DR. DARIO PINTO (interino).

No dia 14 rcalisar-sc-á a fesl.i em honra an'v
glorioso S. José, na matriz do Engenho Novo.

A's 8 horas haverá missa snlemne e com-
munbão geral, c ás 13 lí'2 horas, psr ocea-
siáo do mez de Maria, será lido o relatório
do movimento do Dispensario S. José dunm-
le o anno dc 101.") a 191ÍÍ. Para estes actos sao
convidados não só os membros deste Dispen-
sario como todos os fieis devotos.

"sliCÇAO 
INEDÍTORIAL

Eks?ti©b Sr. professos» ^ Bp.

O 9' capitulo : «As Radiações Mortacsf—O 10' capitulo : «Beijos que Alai a um
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Drs. Metcíío Júnior
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criptoriò — Itosário "<), IJ andar
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e Adhemar de Mello
Teleplione
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Inteniato c exlernato — Rua Haddock Lobo
n. 253'. Preparo para admissão aos primeiro e
terceiro annos da Escola Normal.

Ensino ministrado por lentes da referida es-
cola.

Preços módicos.
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— f.Dú'ú EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO^
3K8

(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenfe,
consHrue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Pafhé e Ideal)
-»:<>:-
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CASA PARA ALUGAR
Votfaiosainente, elle ergue!! o rcposleiro mie

separava a bibliotheca do bali...
Elaine permanecera .sentada no mesmo logar;

atirara apenas as photographias sobre a mesa
ao lado, eobrindb-as com um jornal.

Vcndo-a immovcl, Ciarei cneaniinliou-sc para
ella, con] mu sorriso de confiança e de se sa-
lisfaefio a baüar-lbe nos lábios...

No seu coração .simples, de homem laborioso,
gosavâ do prazer que esperava causar áquella
que uo seu pensamento occitpava o primeirologar.

Tirando do bolso n caixinha que trazia:-— Veja isto, senhora minha amiga, disse
•'ibrinão-u. E adivinhe para quem ó este annol-s"tiho?...

Não foi para a caixinha, mas para elle que/•.lanie voltou o olhar. Nem uma palavra, cn-tr»íauto, saiu-lhe dos lábios...
Apezar da sua habitual perspicácia, Ciarei es-

lava longe de suppor o que nellá se passava,
c nem notou a sua singular altitude.

No mesmo lom de bom humor, proseguiu:Quer confiar-me a sua mansinha e permit-
tir que veja si este aunel fica bem no seu
dedo?...

Com a cabeça, Elaine fez um signal nega-
tivo... E cm vez de aeceder ao convite, recuou.

Os seus olhares cruzaram-se, c, só enlão, Cia-
ícl notou a expressão dc glaciai desdém que
brilhava nos seus lindos olhos...

Que tem?.., perguntou. Qne lhe suece-
deu?... E por que me faz semelhante acolhi-
mérito?...

Ella apanhou as duas photographias sobre
a mesa c entrcgpu-lh'as.

Tem alguma explicação a dor-me sobre
esle caso?... perguntou Elaine, '.aindo, afinal,
do seu nudismo.

Cada vez mais; surpreso, Justino olhava pnra
as duas provas...

Depois, como si tivesse encontrado, enlão, a
solução, por muito tempo procurada, do íuco-

gnilo enigma, atirou-as sobre a secretária, dando
uma risada.¦— Finalmente!.., exclamou. Eslá achada a
txplicaçãoI... E dizer-se quo ha vinte e quatro
horas que dou tratos á bola para descobrir

, por que dessa inverosimil historia!... Foi en-
lão para isso que se serviram dc Jameson?...

Não me explica, interrogou Eb.iine, que
vem aqui fazer o nome de Jameson?.,.

Pura e simplesmente porque, certos de
que sc dirigindo direetamcnlc a mim, encoit-
trar-mc-iam na defensiva, os indiviiduos que
combinaram essa myslificação mesquinha, rc-
correram a Walter para atlrahir-me á casa dei-
los'.! E é essa a solução que queriam obter! Todo
esse appãrato imaginado para occullar a obje-
diva de uma Itodak!... Tanto trabalho para
consagiiir apanhar um instantâneo intrujão!
Devo dizer que a julgar pelas tentativas preçe-
dentes, eu imaginava nos nossos adversários
maior envergadura nas suas concepções!...

Repilo-lhe, disse Elaine, no mesmo lom
de frieza, que não o entendo!...

Que!... Não percebe que ainda sc traia
dc outra empreitada dos nossos eternos ini-
migos! E que foi a "Mão do Diabo" que nr-
diii essa trama mesquinha, á qual, pelo que
\cjo, parece disposta a dar credito!..,

Enlão, em pouca.vpalavras, Ciarei narrou os
incidentes ocenrridos na véspera.

Contou a noticia publicada pelo "Star" so-
bre o pretenso beijo envenenado, o chamado dc
telephone para Jamtrson, a visita deste á Miss
Florence .Tess, o pedido do seu secretario
para que elle fosse ao seu encontro em casa
delia, a sua súbita partida, c o léte-á-tcte cui-
dadosamcnlc premeditado que do conchavo rc-
sullara entre elle e a rapariga.

Quando penso, concluiu, que eu não adia-
va explicação para a sua altitude singular para
commigo c a expansiva demonstração que
deliberara fazer da aggressão de que se quei-
xavai... Agora tudo está esclarecido!... E
creio que também tenha comprehendido tu-
ío!'...

Pois bem, não!... proseguiu Elaine, com
\oz agitada. E não percebo ainda, confesso-lhe,
de que modo essa supposla pesquiza scien-
tifica, a respeito do que o senhor denomina
o micróbio do beijo, possa justificar seme-
fí.antüs netos!...

pholographia que ficara sobre a secretária,
Até então, fora a sorrir que- Ciarei fornecera

todas as explicações capazes dc informar a ra-
íinriga.

Seguro da sua innoccncia, não podia adiíjit-
tir que no espirito desla pudesse subsistir
qualquer laivo de suspeita, ;¦

O meio dc que tinham usado os adversários,
pr.rccia-lhc tão grosseiro, lão pueril, que uma
só palavra devia bastar suppunha-o, para cies-
tniir-lhc o cffeilo.

O notável sábio, o homem de sciericia qufc
via, novato e inliabil cm eousas de amor, igno-
rava que nas mulheres, c mormente nas müllie-
res que aniam, o ciúme será sempre o ponto
sóisivel e que a calumuia, por mais inverosimil,
quando é dirigida á essa fibra, as encontrará
seuprp vulneraveis.

A resposta de Elaine dcsilludiu-o.
Percebeu subitamente que esla o julgava real-

íntnle culpado e que lhe era forçoso, custasse
o que custasse, desvanecer a suspeita de que
ella eslava possuída...

Súbita gravidade suecedeu na sua physiono-
mia á confiança e alacridade que riellá se ma-
infestavam.

Vamos, proseguiu, isso não è sério! Não
ê possível que acredite nas estúpidas invenções
dessa mulher?... Só lhe faltaria dizer-me que
eu lhe promctli casamento é que ella c minha
noiva!.._.

Lentamente, marleliando as palavras, a sua
inlerlocutora pronunciou:-nr E' o que lhe ia dizer, pois eme cila m'o
affirmou!...

-- É a senhora acredita no que lhe disse,
aq.iella velhaca!...

—: Estou á espera de que sc desculpe!...
Seja!,.. Vou fazel-o pois que á isso me.

obriga!... Basta que interrogue Jameson!...
Si elle não lhe confirmar cxactnmente a nar-
ração que lhe acabo de fazer, dou-lhe licença
para que duvide dc mim.

—- Oh! Sr. Ciarei!.,. Quer então forçar-
me a responder-lhe que o seu secretario seria
incnpnz ele desmentil-o c que si essa mulher
diz a verdade, como sou forçada a acreditar,
já ha muito tempo que o Sr. Jameson deve ter
recebido iustruoções" preolsas, para o caso cm
que eu viesse a intcrrogal-ol...

Assim, acousa chegou a esse ponlo!,.
Com um gesto desdeuhoso, ella designava a disse Justiuo, juntando as ntãos uun gesto dc

pasmo. E eu que ha pouco erguia os hombros
ante a ingenuidade c a loleima desse ataque!...
Ah!.,. Os nossos adversários conhecem melhor
o coração da mulher do que eu!... Entretanto
nunca poderia suppor que o seu pudesse ser
tão facilmente desviado do meu!...

Dê-me uma prova de que me engano, não
quero outra cousa!...

Minha querida, cm casos lacs é mais
fácil provar que um homem tem culpas para
coin uma mulher do que demonstrar que não
às tem!... Já lhe expuz por que concurso
c/c circumstanciás fui levado á ensa de uma
pessoa que não conhecia, que nunca linha vis-
to... Contei-lhe em detalhe o que sc passou
ei tre cila e a minha pessoa !... Mas como quer
«pie eu arranque de seu cérebro a suspeita
que cila pcrfidainente pellc, semeou?...

E como é que um sábio, co no o senhor,
pode pedir-mc que eu duvide de unia prova
photographica? interrogou Elaine com fria iro-
nia.

Apezar do império que linha sobre si mesmo,
Ciarei teve um gesto de cólera, que por. um es-
forco de vonlade, conseguiu, todavia, repri-
n> ir.

Alas a irritação que acabava de dominar
agitava-o ainda. A um irresistível rancor pela
injustiça soffrida acerescia-se o facto ele sc
julgar incapaz de avaliar a magna que levara
Elaine a pralical-a.Bem!.., disse elle com uma tristeza que
não pensava em dissimular. Desde que a se-
nhora chega ao ponto de. suspeitar-me dc uma
premeditarão e de unia conniveneia com um
terceiro para cnganal-a, nada mais tenho a
lazer sinão retirar-me. E ê o que faço...

IricHnnndO-se profundamente d'ante delia:
Minha senhora, queira acceitar as home-

negens do meu respeito,
Elaine não respondeu.,,
Permanecia ele pé, dc sòbr'olho carregado,

inaccessivel c inabalável.
Antes dc transpor a poria, Ciarei lançou-lhe

um derradeiro olhar, e, vendo que ella não se
movia, que nem um só músculo se contraída,
no sou rosto, saiu.

0_ rumor dn porta da rua, ao sc fechar, foi
ouvido pela rapariga.

Nessa oecasião sentiu-se presa de remorso., de
um arrependimento por nao ler acreditado na

jealavra desse homem que sempre conhecera

BBSSJBIEGBp
Encontrando hoje no '-Jornal do Commercio"

o meu nome entre o daquelles a epicm designas-
les regentes dc turmas na Escola Normal, sin-
to-me no dever de dirigir-vos esla missiva.

Antes de ludo cumpre agradecer a grande
prova de distineção cpic ino acabaes de dar,
poucas horas depois da tremenda injustiça da
qual não vos cabe a culpa c que dórldo pro-
curaes reparar com o vosso-acto,

Bem vejo pelos nomes que o meu acompa-
nha na vossa bondosa designação a honra que
o cargo me empresta; nunca foi, porém, meu
ideal receber com os cargos aquillo (pie só a
mim compele dar-lhes.

Reconheço bem a sinceridade das palavras
com que me affinnastes a vossa nenhuma in-
terferencia no acto inesperado do Sr. prefeito,
lastimo, entretanto, não permitiirem as minhas
condições actuaes acceitar o cargo para ò qual
ivic designa si es.

Já vos disse a confiança que mereceu a voss;;
assignaliira no programma e regulamento do
c neurso a que victoriosainente me subinuttii
depois de esforços que alé deixaram abalada J
minha saúde.

Não se tratasse de ajurar competência e cs-.
tudo, por certo, bem o sabeis, jamais seria ciiin
didato a logares tão ardente, intensa e violou-
lamente disputados.

Ainda uma vez lastimando as razões de br-í
ciem superior que me impedem de aceeder vos'
sa significativa designação sou boje e sempre
vosso admirador obrigado — AMAUUY !)!•! .MIC-
DEIROS.

Rio, 3—5—910;.

tão leal, de não se ler commovido com a sinJ
ceridade de sua altitude...

Deu um passo para chnmal-p: o ?eu amor
próprio, porém, a sua dignidade offcndida de-
tiveram o gesto que ludo poderia remediar.

A noite que se passou foi para Ciarei ds
completa insomnia...

Na manhã do dia inímediató, quando chegou
ao seu laboratório, em vez de amortecida, a
mrgua intima que sentia aTj.la mais se avi-
vara. ..

A idéa de epie Elaine pudesse julgal-o capaz
de uma traição, pesava-lhe como um intolera-
vel fardo...

Apertou a mão dc Jameson e sentou-se no
seu logar habitual... Mas, cm vez de so entre-
gar aos afazeres diários, absorveu-se Cm seus
pensamentos, com os cotovollos sobre a secre-
lária, olhos fechados, cabeça enlre. as mão:....

Walter observava-o .1 distancia, indagando
a si 'mesmo 

epial poderia ser o motivo de tão
insólita preoecupação.

Passados alguns momentos, Ciarei levantou
a cabeça.

Na lula interior que travava contra seu or-
gulho, o seu amor era positivamente o mais
forte;

Tomou o chapéo, e vcsliu o sobretudo, sen»
nada dizer a Jameson, c saiu rapidamente.

Dez minutos depois, batia á campainha dá
poria, do palacete Dpdfic.

Pareciti-lhe impossível quo Elaine, a seu luiv
no, não tivesse retleetido, c- epie não estivesse
arrependida...

A tia Betty estava só na bibliotheca.
— Oh! Sr. Ciarei!... disse cila ingênua'

mente. Como sinto epie a minha sobrinha uãe»
esteja em casa ! Mas ella deve ler qualquer
preoecupação seria, porque vejo-a desde liou--
tem muilo triste... E depois do jantar sürprc-
hendi-a a chorar silenciosamente... lia pouco
vestiu-se e saiu...

E a senhora sabe para onde so dirigiu a
sua sobrinha?

Sim, á casa de uma mulher -que parecia
ter grande necessidade de encontrar... Ema tal
Florence Jess. parece-me!

{Conlinr. 01
' Esle folhetim é o -Io do 10° episódio, que
será exhibido quinta-feira, 11 do corrente, nus
cinemas Pathé e Ideal.
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Banco Mercantil do Rio de
Balanoote om 29 do abril do 1010

Janeiro If
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ACTIVO PASSIVO

Acclonlttflii (titradui
n lenlluar l> ¦> «s. <> >

AcçOci em c(mçKo..,i 80iOO>'$'iUü
Ayniif- uo KihüíIu nn
Buropn  I,OI0i058$2OI
uutalini

Tltuloailtü.
contador, l l.:i • -..»-.iSKl i
Blleltoi n

receber il.04gi85O$0Q3 1fi.rilií»W$877
Contai cimente» pn-

rantldiu 7.0iOi80l$í70
ViiIoivk cniictoniuloi, 2í),M6i707$l70
Vnlorca (lopoaltnilo». 30.0>ll)i88l$313
Divertia» contas 8.7í8t005S7á7
Caixa: em moeda cor-

renta Í0.88?i388$5fl0

CSapllnl ,,,,,  B.QOQtQOptOOQ
Pululo ile i uui vn  aSOiílSI 165
Depoittodn Dlioctotla, SQiOtâtOOO

Dopoiitantei i
por c|ü com o «.nn
jmoi S9tl84tl30$0S7

Idcin ile nvlio l.liiH,ntti&:is7
lilem il« prnio fixo... 63-1)3789070
por loiro» n promloi . Q.5l7ilGQÍ780

Deposito» judiclaoi l&.V4"»7:ii)
Dcpnsitnnits do titulo»

e valore» G0.I50>688$48Q
Titulo» por conta de
terceiro»  3.076iQ3Ç«57-i

liiveisas cimi.ii  0I3;275$0I'I

IO1.308i00S$l3:I0.|.í03i006$l3ü
Rio «le Jntictrn, I de maio de igiil.
Jotio Ribeiro de Oliveira e Souzu, presidente,

M. Mortes c Cf s ro, contador Inlorlno
trgT''-' rm^m

8
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0 sabonete medicinal por excellencia

l I*

Preparado com substancias antisepti-
.., v,:,....,r,%. cas, conserva a pelle c elimina

Ayií^w|v:^|í os suores P espinhas, Refrescando deli-"àSÉksÉè^M ciosamente a anis
CIA. USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS

I

niAü.v

A> \ te».¦^_R* R HWi

0 sabonete ideal para banhos
.jt a cutis

fina cios BelDés

f<t y!f m -1 sabonete ideal para
I ®\F\\?òJfr I serfuma e amadalwSi& fina c,os í? b<

WvfTri^ll CIA. USINA DÍ PRODUCTOS CHIMICOS

| V pÉ_£? | Fabrica: RUA SOARES, 13 •¦ S.io CliristovHoi

| 
t'"-\Rto,/l'asa

"CASA DA ESTRELLA
Qrandoti Roclucçõoo
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Chamamoa a attenção dos nossos fre
guezes para os preços abaixo:

Coroultu de orolonoo fm\m (lioclamo), uma sfdou
c-ii.uiin ita <epliyi', |nc..oilo Itiiuliima urnj .....i.... nm)
Cuillinai llIUIICii* com pallO lio mm aluiu, jlU-i-lnini.., uma . ..n.... IIS (kl
Csmlni • - oom pellfl dn ouro» ninlama, unit I»UQQ
Cainltai UraiUM noia liolto (HucluniM, uma jf, -Iviiiki

 du mala Bpoit, pura oroançi», uma ,. l|oi)0
CfUtlliuido molaÇÕr pa homem (llccluma), uma líiiotl
Pj/JamM ile curai 1a(||ailn (üruutlo lioclamo), um ,......., 7)000
Ligtu Amcrlcanai, pnr inoo
I . .¦ il . )..!.. 1 i... ..nait oi..In •• I I. r.lillGrttvatai modolo wço, oura iodo. a i ijtl • III • ••#••• in fl • • | liUOU

líütyiCroValfli ineilolo York. ArtlK" ih lluclama, ....•••>... l$MKi
Cmvalai modolo liiwata, puni ioda, Ukoo
limiii.i. lirnuriiH pura mota com } \fi mutroí, (lludiimn) u.,.,..,!. .'iS.'.00

i ..ti !.... >i i... _ .I....I..J •! ...... i_r iift.iiii

RUA DO OUVIDOR N. lííi

Collarlitlioi -iinpii':. u iluploi, Il por.
IMiuIion, ilivurrio» DlOdolOI, II pnioi ,
Mfíutiilu coras fanlaila, paru liumcin, p.ir,

il 111| III • I •
|IMI(I

SMOO
USSOO
líOUU

Mnndam-sc amostras n domicilio

LOTERIA DE i l10
Oarnnlidn pelo rovi-im* •''

estado
Terça-feira, p do corrente

Por i $ooo

Quinta-ieira, 11 do corrente

50:0 0$OGO ) _ .
50:000$ Ot O j101'^000

Rillictcs á venda cm todas as
casas lotericas.

A Nolre Dome de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2® -j.
Em todas as mercadorias

íüs da CaDital feãerallolüi

fi M.tllCA ItIXISTItADA

Escriptorio': RUA GENERAL CÂMARA, 10
KIO IÍS JANEIRO

_&53^^6fm»a^^iBHiMtfi^

"']g^gg'''H^I'J^a*^,Tar.B'gi7rnT7gr-^yju. 
wmm

WH_I1

JfyP

c?

IOs 

âoüs meWosl||9

y f . —¦*•s_?* vi ^©«vJsií'! á|

'!_ «*-*^ c^;NttSi ^__5B___j 9

Companhia di Loterias Naolenaei
do Brasil

ExtrnccfloB publiuus, sob n ílscnll*
anvúo dn covoriio federal. As 2 1|2 o
aos siitihiidos As ;i noras; íi rua

Viscondu do Itnboruhy 11, .15

AMANHA
334 - 9"

i CQLLARilNKÕS I
de linlio. Simples, 3 por w

2$. Santos Dumont, 5 U
•"í'T>ríOo I

Só na W
Fabrica Co:iíiançn rio 1

irasíl I
?'ua da GiapiOGU 8.7 |

A Fidalga
¦'. sempre a melhor casa para
Almoços e Jantarc.s.

S. .losé 8l T. 4013.

om ora-se
qualrtuer quantidade dc jóias ve-
llins, com ou sem pedras, de qual-(pior valor, paga-se bem. na run
Gonçalves Dias n. 37, Joalheria
Valentim .telephone. flílt — Centrai.

Café Santa Ri ia

uruia do Norte
ABEltTA ATt,' I IIOIIA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.801 CENTitAL

Hoje no jantar:
. Peru assado aos nristocrnlicos, In-violes ao (.1'íiiin, badejo de forno omarreco á brasileira.
Aniniiliã ao almoço:
Corno secca á galope, bifes nn Pot etMlossnl peixnda á Mo deixa-baliiano.
Querem comer bem prorurom umaDon casa, pois a única no gonero é semcontestação a Gruta do Norte.
Cbcjjaram os deliciosos vinhos verdebranco e tinto do .Snnlo Tiiirso.

V WW ^> Ir
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O MELHOR 1)0 BRASlli
Enconlpa-s.g em Ioda a pspíe
li esle que todo o mundo toma depois

das [cieições de cerimonias
IViiaçúos especiaes paia botequins de

primeira ordem
Pum Acre 81 — ícicpiione Xorlõ I ,'ÁM IMal. Floriano.22—Telcplione Norte 1.218

Professora de corte
Ilabilila a wrliir por escala geométricoo pratica i|uali|ucr moilelo, inciusivo tail-

lenr. em pomas lições
Também corta tiii>!d»s sob medida e

podem ser em fazenda?, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

Acceitn costuras pura posiionlar a dous
torçaes juntos o moderna vestidos anti-
gos, tudo apreço módico.
Mme. Nunes de Abreu

Itua Uruguayana lifi r andar
TEL. 3.573 NORTE

OUTRORA—Para nos preservarmos con-
ira ilelluxos, tosses.bronchitcs, usavam-se capotes, ca-
che-nez, chalés, colchas, guarda-chuvas, etc.

HOJE — Hasta tomar Alcatr£io-CTuyot.
leresse, Para obter a cura de vossas
brnuihite-, calairlios velhos, deliu-
xos mal cuidados, e„« torliori da

O Ufa do Alcntrâo-Guyot, tomado
em todas as refeições á dáso de uma
colher de cale por copo dágua, basta
de lacto para fazer dcsapparccer em
pouco tempo a tosse mais rebelde e
para curar tnuto o defluxo mais tenaz
como a mais inveterada bronchite,
Clicgn-so mesmo ás vezes a paralisaro eiuar a lisica dccliirndiii nuis o
alcaliáo susta a decompn-ição dns
lubci culos dn pulmão, destruindo
os máos micróbios, causas desta de-
composição.

si quizerem vemlor-vos tal ou lal
produclo cm logur do verdadeiro
Alcatrão-ünyot, desconfiar, époriu-

asthnia e da tisica;'"é absolulamento
necessário exigir nas pharmacias o
verdadeiro Alcalrãd-Ouyot. Alim de
evitar quah|iier duvida, cxamiimu o
rotulo: o ilo VEUÜADEIIIO AI.CÀ-
IRÀO-OUVOT leva o nome do üuyol
impresso cm letras grandes c sua
nssignntura cm tres cores: roxo,
verde, vermelho a de traves, assim 5como o endereço Casa Frerc, ig, fàrua facob, Paris.

O tratamento vem a sair a 10
CENTÉSIMOS POH UIA—o cura.

P- «¦ — Aa pessoas que não podem ucustumar-so ao gosto da ngua
de alcaliáo, poderão snbstiltiil-o pelas Capsulas-Guyot de alcalrào da No- fí]ruega DE PINHO MAItlTIMO PUItO, tomando .luas ou tres cápsulas em
cada refeição. Obterão assim os mesmos cfleilos salutares e uma cura cgual-
mcnlo certa. As verdadeiras cápsulas Cttyoi são brancas e a assigiia-
tura Ctiyol está impressa em prelo em cada cápsula.

B9Bsa___ãii_Bã___£__i ^^^sa^smem^mmmsÉmm^sB^miáBsssmsmmB^
f-1 /^T"—» p»-~ - ^ ______ . .

\ê superiores, a preços anti-
| gos, só na conhecidaI
| Fabrica Confiança qo 1

Brasil 
fe

| Rua da Carioca 87 I
___-____________ã_____5^

mmm mhpo„t„ht_
Não comprem óculos e pince-nez sem visitar a casa Rocha,
especial só dc óptica. Examina-
sc rigorosa men te a vista, e ven-
dc o mais cm conta possivel.
9$ nv.\ da Assembléa.

:OBERT0RES f
de todos os tamanhos e
qualidades, por preços do
BOM TEMPO,ainda ven-

de a
Fabrica Gsnfiança do

Brás?! já
_ Rua da GarlOGa 87

Curso dejsrepasaíorios
Mensalidade, 2õ$ooo

Professores do Collegio Pe-
dro ií. Obteve nos exames de
dezembro i_.j approvaeões—
Rua da Assembléa n. 98, 2"
andar.

m^^xxiêm^^%M I y üi^Jh&fâm
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Chapéos dc sol c bengalas |O mais variado sortimento encontra-
sc mi ÜASA IlAHBOS.i, praça Tira-
jdciUcsn.6, junto ú Camisaria Pro-

grosso..
M. 1!. — Vesta casa cobrem-se

chapéos e fazem-se concertos com
rapidez o perfeição.

___á

W. Ek. imã© quês* mo-
feiSas0 sa.ü« ©asa sem

gastas* eüiraSiisiiPO?
E' o que pode conseguir

facilmente, por aluguel mensal
o módico, todos os moveis;
rua do Riachuelo n. 7.

Casa Progresso.

fim presta-se qualquer quantiasobre hypotheca de prédios, a
juros módicos. Com o Sr. Maia,
rua do Rozario 143, sobrado.

INSTITUTO P0LYSL0TSC0
Eilão funecionnndo os seguintes curso.-

dc-íte instituto:
Curso Normal
Curso Gymnasial
Curso Annexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso de Tachj-graphia
Curso de Linguàs
Curso cie Violino
Curso di
Curso di
Curso de Prendas femini-

nas.

rs»iFoina üranaao [Vil1 ülli
BB8SttZ_g_WKEBS_aBSffi»a^

mjTÜmJGUAYAWA
NÃO TEM FILIAL

DROGAS GARANTIDAS

Por $750, cai inteiros

Terça-feira, 9 do corrente
337 - 12'

i_._"#H BB 'J I h
il 31... jg si

Por 1S600, cm incios
Os pedidos dc hillic-es do iule-

rior (levem ser acompanhados de
mais li(li) réis paru o porte do Cor-
reio e diriüíilos aos agentes geraes
Nnzarcth íi C, rua do Ouvidor
ti. 91, caixa n. 8)7. Teleff. LUS-
VEL c na casa F. Guiinarãos, Ro-
sario 71, esquina do becco das Can-
cellns, caixa do Correio 11. 1.27J

itadt Munchen
Succursal do Campestre

Hoje:
Grande jantar c ceia, ao ar

livre, no terraço.
Amanhã :

Angu á bahiana.
Salas, salões e gabinetes para

famílias.
Provem o afamado vinho de

Anadia, branco e tinto, em bo-
tijas.

Tclcpliono ífl"i Central
l Praea rTirndentes 1

V1NDBHB

Jivitne ns imitações do ro-
lulngem do productos si*
müaics crtiniigoiroí que se
nproscntmn oom fila a*ul
e papel pratoailoi afim~* de illudir o pu-blico c vender

caro.

EM

O POLO
11 Ho é um
artigo de
luxo, mas
s i u 1 uni
artigo es-
scncialmentc dc

cozinha e asseio
geral.

E' um artigo de
primeira necessi-
dade. Deverá, pois, Tom
ser o produeto mais bafato,
mais econômico e mais popular,

O Polo dc fita encarnada
é, certamente,ECUAL ou SüiPE-
RIOR a qualquer similar estrangeiro

Companhia Usina dc Productos Chlmlcos
lllu ,,'í,,,i:icí|. Ruá Sumos 13, S. CtirUlovAo A PAHTICBMnptorlo, Rua Genoral Câmara, 10.\BBRsaaamtmuiHBBB&umiÊiÊmwBR

Pr^___31

Verdadeiras
donas de casai
Exigi o POLO

de fita en-
oarnadn

e colleccio-
nae as fitas
com roíli-
los.

I
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A CASA BíRTffOLDO
sií_2i_____;3a_igi msasosmssa se^sz^stm-^sí

RIO DE JANcIRO
Avenida Rio Branco n. 50

Avisa íi freguezia que ;i coutar cie 8 dc .Maio :;. c.
venderá ns

LA1WRADAS «GE-EDISON»
pelo seu novo s)rstüitia americano :

Cada compra dc lâmpadas dá direito a um uu mais licoiipona»
na soguinto proporção:

Tor cada lâmpada aló 51) vcllas so enlicipirn..
«itú
Oito
Dilo
Diio
Dito
lli!»
Dilo
Dilo
Ini»

dilo'
dilo
ililg
dilo
dito
dilo
dito
dito
dilo
Jiló

10(1 vulliis foóininiini)  ¦;> CMipon

3

In
16
21

100 voHns |i|:i watt).
SOO vnll.i,5 ,/ »
•101) VClllH » .
CD I VClIlIS I) .
Wl i vcllas .

1000 vellas .
1500 vdlas .
2000 vcüas ,) .'M 0 vcllas b »  ¦:,', »

Os cònpons scifio lOígiitnilod na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

0>prcmios acham-se itrlica.ics n i lisln de hrindes cpslüo cm r\;..>..[rão
permanente nu CASA BERTHOLDO, AVENI >A HIO BRANCO N. "i0'

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
£¦£*"____ :1 Piaso não tèm direito a cotipons
¦'•^¦^i^-'^'..T.yZ:'^.y

•«ix-iia t
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CAMISAS
folgadas! Venham admi-

rar os preçoa da

Fabrica Confiança
do Brasil

| Rua da Carioca, 87
¦s-_-g_Bssag_--_B__B__gaia
Dr. Everardo 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.

aí,nfas
Comccajido agora n melhor época para1 plantação du pomares, ninguém deve

:oinprar arvores frnlilcras sem |iiiun!ii>>-..ilier os prei;os c as condições de vcniln
de Ansusto Fonseca, i rua Mariz e liar-
íüs :JC'J; peçam catalagi » gralis,

DELICIOSA BliBiDA

K^S ^-^fX9

ESSa ,íri) ra *•>
fim tra ÚêM 5_

Espumante, refrigeranta, seni
álcool

gj—ja^r^m, _u_M3BB—

PRBÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a. 1 gram-ma para pesacyeia-. crj^atuita cia

fi^ecjiaesia.

UU VIUHIIU
de Piano
le Dactylographia

O corpo docente é escolhido a capricho
c merece iihsoliiln conliniiQa,

A disciplina do estabelecimento é ir-
rcprchonsivel.

No gênero c o miico estabelecimento
da Capital

AVENIDA RIO «BANCO; 100 o IOS

maeBOzaaxaixxezsszfZBüssa amiirmirtrr^xf-jB^memna.-mne^

Carta recebida em 28 cie abril procedente de Pe-
| lotas — E. do Rio Grande do Sul.

Pelotas, 19 de abril iíe 1.010.
Illustres senhores Alfredo do Carvalho & Comp,
Ha muitos annos vinha soflVorído de inaiiilcslaçães syphiliticas muito pro-nuneiadas. Todos os nieilicamenlos empregados eram inúteis; poriim indo nBagé, tive o prazer do conhecer o (li>liiicti> medico Dr. Edmundo IMároco,antigo o conccitiiiido cheio de clinica do Hospital Nueslra Seiiora dei Carmendo Assumpçãü (Paraguay) c, actualnieiitc, notável e conceituado clinico on!unge, o qual me receitou o preparado — fíob de Siimma Salsado, de Al-(redondo Carvalho, o qual, com alguns IVacos, me curou radicalmente.Venho agradecer, em bem da humanidade, esse prodigioso preparado in-clusive ao Dr. liiidnroco.
Pude lazer desta o uso ipic entender.

Rua dos.Gauchos n. 28-A. '^ 
li0NA' T,ffi0-

Esso antigo e alamado depurativó e anti-rhcumaUco é vendido nas boas
pharmacias e drogarias ile lodo o Brasil.

Depositários : Aliredo do; Carvalho 4- Coiiip.—Itiia Primeiro de Marco n, 10.
ffi!_3!irj>ii_íai_3^TJíaa_BiT!9ia too wywmnBifnfwmT' «o*?*™*»^ *^^un*Ê*aiJLn*Lúànll
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L 0E ER«E.5T0_50U2A
Tônico

0ÇS NERVOS

^NEURASTHETO
tAAO H.1LÍTO

•Tonicooo Estômago
DYSPEPSIA
enxaqcsca

Tônico
00 IriTESTIMO
EÍNTERITE
£M UEH/CULO CALMANTE

DE MEL/SãA £ AN 12

0y;£zt?M

53 4T ESI SI? >S>3 B?KI ^s S&a iM-PHvTDniffi&fliii-nuu |
—¦ifiiiiiw in in Lijiiiii -.mauBn 3Jí__trrA-pama ji

Cura radical das moléstias das se- |1.horas: supprcssões, flores bran- fe
cas, liemoriimgias, regras doloro- gsas ou escassa?, accidentes da

edade critica

A Mala Chinczn, á rua .!•> Lavradio
11. lil, >'. n casa r|iie mais Ijantto vende,
vi-lo o grande sortimento f|iie Iem; chama
a iitlencjio dos soiihorcs viajanhs.

^iãii_ii_i__i___ãã^ii3-'cçnlúd-atef! I
Sim, lençócs grandes I

fclpudos para banho, a
2.1,500.

Aonde ? Ma. [¦;
Fabrica Confiança |do Brasil i
Kun da Çarior.s, 87 |

Venci em~se
jóias a preços bnrnlissiirios :

rua Gonçalves Dias 'il

oalfiepia I'ai6iiti
Telephone 11. I)'JI

Uíj

P.ccommcndado por supimidados
médicas brasileiras e estrangeiras.

GRANADO * C.V--1 de Marjo, U
1 _s£_sr_aui _sa_a_sai i

;S

ESTÔMAGO, FIG4D0 E INTESTINOS
Digestões diffi.cois, azia, gaslrites,enlcrilos, prisão de ventre, máo buli-

to, dòr e |icso no estômago, vômitos,
dòivs de cabeça, ciirain-se com, o
Elixirotipeptico do prol'. Dr. lienicio
do Abreu. A' venda nas boas phar-macias o drogarias do Rio o dos Es-
lados. — Deposito — 10, Itua 1« de
Março, 10. — Rio.

i _asH__33CiirxszxBtmxszxtJBt Banoa BSsaasÊEnasBxssq

V v.-uda nas principaes pharma- ift
cias e drogarias BS

SKE_!SSSCrSí__ã

Massagista-^11'111 Cava!c.an-
te, massagista

cega com longa pratica.—-Rua
D. Pplixena, n. 6o, telephone
1.243-sul.

^ je__-g_^nga_mcaag___g_aca asssszi&xa&sejti a ji

Ps de arroz DOSA

wob&sesxb i~_3a_as___a

1 f% f% £? V& F? M T cm*
] U [ hnüJtã% 6 rc-
] peiitinamcnte dor il« dentes.
.; Vencle-se em todas ns plinriiia*
| cias ; não é vetn.no c nftoquei* ,

111a a boca.
Preço 1.^000

Caixa do Correio 1.907
'!-ri_or.x_3_É ««s_n;^_?awJ___iC3'.-íD__^c

Medicinal, adliereiue c per- 1
íumado. Lata 2^000 1

Ferfumaria í Mando Pangel 1
3i_«£_i_ElTHJH____5Bi_aZ_2£^_^ -3. fl

Moveis a Presisçirlss
Kntrcgam-sc, apenas com IOS mensaes,

camas, guarda-louças, giiarda-comidas,cadeiras de balanço, coiumnas o outros
moveis.

Na Casa Veiga. Fabrica de Moveis á
rua Senador Kuzcbio 1-li — Avenida
do .Mangue-Teleph. 5.231

A'. DOS OURIVES 37
Amanhã ao almoço :

Bifes de carne secca, angu á
bahiana.

^ Ao jantar suecesso !
Crou-au-pot, marreco aux

olives, perna de porco assada,
arroz de forno á minhota c
muitas outras iguarias.

Todos os dias : ostras cruas,
sardinhas frescas nas brázas,
canja e papas.

TELLP. 3.666 NORTE
Preços do costume

-.... _.~ „^„_ 
|

líPTPI AlíPMini S

i«MBi<wrawtga-3eBm5MagÉHaaairai_ai_i

Empresa JOSÉ LOUREIRO
Companhia <ie comcdiaTõ vaudevil-

les, oo llieiiiin Polytheama, dcLisboa; direcção de' Arnaldo Fí-
gtieirôa.

Domingo—A's 8 3|4
A cngrâçadissima comedia cm nuatro actosIn

lüi IDO ITOlil
Traduzida por Mello Barreto dooriginal de Monczy-Eon eXancey—I.A

PART l)ü F15U. Os principaes papeis
por Ignacio Peixoto, Palmyra Torres
Elólvina Serra.

THEATRO L.VRICO
Km preza José Loureiro

Gruiiilc companhia do opera lyrica ita-
liana UOTÚLI H HILLORO. Director
d'orcliostra, Cav. ARTURO DHANGELIS

znzzzmm1E-
« Soirce » ás 8 3pt

TR0VAD0R
Estría da soprano MARIA DALDINI o

mezzo soprano AMÉLIA FRABETTI e do
tenor MA.MEL SALA/AR.

3EATRO REPUBLICA
Avenida Comes Freire—Empresa JOSÉ'

LOUREIRO

A1VSER1GAN-GIRGUS
Grande companhia eqüestre, symnastica,

acrobalica
HOJE :HOJE
Domingo—Espcctaculó surprchendehte—As s;.!|i—0 acto mais maravilhoso

do dia

O maior e mais importante do
Brasil. Üccupando a uicliior si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
freqüência animal de ÜÜ.0Ü0 clicn-

.-s Diária completa, a partir de
JOÍOOO.

i:,„í. Teleg.'-- AVENIDA
IIIO DU JANEIRO

Amanhã—1» e única réciln dn moda
coma comedia-CALDO LMOII.NVDO.
A seguir-OS CINCO SENHORES DE

I HlA.NUüKT. A ultima creagão de
Guitry no Gymnasio, Estica dos acto-
res Luciano de Castro o Clemente KPinto. Deslumbrantisshna mon lagcni. |Scanarios novos. Guarda-roupa ri>
quissiino. Mobiliário dn época.

Peça de maior moralidade.
Bilhetes á venda no theatro da:

10 horas ein deante. Preços: Friza* e í
I camarotes.30?; cadeiras dei» e va- I
I randas, ;>$ ; cadeiras de i\ 3$ : ga-lerias numeradas, 2$; geraes, 1$0ÓO

Distribuição : Leonorn, Maria Baldini;
Azucena, Ameba Brabotti; Manricò, M.
Salazar; Conto de Lima, Ugo llarturano ;
Fernando, Michelo Fiori ; Ines, Emmo
Fantuzzi; Mensageiro, E. Orlandi.

Amanhã—Eslréa do tenor ALL13SSAN-
DRO D0LCI, da soprano ESPERANZA
GLASENTI e do barytono FRANCESC0
FEDBRICI.

Bilhetes á venda 110 theatro, das 10
em diante.

Preços: Frizas, -10$ ; camarotes, 30$ ;
poltronas c varandas P$ ; cadeiras, 5$
[.lleriaí, -2§000.

U.MtA NA AMERICA 1)0 SUL

-_-^-_--!-_-____g°gggggg^jgigg^^^^^^^^^^^mjgm^^^g^^^^^B^^^^^^^8
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THE^TgiO MP6LL®

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler em 30 li mos (de meia

hora) pela arte mnravilho>íi do grande
poeta lyric» João do Deus. Vontade e me-
inoria, o todos aprendem em ;I0 lições;
homens, senhorãs.eoreancas.F.xplicadorcs:
Santos Braga c Violeta Braga.—S. José 52.

0 mais moderno especifico que cur?
é o o STEN0LIN0, receilado o admira»
do peias notabilidades médicas do paia
o da Eliripa. Cicatriza os pulniõní{
mata os micróbios, dá vida o saude áí
pessoas fracas, anohiicas, ilyspeplícasv
iiourasllionicas o Ibrlalecc os nervos
dando o vigor da mocidade, Drogaria
Ciiiinailo i filhos, rua Ui'uguayiina, 01.
Vidro r>S : polo Correio, 7$õ0J. Conte-
ua- de atteslados I

SESSSSSEES-SntSHO

Empresa J0SE' LOUREIRO

PALACp TEÍEÃTREJ
-T_—-í—(S =V1IU(__C^7TI

! riOtJs

Os celebres campeões da arrobada—
OS SEIS IRMÃOS QUEIR0L0. crea-dures da emocionante e perigosa PONTE

E.xilo dos clowns o lonys

No espcctaculo de hoje toma úoM todaa companhia.

J 
Quinta-feira—« Malinéo d —Preces do

costume. Bilhetes 4 «cuda no theatro.

HOJE HOJE
A'7 3[.io 9 3i t

companhia RUAS, do
theatro Apollo, de Lisboa

2T~_J--Pj-»1'. L^l»A-rrt—»:-w.<^--.^j|r[.j^.rWgHn|Tjj S__X_R_n_I

11 Ifl 011
Interessante fantasia satyíica em

dous actos e oito quadros
dc João Phoca e André Brurn

Cirande suecesso de
Portugal e Brasil

Amanhã:
3a;ie que o carregue

THEATRO S. JOSE'i

ULTIMA, DEFINITIVA E IRREV0GA- 1
VEL representação pela sua crea- §dora U
PMJ/1YRA BASTOS

da iiotahilissima opereta emires aclos 1
e quatro quadros, de li. Audrau |

ic^3rji_ac_a_aa____^_:-_3^^iirEa«c^ |

3 H«a_^

•y ^:" Wi." :.¦_. e_BB__11

Tomam parte os artistas J0SE' lil-
| CARD0, Armando, Vianna, Martim',
I etc.

Amanhã-U.MA ÚNICA REPRESEN-
TAÇAO da immortal upereta cm tres
aetós

SONHO DE VALSA I
Tomam parlo CREMILDA IFOLI- f|

VEIRA, ALMEIDA CRUZ e J0SE' 111- |
CA II!" 11.

Bilhetes á venda • na agencia do
.1 Jornal do Brasil a até ao meio dia. 8
üessa hora em deante na bilheteria uo n
theatro. «

Empresa PASCHOAL SEGRETO
Companhia nacional, fundada cm I da

inibo de UMI—Direcção scenica do
actor liduardo Vieira—Maestro directoc-,
da orclieslra, José Nunes.HOJE__._HQJB

\'s 7, S 3pl e 10 l|2
A burlolaeiii Ire* actos, do costutues ,

de S. Paulo, original do DANTAS VAM- \
PRE' o JUÀ0 FELIZARDO, musica do )
maostro L0RENA
Um featsi na

fféisiuè.zia do QE
•SUCCESSO ! ÊXITO ! SÜCCESS0 !
No Ü" acto, que se passa 110 quintaldo Chico Manso, na noite de S. João.

C VITÜ.LO CKAREN.SE cantará uma deli-
ciosa canção cm que sobresae a sua ad-
mirarei arte de dizer.

Despedida dos afumados acrohiUicos
LES WENNELYS.

Brcvcmenlo—0 GAÚCHO, poça do cos-
lumes rio-granderises, dos lestéjados cs»
criplores Dr. Itaul Pederneiras e Lusa
Peixoto.

Esla peca eslá sendo montada com
grande propriedade e scr.í um verda-
deiro acüutecinienlo llicatral.

Preços iio costume. Os bilhelcs á vnmln
mi ConteiLiiia Caslellões. das 10 l|ího-
ras da manhã ás 5 da larde, o desta horl
em diante na bilheteria \U, llie.Uiu>.

Amanhã—A .SEItTANEJAr

Ti££^+^iXrt*'¦'¦¦ -'zr^r&S**^. :XiXrÁX^^^


