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ESPECIAL PARA .A MOITE »

_*nri»; 10 </. «tri/.
Enlro os pontos sobre os quais se assegura

que vai versai' a futura reforma constlluclo-
uai eslá, segundo parece, a duração <las ses.
soes anuais do Congresso, que passarão dc
quatro o seis me/cs.

Ha tempos, aqui mesmo, houve oea/.ião
Je aludir-se :i esta questão.

Vale a pena tornar a ela de um modo
jinis cspeeial o mais completo.

Não lui nenhuma razão cientifica especial
«ara <|iie o prazo de duração do ninud.ito
(rezidencial seja de quatro anos. Em S. Ma-
(hio é de seis mtzes, na Suissa é de um
ino, enlre nós é de quatro anos, na França
( de sele anos. Essas diferenças se explicam
por simples tradições. São prazos arbitra-
rios.

O essencial é que cheguem para o dezem-
penho da missão (pie incumbe aos preziden-
tes.

A este propozito pode notar-se que, nos
paizes em (|iie o Prezidenle tem um certo
poder efetivo, o minimo de duração pare-
ce ser o melhor. A Republica de San .Marino,
1/ mais velho nação da Europa, e a Suissa, a
mnis sábia e prudente, dão-se muito bem
!om os seus prezidentes de seis mezes e de
$m ano...

Na França, o mandato é dc sele anos,
pias ai o Prezidenle da Republica não exer-
fc nenhum poder efetivo. Quem goveiva
ii ministério, com o apoio do Parlamento.
Assim mesmo, de sele prezidentes, que tem
havido, dois resignaram o mandato, um foi

sassinndo e outro morreu antes do pra-as

elei

zo. Nada, portanto, permite tirar a con-
elnzflo de que o prazo fixado é o melhor.

Quanto á duração do mandato le.iislativo,
lambem varia muito e também em todos
os paizes onde pode fazer-se a dissolução
da (.amara não tem importância, porque
qualquer tempo, é licito o apelo aos
tòres.

I>or que, entretanto, marcar um pequeno

ticriodo 
no ano para o funcionamento do

'odor Lcjislalivo '?
Os podêres constitucionais são trez. Acha-

\e que o Executivo deve estar sempre _ em
(xercicio, diri.jindo os negócios públicos.
jicha-se (pie o Judiciário deve estar sempre
distribuindo justiça. Por que só o Lejis-
[ativo deve ser intermitente?

Por pouco que se raciocine e esse respei*
lo, vcr.se-á (pie teoria e pratica demonstram
> abuzo dessa concepção. Ria só persiste por
(ma simples "sobrevivência". O poder le-
jislalivo naceu das reuniões dos, procurado-

- ic; dn povo, que se reuniam, periódica o cs-
páçadamciilc". Os governantes sempre live-
ram interesse em aumentar os espaços e em
diminoir as reuniões..;

Esses primeiros parlamentos não tinham,
porém, nenhum poder efetivo. Eram os pro-
curadores do povo, que traziam as suas (piei-
xai- c reclamações, que exprimiam os seus
dezejos,

Tratava-se de um tempo em que nao ha-
via estradas nem meios rápidos de eoniu-
nicação, nem se sonhava com o Telégrafo
O poder central, poder absoluto, que era
executivo, lcjislalivo e judiciário, não podia
saber com exatidão o que se passava no paiz,
si pessoas (pie vivessem em todos os pontoJ
dele não viessem dizer-lhe o que neles ocor-
ria.

Fatalmente, essas reuniões tinham de ser
periódicas. Era necessário que os procura-
dores passassem o seu tempo nos meios que
reprezcnlavam, para, de quando em quando,
vir expor, apoz uma viajem muito fadigo-
za. o que precizavam seus concidadãos.

Foi depois, pouco a pouco, que essas rcu-
niões foram aumentando o seu poder. Ti-
veram, primeiro, o de marear os impostos;
depois o de fixar a força armada, depoi.
emfim a plena capacidade le.jislativa. Mas,
atravez de toda essa evolução, a periodiei-
dade das sessões se manteve.

Pouco a pouco, entretanto, cm todos os
pnizes ela tem ido se modificando. Com pro-
rognções e sessões extraordinárias ou mes-
mo, em algumas nações, com varias cessões
ordinárias, os prazos de trabalho lcjislalivo
tem ido crecendo, a ponto dc se, haver tor-
nado quazi continuo.

E' para a continuidade que ele tende, mui-
to notável e lojicame.iite. Si o poder que
aplica as leis e o que verifica as infrações
a elas são constantes, o que as faz não pode
ser menos constante. ,

Tome alguém a Constituição c veja a lis-
ta de assuntos sobre os quais o Congresso
deve le.jislar. _' tarefa para unia aplica-
ção ininlcrrompida e continua.

I., de fato, a feitura de leis não se in-
lerrompe. O que acontece é que ela se faz
de um modo Incorreto, por poder incompe-
lente. A maioria dos regulamentos expedidos
pelo Executivo c de verdadeiras leis.

Pnr outro lado, pensem nos milhares dc
projetos (são realmente milhares), que fo-
ram aprezentados á Câmara e ao Senado,
projetos, cuja utilidade ninguém contesta,
mas que não houve tempo para discutir e
estão nos arquivos do Congresso.

De mais, é bem claro que, na imensa le-
jislação de um estado moderno, forçozo se
torna que cada dia haja artigos de lei que
estejam se mostrando inaptos para o fim ã
qne foram destinados. Uns vão caindo em
dezuzo, outros vão cauzando prejuízos e só
quando um grande numero dc dispozições
dc qualquer lei chega a ser imprestável é
que se chama o lcjislalivo a reforma-la. O
ideal seria, entretanto, que as leis se fossem
modificando, não, por atacado, de tempos a
tempos, mas pouco ã pouco, só nas dispo-
zições que preeiznsscm ser aliciadas, assim
que essa necessidade aparecesse.

Si o Congresso lem se contentado com
uma certa periodicidade, é porque ele dobrou
o ridículo periodo constitucional e porque
entrou — ai sim é (pie se acha o abuzo a
profligar —- no caminho das autorizações in-
constitucionais ao Poder Executivo.

Diz-se, entretanto, que no tempo do Im-
pi rio os qualro mezes bastavam.

Em primeiro lugar, isso é falso. No tem-
po do Império não _ faltaram prorogações c
sessões extraordinárias.

E' certo (pie teoricamente as prorogações
não eram remuneradas. Mas a imprensa da
época revelou muitas vezes que o governo
era obrigado a subvencionar deputados pelas
verbas secretas, afim de que eles ficassem.

Rra então, como será amanhã, falai, for-
cozo e indispensável.

Não (píer isso dizer que tais deputados
fossem desprezíveis ganhadores. E' que eles
não podiam permanecer na Capital sem re-
i-lir-ns.

Em regra — salvo para os deputados e
senadores, que tem rezidenein fixa na ca-
pilai — os congressistas são obrigados a sus-
tentar duas cazas, uma no Rio, outra no
Eslado dc onde vem. No Hio, eles se acham
sempre na situação de viajantes, de hospedes
e, portanto, pagando muito mais do (pie os
habitantes aí fixados.

Muitos deputados o senadores, que abando-
nam as sessões do Congresso e vão aos seus
Estados, o fazem por pobreza, por impossi-
hilidade dc manterem decentemente duas ra-
zas, parte da família no Estado, parte no Ilio.
E ninguém pode pedir-lhes que; todos os

anos, desfaçam inteiramente sua rczidcncln
nos listados e venham, como ciganos iióma-
des, com Iodos os seus euenreos ás costas,

Assim, a verdade c (pie no tempo dn mo-
narquia as prorogações não remuneradas dn-
vaio lugar a um abuzo muito pouco digno:
o governo era obrigado a pagar pela ycrliii
secreta uni certo numero de deputados, que
não podiam permanecer na Córte sem isso.

Si sc fizessem prorogações não remunere-
das, chegar-se-in a esse rczultado.

Mas é bom não esquecer que, no tempo
do Império, s-d> um rejinien parlamentar,
era licito ao Congresso passar ao Executivo
muitas atribuições lõjlslativas. Outras vezes,
sem autorização alguma, o Governo ns lo-
mava o depois, obtido um hill dc tndeninitlu-
de. tudo ficava regularizado. A índole do
sistema niio se opunha a isso. O trabalho
lcjislalivo podia, portanto, ser menor.

Os (pie comparam o (pie se passava no Im-
perio com o quo deve passar-se na Republl-
ca esquecem apenas (pie a monarquia foi
abolida ha pcrlo de _0 anos e que a sua Con-
slitulção, que já sc mostrava, mesmo nesse
ponto, insuficiente, foi decretada ha cerca
de uni século.

A complexidade dos negócios do ürazil de
nossos dias não tom comparação com a do
Braz.il de 18_:i o mesmo com o de 1880,
Com uma população imiilo maior, com uni

c comércio c uma industria que são mais do
décuplo do que eram mesmo nesta ultima
data, com uma vida internacional que sc
intensifica dia a dia, a lojislação do Brazil
lem por força dc ser imiilo mais abundante
c complexa. Nenhum Congresso poderia
dezempeiiliaivse da sua tarefa nos quatro
mezes que . a Constituição lhe marcou.

Nem nos quatro, nem nos seis (pie, se-
gundo parece, lia intenção de propor como
prazo anual para a sua duração.

Aliaz ba nm meio experimental de rezol-
ver a questão.

Conhece alguém alguma nação dcmoçrntí-
ea do .mundo, em que O Poder Lcjislalivo sô
se reuna qualro mezes por ano í —Nep'*ii-
mn ! Absolutamente, nenhuma. Trntn-se de
uma questão de fato c não de teoria.

Valeria, porém, a pena (pie alguém sc desse
ao trabalho de indagar qual tem sido o pc-
vindo médio de reunião dos Congressos na
Arjchtina c nos Estndòs-Unirfos. Seria um
método experimental de rezolver a questão,
tomando para haz.e o ultimo qüinqüênio.

Seja, porém, como fôr, é perfeitamente
absurdo que, si o listado preciza de trez po-
deres harmônicos e independentes, dois de-
viini ser permanentes c^ÍH*devatojlenns fim-
eiouar ou um terço oú"a metade do ano I

A bóa solução para o subsidio dos congres-
sistas seria o subsidio anual fixo. R\ creio
cu, o que se faz nos Eslados-Unidos, na
França e em outros lugares.

Mas a idéia de passar de quatro para seis
mezes importa em ir dc um arbitrário a ou-
tro arbitrário, de uma fantazia a outra fan-
tazia. Si a nova passar, cairemos nos mes-
mos abuzos do tempo da monarquia, ainda
mais vergonhozamcnle feitos: as prorogações,
aparentemente não remuneradas, serão remu-
neradas de um modo pouco digno para alguns
deputados, exatamente os menos correto.,
os menos limpos. As maiorias formadas nas
prorogações passarão a ser deploráveis ! E
o remédio será obrigar o governo a Convocar
sessões extraordinárias, cpie eqüivalerão ás
remuneradas prorogações, que se querem
abolir.

Medeiros o Albuquerque

AS GRANDES CRISES

O NOSSO ENVIADO ESPECIAL TEM
REALISADO UMA GRANDE

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Devem já estar em viagem os primeiros

origlnaaa de I.cal da Câmara, a quem esla
folíiii deu a Ineuhibòncln fio um largo in-
quorilo na Ilespanhn, para nos dizer com
segurança da altitude desse pate com rela-
ção á guerra cm geral e u Portugal, cm pnr-
titular.

Acerca desse inquérito encontrámos no nu-
mero de 17 de abril dc /•.'/ Imparcial, de Ma-
drid, a seguinte nota :

-LEAL DA CÂMARA — Sc /ui..í» en Ma>
drid vi ilustre artista porluaues Leal da Ca-
mura, qne, por cneurno dei importante diário
de Itio Janeiro A NOITE, lia oqménzádo
una serie de inl-rrius con las pcréonulidu-
des políticas v literárias de muuor relieue en
Espada.

Este unem aspecto de Leal da Cumaru re-
nela ei ágil cnlcmlimicnlo 1/ /(( varia cultura
dei í/-í*'i dihujuitlc português. Vnelve a Es.
pana despuCs de machos ailos de ausência,
en los (/ne /ki conseguido memorublcs liiun-
[os. Sus primeros êxitos en Párls uan unttwB
ai renombre de ' 1,'assicte nu heurre" •/ lue-
f/o a una lan.ia serie de publlcacioncs II de
Irubujos, en los que demostra, no solo, Ia
gracta de sn láph U de su pincel, sino Iam-
bién alijo que ualc más: Ia finara de su in-
gênio g Ia orofundidad de su humorismo. En
Paris, como antes en Madrid, I.cal da Ca-
mura taro una personulidud singular u ,'"'
coro de discípulos. Estas cualidades han ido
dcsenuolviúndose p transformando su _ espi-
rilu, sobre lodo desde ei dia en que, intere-
sado por Ia siluaoión de su pátria, voluió a
Portugal.

Ilog I.cal da Câmara, en su calidad de
cspaiíol de adopción, siente las preocupado-
nes comunes a los dos puchlos iberos. Sus
muchos amigos de Madrid Ic. obsequian ma-
nana mortes, a ta una de Ia tarde, con it/i
í»í." en ei Campo dcl Recreo.
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Uma manifestação dos bugres civilisados da tribu
dos "caingangs", na estação iiector

Legru a A NOITE

Observa-se
navegação
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o novo c o velho continente,
um.* tão- grande modificação nn
dos.uiiires, que, por mais um pouco que ella
se. gstendn, virá influir profundamente, lino
só na vida econômica das nações como ate
nos'seus costumes.

ba Aliemanha já vão escasseando os stoc.Us
dosíproduetos que mais haviam invadido 0
commercio. Dos outros paizes em guerra,
dns_«u!/.es cenlraes, os produetos não tèm
saidii pelo mesmo motivo. Dos paizes qua
se acham, como <>s alliados, cm cpntpclo cora
o resto do inundo, vem se tornando cada
vez mais diffieil o eonlacto, não só pela
aeção dos traiçoeiros submarinos allemães
como mesmo pela necessidade cm (pie todos
ellcs se acham de lançar mão, para as 11 r-
gencias da guerra, do todos os meios de Jrans-
porfe marítimo. Cada vez mais restrita, a
navegação sc torna, entre esses paizes o o
resto do mundo, no emprego ás cousas nor-
inac.. Os dados estatísticos vêm trazer-nos
n prova do que dizemos, pois pelo quadro de
entradas de navios de abril do anno passado
(10>,5) e deste anno (1916) se verifica que
houve decréscimo. Navios italianos entra-
ranu.menos dn metade, e inglezcs menos nm
quaito, havendo dlf.crençn para menos nos
dc .nacionalidade lianecza. Em compensa-"
ção. ivemos navios de outras nacionalidades,
hav.udo augmento dos 1101 le-ámcricttnos c
argentinos, o que prova ler se desviado a
navegação para as Américas.

Eis o quadro demonstrativo:

Nacionalidade

Nacionaes 
Inglezcs 
Norieguezcs ..
Dinnmai-piezes
Suecos 
Fraiicezes ....
An. Vicanos ..
Argentinos ...
Italianos 
He. nnnhoes ..
Ilolianriczes .•
Grt.-ps 
•lateez Mm •••••¦
OitfcDS portos

15 191ti Di/s. em
1910

104 110 -1- 6
50 :ii; —11

10
:t
t

9 8—1
4 11 +7
2 5 + :i

19 7 -- n
4 + 2
3
2
1

1

Caincjana e comitiva "bosaticio"

Quando deixámos Bauru', com rumo á
fronteira de Matto Grosso, isto é. para alcan-
çarmos as margens do rio Paraná, viagem de
_ü2 kilometros, experimentámos desde logo
a sensação dc uma viagem em pleno sertão,
cm longas estradas, por onde a via-ferrea da
Noroeste envereda, offcreccnrio á vista do cs-

pectador a paizagem exuberante dc densas
maltas, ornadas de speeimens seculares, ri-
quissimas cm madeiras de lei. Foi ainda nes-
se longo percurso, aos primeiros 200 kilome-
tros, (pie verificámos a cxcellencia das ter-
ras para a producção cafeeira, onde a planta-
São

para vi Noite" cm Jlectcr Legru

lfilomclros do Hio) era já motivo para todo-

c_i_petú(j§P&-- • -

Total., 207 205 —

a. _$ í. âtls§f_as_._sa

O garçon — Não eslará insosso ?
O cozinheiro — Não haverá mal.,

guei na pimenta.
Carrc-

A greve geral aos ferro-
vi..rios

(Havas) — Num comício rea-
cm Vníladolid os represenlnn-

MADRID, 8
lisado hontem
tes dos ferro.viários d
eordaram cm declarar
fica.

O governo está tomando as precauções ne-
cessadas para assegurar o trafego e evitar
desmandos.

loda a Ilespanha ae-
a greve geral paci-

SOLET/M^

de dous annos apenas já se exhibe com
abundantíssima frutificação.

Em Presidente Alves fizemos curta estadia,
tempo siifficiente para refeição.

Dabi, 11111 companheiro da comitiva leve a
feliz lembrança de telegraphar para Iiector
I.egru, dizendo que A NOITE, cm viagem pela
Noroeste, queria impressões da tribu dos
-calngangs", estabelecida num núcleo distan-

te daquclla estação 4 a 5 kilometros.
Seria muito interessante o registo desta

parte da excursão, onde A NOITE iria privar
com as ex-bravias feras humanas, hoje eivi-
li,nuas e, portanto, :ipUs__w4izç. alguma con-
sa da evolução rápida por que passou a vida
destes selvicolas.

Sabíamos como é do histórico do empre-
hendimento da conslrucção da Noroeste, o
quanto custou aos arrojados trabalhadores c
teehnicos da mesma conslrucção, quando foi
da devastação das mattas para o assentamen-
to da linha. Nesse tempo os próprios "eain-

gangs", que recebiam festivamente a noticia
de (pie um visitante novo desejava eneontral-os
na passagem por Iiector Legru, ao desçorti-
narem dos pequenos morros a sombra da ci-
vilisação, contra cila investiam, numa fúria
assustadora, inalando os seus precursores, aos
quaes deixava atiradas á estrada as respeeti-
vas cabeças e comiam os corpos num frêmito
de entliusiasmo propr-ío de bárbaros.

Todos esses impeeilhos dolorosos foram
vencidos e por isso A NOITE era recebida em
Legru sol) palmas dos "domestieados", num
entliusiasmo inconsciente daquclla gente que
ainda não assimila a real significação do que
ó o progresso, do que é a civilisação.

O comboio especial, chegando a Legru (1.11.3

EM TORNO DE VERDUN

A batalha recomeçou com faria
dos dous ...(/os do rio — O ataque
dos allemães contra Mort-tlomine
e a collina SOi — Na região de

Douaumonl
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Os ai lemães, nos seus esforços desesperados
contra Verdun, agora renovados com um fu-
ror inaudito, conseguiram approximar-se da-
quella velha e gloriosa cidade. Não a toma-
ram ainda,' porque a resistência dos francezes
lem sido épica, formidavelmenle heróica. Mas,
com a sua artilharia de grosso calibre, vão
pouco a pouco destruindo Verdun.

De Verdun resta hoje um montão de rui-
nas. "Os allemães — dizia, cm meados do
mez passado, o correspondente de guerra do
"Times" — como não conseguiram romper a
linha franceza naquella região, empregam to-
dos os seus esforços para destruir a cidade.
Diariamente disparam contra cila de -100 a
800 tiros de canhão dc grosso calibre. E as-
sim destruíram, um bairro depois de outro,
qnasi toda a cidade. Durante quarenta dias
lançaram sobre a cidade 30.000 granadas. As
ruas estão solitárias. O silencio A interrompi-
do de. quando cm quando pelas terríveis ex-
plosões das granadas. Os projeclis caem a ra-
zão de um cada dous minnlos. Fazem-se cites
ánnnneiar com um silvo idêntico ao de uma
locomotiva. Depois, quando locam a terra, ou-
ve-se um grande estrondo. .Vi.en.. dc pó en-
eíicm o espaço c, por baixo, resta um monlap
de escombros. E' como a erupção de um vul-
cão. Esses projeclü devem eer de 15 e mes-

mo de 38 centímetros. Quatro destes ultimas
¦xplodiram a cerla distancia de onde me en-
¦ontrava. Foi uma scena horrível. Edifícios
le cinco a seis andares abateram e se irans-
formaram, em dous minutos, em montes de
minas."

A gravura que reproduzimos acima permit-
le fazer-se uma idéa approximada desse espe-
¦laculo. A rua de Verdun, que a gravura re-
presenla, cru uma das maiores e corria sobre
o Mosa. As suas casas de tres e qualro anda-
res foram todas destruídas. E hoje toda a ci-
dade de Verdun offerece esse horrível espe-
claeiilo de morte e de destruição. ¦;.

PAUIS, 8 (A NOITE) — A batalha na frente
dc Verdun recomeçou com verdadeiro furor.

Os allcmãcs estão empregando agora ali. cm
proporção nunca vista, obuzes de grosso calibre
do gazes aspliyxiant.es. Assim, o aproveitando-
sc ainda do fogo concentrado da sua numerosa
artilharia pesada, bombardearam, durante dous
dias consecutivos, as posições franeczas entre
Mort-Hominc e a collina 304. Como as forças
francezas se tivessem retirado dessas posições,
intustentaveis devido ao fogo dos allemães, cs-
tes num furioso ataque conseguiram penetrar
em algumas galerias subterrâneas que serviam
para communicações, a léste da collina 304. O
ataque foi muito mais amplo, mas de todos os
outros pontos os allemães foram expulsos dc-
pois de soffrerem perdas cnormissimas. As me-
tralhadoras e o fogo de barragem da artilharia
franceza causaram uma verdadeira devastação
nas fileiras allcmãs. Os soldados que escapa-
ram foram recebidos nas pontas das baionetas
franeczas.

Do outro lado do Mosa a luta tomou também
grande encarniçamento, sobretudo entre o bos-
que de Haudromont c o forte dc Douaumont.

Os allemães, á custa do sacrifícios enormes,
conseguiram fazer ali um pequeno avanço.

PARIS, 8 (Official) (Havas) — Na margem
esquerda do IVfosa, um bombardeio violentissi-
mo durante dous dias junto á collina 30-1, pre-
cedeu um forte ataque allemão contra as nos-
sas posições entre áquella collina c Mort-Hom-
me. O inimigo conseguiu penetrar cm algumas
galerias a léste da collina, mas foi repellido com
grandes perdas em todos os outros pontos e
teve as suas linhas energicamente bombardea-
das pela nossa artilharia.

Na margem direita, depois dc uma intensa (
preparação de artilharia, os allemães fizeram
entre o bosque e o forte de Haudromont ataques
suecessivos, conseguindo tomar pc em quinhen-
tos metros da nossa primeira linha de trin-
cheiras na parte occidontal do scctor; To(}os os
outros ataques contra a parte sul c leste da rc-
ferida zona foram' repellido...

No Woevre, houve grande actividade do arti-
lharia, sobretudo no sector das proximidades de
Cotes-dc-Mcuse.

PARIS, 8 (Havas) — O general Pctain foi
promovido a commandante em chofe do grupo
dc exércitos ceutraes que operam no soetôr
Soisson-Verdun. Para o substituir na diíeccão
das operações locac3 de Vordun íól esúpHtiflfl o
general Niveilô,

NAS FRENTES RUSSAS

Um raiei dos lornèjHe.iros russos
— Os allemães preparam uma
nova otterisivn contra Rifla — O
avança victorióso das russos no

Cíii/ciso e lia Mcsopotamln

aquelle enthusiasmo.
Fomos apresentados ao interprete da -tri-

im, que nos disse:
— Recebi o telegramma de Presidente Al-

ves, 110 qual A NOITE desejava visitar a tri-
bu. Parte aqui está; procurei com muito es-
forço significar a esta gente scnieli..inle visj-
ta, mas ellcs ainda não alcançaram essa si-
gnificação. Estão contentes, mais ainda quan-
do souberam que iriam ser phòlogrnphaddsj
Elles têm um prazer grande ao sc entregarem
a qualquer objeetiva.

Entregámos então ao chefe e interprete da
tribu vários exemplares da A NOITE, afim do
(pie elle explicasse aos indígenas o que era
um jornal c, esle, depressa ensinou e fez pro-
nuiiciar por muitos dos bugres o nome do
nosso jornal. .

Hoje os bugres do Legru já pronunciam cia-
ramente: A NOITE.

Ainda hoje, dentro das maltas, os calil-
gangs" não usam roupas; aumentam-se mui-
to e não deixam, nesse particular, do uso da
lesma e dos cogumellos, o seu melhor prato.

Distribuímos entre os "caingangs" 30 kilos
dc biscoutos, caramcllos e frutas que adquiri-
mos em viagem. ,-,'.•_,

Oe Legru pnriinioa^iara _?ennapoiis, :a1^.üo
grande futuro, de nrifle J4 s£p.roJcc;í£*'_.nM_%
cção inicial de unia viá-Ferrea para encontrar
outras que demandam a capital paulista. Pen-
napolis dista do Hio 1.185 kilometros.

Nesta localidade tivemos oceasião de pales-
Irar com o Dr. Aniccto Corrêa, clinico da villa,
que nos proporcionou interessantes informa-
ções daquelle districto de Bauru'.

— Pennapolis, disse-nos o Dr. Amcelo, será
breve uma grande cidade. Ha seis annos ape-
nas foi inaugurada a via-ferrea, ao tempo ain-
da em (pie os Índios "caingangs" dominavam
as i 11 vias maltas locaes.

Hoje a sua população augmenla considera»;
velmeutc, o seu commercio se dcso.RVoJ.e, ha
um matadouro-modelo, bons hot•:!:;, cinema,
egreja, tudo, emfim, que dá ligeira idéa
de que o progresso chegou por essas regiões.'
Pennapolis dista de Malto Urosso apenas 242
ltilomclros.

O Dr. Aniccto proporcionou-nos então, vanas
visitas na localidade.

Nesse mesmo dia chegámos a Araçalubo, do
onde partimos na manhã seguinte para Itapura-
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NOVA YORK, 8 (A NOITE) — A situação
política interna da Republica de Sao Dpmin
gos é muito grave, em conseqüência das
vergencias suscitadas entre o presidente
menez c o ministro dá Guerra.

O presidente .limenez fizera ultimamente
umas nomeações para o Exercito de officiaes
que são inimigos pessoaes do ministro. Este,
apoiado pela maioria dns tropas, abriu luta
com o presidente. Devido a ameaças, o prç-
sidente Jimenez acaba de renunciar o cargo.

A situação é verdadeiramente alarmante.
Em São Domingos já desembarcaram mari-
nheirps norte-americanos para proteger a le-
gação dos Estados Unidos.

WASHINGTON, 8 (Havas) — Communieam
de São Domingos que o presidente Jimenez
acaba de se demittir deste cargo.

Is MM
13111

Pira ppiii 11
li ISOJll

de Rina, vendo-se as cidades de
n c Rojen (Rayen), que os tor-

iros russos bombardearam.

A região
Mtírkgrafi

pede
LONDRES, 8 (A NOITE) — Communicado

russo:
"Os nossos torpedéiros saindo de Riga bom-

bardearam, com o maior exito, as baterias que
os allemães installaram na cosia, a leste daquel-
le porto até á unida do golfo de Ri<.,a. _

Ha indícios seguros de que os allcmãcs citão
preparando unia offensiva geral contra a nossa
frente de Mitau e Dwínsk.

Estão chegando a essa frente tropas vindas
do sul c da Prússia oriental.

Os allemães estão bombardeando activamen-
te Ja.obstadt.

N& Caucasò, 03 turcos continuam a fugir
desordenadamente na direcção de Eizinghan.
Na Mesopolamia, continuámos no nosso avanço
sobre ISagdad. As columnas de cossaeos que ali
operam perseguem 03 turcos de perto, obrigan-
do-os a abandonar na fuga mortos', ferido . e
grandes quantidades de material bellico. "

LONDRES, 8 (A. A.) — Uma esquadrilha de
torpddeiros russos bombardeou a costa da Cur-
landi;' entre Rayen e Markgrafen, causando
grandes estragos nas obras de fortificação fei-
tas pelos allemães.

AMSTERDAM, 8 (A. A.) — Animnclam dc
Petrogrado qne nas linhas de Poslavy as tro-
paa russas effeeluaram diversos e felizes ata-
quês contra as posições allcmãs ali, obtendo re-
saltados.

Em Saarbrucken, uma tentativa dc assalto
nllemão foi facilmente repellida, sendo-lhe, cn-
tão. infligidas grandes perdas. 

~

~#-
Um barbeiro

perigo. Parece,
porque

com pancada na bola é um
desnecessário demonslral-o

cousa intuitiva. Eu já vi no inte-
rior um homem muito respeitável e acatado,
o commcndador Seixas, atravessar a praça
principal da cidade num passo mais acee-
lerado do que convinha á sua obesidade, sem
cliàpéó, com um lado da cara rapado e o
outro ensaboado ; lodo esse transtorna
obra de um barbeiro maluco, que tivera um
accesso cm meio da operação.

O immedialo cm perigo ao barbeiro doido
ê o dentista aluado. Um boticão manejado
com energia no,s- queixos de um _ vivente e
cousa séria. Em um núcleo colonial de São
Paulo o dentista chamado para tratar da
mulher de um colono italiano, tornou-se dc
um frenesi, extirpou-lhe trinta dentes e alfa
da foi â boca do marido c lhe arrancou dez.

ministro italiano inlervein e o dentista,
que era muito protegida, não /oi dániiltido,
mas destacarani-n'p para o serviço de des-
locamenlo de terreno.

Em Botafogo ha nm dentista que ainda
não adquiriu direito uo alojamento no Jio;:-
pícío, mas parece que o anda planejando.
Vive hipocondríaco, neuraslhenico, de po/i*
o«.. palavras, salvo quando se irrita, o qui
ê freqüente, lia dias chegou-lhe um cliente
e disse. :

Seu doutor, os tempos estão ruins; o
que vale ã gente agora é. o sgstema dos paga-
mentos por prestações. O senhor orçou o tra-
balho na minha boca em noventa mil réis.
En só posso pagar em ires prestações dt.
Irinta. Si quer assim...

—Suba à cadeira ! — ífissc o dentista, dfi
cara fechada.

O paciente subiu e sentou-se.
O dentista investiu com a lorqucz. segu-

rou um molar, sacudiu para um c outro lado,
entre urros da victima, c largon-a com a
boca ensangüentada e a mão no queixo.

Depois de. tomar fôlego o paciente apalpon
o sitio atacado, notou que o dente lá eslava
c observon-a to dentista.

E' o sgsieina de prestações — disse esta,
Da terceira vez cllc irá fura.

i.;; ¦ ?âi_ '¦''¦¦¦:'¦¦ •¦
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ensina!.
moda c conij
sempre ac-'1

õcs possi-

Um
ra de Musset

de Musset
reappnrécerâ

penteado
abolida, . . , ,
quadrada ou, ainda, disposta em còllar frisa-
do, em torno do nisto.

A roupa branca conservará, naturalmente,
a sua simplicidade. As camisas serão li-as c o
peililbo rigiiio. A gravata, em compensação,
será excessivamente feminina. Não será ain-
da a gravata de dupla ou tripla volta, que os
nossos avós passavam horas em atar; mas,
dc seda preta, o laço borboleta exigirá, cada
manhã, uma arte infinita, (pie será. ao que
parece, o "reflexo da personalidade".

O c.liapco, emfim, representará quasi a
Em todos os ea-
sua:; abas se er-

o!a„

"sòmbrero", de largas abas.
sos, será molle, orlEdo, e as
guerão docemente dos dous

mas
A c
pvceonisa-

j conjunto,
cm forma

4:

0 RE:;Ti.B_l_IGSu.__¥Q DA
ELEGÂNCIA RQMkNJIÇA j

Puris, abril. .1
Será isto um presagio de paz próxima ? Os

alfaiates dc Paris preparam, presentemente^ 1
uma revolução na moda masculina. j

Estão condemnados os palelós-saccos, de jcorte inglez; a moda de amanhã, evocando [
um passado agradável, medita cm rcslabcle- )
cor 11 (.legaucia f'-.i época romântico, de (pie

o pobre c grande Mus-]
sei foi a impeccavel o
encantadora encarna-1
ção.

Trata-se, portanto,,
da renascença de umaa
moda "bem frauecza".
É, ccrlamentc, 110 seu;
principio, n idéa não éi
para desagradar. Essa-
moda romântica exige
um corpo csbelto, es-
paduas caidas, pèscoçoJ
longo, cintura fina^
pernas bem feitas...-.
Certo ella è dcinnsiadql
exigente; porém, a ex-
perieneia
que com a
o céo lia
eonimoda-.
veis.

Os cahcllos, um pou-
co longo-;, - érão repar-
lidos por uma risca'
lateral. Deverão mes-j
mo ser levemente áne-
lados, para recordar o|
A barba, actuúlmentej
cortado cm ponta»

de clássicos reflexos, será de 110'
da pela moda. E, para completa
a bengala, com caslão de marfii
de bola, sc [ornará indispensável.

A calça não terá a presilhn, que caracteri-
sava a moda romântica; porem, será exces-
sivamcnle ajustada e necessitará, como ou-,
tr-orá, pernas harmoniosas e rótulas perfel-
tas.

Ila (lias, dons "poilus" pcrmissionarios,
parados cm frente á loja dc um grande ai-
fáiatc, dos "boulevards", contemplavam com
grande eslupefacção ps primeiros modelos,
dessa nova moda primáveril. Eller. pareciam
pensar, sem prazer, (pie dentro em pouco te-
riam dc abandonar os seu.; uniforme^ herói-
cos para retomar esses vestuários cffemina-
dos... — D. T.
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' 'A IngralIdiVi A JliBinorla dos gramle» lio-
iiteitp...

Passaria Imio o anulvorsarlo do general PI-
nheiro Maelindo, Coiliuiemornmlu essa ilulii, os
Ifiineoloiiarlos du secretaria du .Senado uiiinda-
rum resar nina missa imr aluai dei.se pres|l,,io-

]»0 e fallecido cbele, (>, couto aiiihi por nhl uma
Icorrente de opinião giiriiutliidn ipiu a meiiio-
íla dn v.-cll.-l.- do P, II, C, foi iiigiutiiliu-lile
iiliniidouadn pólos amigos quo em vi.!t niulnvtwi
do raslo. duatllo da sim valorosa pessoa, foi
uma surpresa geral n concorroiicla que leve o

joffioln fuuelirc. li' vordado que a egreja do São
Francisco nilo se ciielicu, como se oiiolicrln no'dia de hoje si o mallogrado político tlvosso es-
capado uo odioso iittcutiido ipu- o vlclimoti; é

{certo quo uáo hotivo o atropelo ipie haveria si
S. Ex. estivesse pre.ente t-in pessoa i'i piedosalioimiiageiii; om lodo o caso ficou evl-
deliciado que nem loilus os amigos do Sr.

[Pinheiro se esqueceram lameiitnvclmonto dn-
!Cjiiello quo em vida os cumulou de honras e pio-ventos, o cujo maior crime foi offeolivamonlo o
de se dedicar em excesso a amigos que nflo mo-

jl.elum essa dedicação.
lí não parecem rcnlmonlo multo razoáveis as

(iiielxas ainda boje proferidas sobro esse iiliau-
[dono... Que queriam os abencerragens do pi-
[llholrismn ipie se fizesse niiido cm lionionagcm
.no nrcsllglc-so político? (Jue outras provas do
Idedicação e aiiilsiulc podorlnm lhe dar os seus
martldarlos além das quo lhe deram por oceasião

O por motivo do nttcillada? As homenagens en-
lão prestadas foram completas, o mio nos consta

;'quc nté agora qualquer dos amigos mais dctíl-
[cados e assíduos dn morro dn Graça lenha pra-tirado qualquer ucção quo possa ser tomada•como de ingratidão ou mesmo de simples es-.-iiiccinicnto á memória do Sr. Pinheiro. Aicm' do que se fez, do que o governo fez, do quo osE amigos fizeram, so faltou erigir-se uma esta-
tua no fallecido político, Mas, essa estatua, nin-

;guein contestara, seria suplnamenlo ridícula,
j sinão agora, pelo menos daqui a alguns un-lios... I. lão ridícula seria a idéu, que, apczardos cxaggcros communs o esses momentos, nin-
fluem por oceasião da tragédia do hotel dos Es-
trnngeiros chegou a pensar nisso...

Tão 011 pelo menos quasi tito prestigio-nos o poderosos como o Sr. Pinheiro .Machado
tím sido outros politicos uo brasil, e hoje quasicompletamente esquecidos. Para que citar no-incs'.'... lí por quo estão esquecidos? Porque,como o Sr. Pinheiro, não deixaram um neto,limo idéa, um simples gesto que lho inimorta-
Usasse a memória. Apenas prestigio, poder emando, e qualidades essas as mais das vezesmal empregadas, c cm detrimento dos inicies-ses geraes.

Que se pódc dizer do Sr. Pinheiro?Apenas quo rol um homem muito influente, cmuito poderoso... E nada mais...Não passa, pois, de um sonlimenlalismo pie-gas, dc falta do assumpto, ou quo outr miemereça, essa historia de que o Sr. Pinheiro foiingratamente esquecido pelos seus amigos...

Os jornaes noticiaram hoje que por moti-Vo da... cffecliva e permanente indisposi-
çao intellocti.nl do Sr. Scrapião de tal, o uni-co depulado por Sergipe adJialnicnlc prom-pio para os—trabalhos parlamentares, o elo-
«10 fúnebre do Sr. Fclisbcllo Freire seria lei-to hoje na Gamara pelo "lcadcr" Sr. Anlo-UIO Carlos.

A noticia, apesar do meio c da época, eau-sou sensação. Pois então Im um depulado queconfessa a sua incapacidade de pronunciar;OU mesmo dc ler — como eslá na moda —
duas palavras ? Ao (pie parece, houve mes-1110 quem fizesse ver ao notável Scrapião o
péssimo effcito que causaria naquelle ninhode agui.-is (pie se chama Sergipe essa Inimi-
lliante noticia, e convenceram-no de que fosse
Já como fosse, ainda com os maiores sacrifi-
cios, arranjasse e lesse tres ou quatro linhas
sobre o seu collcga.

O paredro sergipano tomou o peão á unha
e foi para casa; mas, era tal a emoção de
que se achava possuído, que 

"não 
houve meio

de alinhavai' dous períodos. Mal, compa ran-
do, o cérebro de S, Fx. parecia uma laranja
têmpora, que, por mais que se esprema, não
dá sueco.

¦ Mina! S, Ex. teve uma idéa genial : leria
O ycrologio feito por algum jornal ao Sr.
Felislullo; e como o necrológio do "Jornal do
Commercio" era o mais extenso, foi este o
escolhido, li assim aconteceu...

Más, não seria justo que pelo menos os
oitenta mil réis do seu subsidio de boje. o•eminente mandasse ao redactor do jornal queescreveu o necrológio 1

Vm joven critico, depois de escrever hojecoliiinna e meia de' elogios a um novo livro
do Dr. Annibal Freire, terminou as suas con-•Jcracões com os seguintes períodos:

"Que elle ([Annibal Freire) gose o pra-zer da victoria e a saboreie... Emquanto

O Br. José Lobo faz o ©lo-
íi-o fúnebre do Sr. Folia-
bello Freire —• 0 Sr. João
Luiz adia a sua serie do
discursos sobre o Espirito
Santo, em homenagem ao
_iia de hoje — Foram ciei
tas a mesa e ...gamas
comniissões.

No expediente da sessão do hoje, o Sr. Po-
reira Lobo, senador por Sergipe, fe_ o elogio
liincbic do Dr, FcIIbuoIIo 1-ieire, tw-dcpulado
por iiquellc listado e liontem fallecido nesta
capital. Requereu, ao fim, a Inserção do um
voto de pczar, na ucl.i, pelo falleolinoiUo do-
qurlle depulado, o que foi concedido,

O Sr, João l.uiz Alves disse quo desejava
OllCCtnr boje a série do considerações qne
pretende fazer sobro li política do Espirito
Santo, Deixa, porém, para .iiuaiihá o seu pri-
uieiio discurso, por ser hoje o dia do ualali-
cio do Sr, Pinheiro Machado, Iraiçoeiraineii-
le apunhalado m> lloicl dos líslrangclros, lí'
um dia de gala para os republicanos sinceros
e mio deve ser aproveitado para a discussão
de aclos de uma vil politicagem estadual c
local. Prometle explicai- os motivos por que,lendo entrado para o Senado contra a vonta-
dc de Pinheiro Machado, passou a ser seu
correligionário político o eslevo sempre ao
seu lado. O orador se alonga em considera-
ções sobro o seu passado político, fazendo o
elogio de Plnholl'0 Machado, Floriano Peixo-
to, Affonso Penna o Sllvlano Urnndão.

Passn-so á ordem do dia, proccdcndo-sc A
eleição do vice-presidente do Senado.

Foram recolhidas trinta c seis cédulas, das
quaes trinta e cinco continham o nome do
Sr. Antônio Azeredo e uma o do Sr. l-plta-
cio Pessoa.

lim seguida rcalisou-sc a eleição para se-
cretarios da mesa, tendo sido eleitos, respe-
etivamento, 1", 'í; 3" c 4" secretários, os Srs,
Pedro Borges, José Maria Melollo, Hercilio
Luz c Pereira Lobo.

As cominissões permanentes dc reconheci-
mento de poderes, constituição e diplomacia,
finanças, marinha c guerra e justiça c legis-
loção foram cgualmcnlc eleitas, lendo sido
adoplado para todos o critério da re-eleiçáo
geral. Na dc finanças havia a vaga do Sr.
Francisco Glycorio, Pára ella entrou o Sr.
conselheiro Ruy Barbosa.

A commissão de poderes compõe-se dos
Srs. Bernardo Monteiro, Aleindo Guanabara,
Wulfrcdo Leal, João Luiz Alves, Luiz Vian-
nn, Arthur Lemos, Abdon Baptista, llaynmn-
do dc Miranda c Alencar Guimarães; a dc
constituição c diplomacia, dos Srs, Mendes
dc Almeida, Alencar Guimarães e José liu-
zebio; a dc finanças, dos Srs, lluy Barbosa,
liueno dc Paiva, Leopoldo dc Bulhões, João
Luiz Alves, Aleindo Guanabara, João Lyra,
lírico Coelho, Francisco Sá c Vlctorino Mon-
loiro; n de marinha e guerra, dos Srs. Pires
Ferreira, índio do Brasil, Siqueira de Mene-
zes, Lauro Sodré e Mendes de Almeida; a dc
legislação c justiça, dos Srs, Epitacio I'es-
soa, Adolpho Gordo, Guilherme Campos, Rny-
mundo dc Miranda c Lopes Gonçalves.

Por se terem retirado alguns senadores, ve-
rificou-sc, ás 15 horas, não haver mais nu
mero c foi levantada a sessão.

A OONFLAQRAÇAO DA EUROPA
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EM TORNO DE VERDUN
JWn/fj pvomovlflo a ohofo dos o,v-orvlios quo QÒmbnlom outro Soh\-

sons o Verdun

fi|,HIi Standard Oil
i

PARIS, fi (A NOITE) — O general I .Inln. arnrmi do quem enleve «té «K«>rn n .1 •• r«-... de Ver-duo, foi nomeado chefe *io. oxercltos franMM.
quo combatem entre Solssons o Verdun, Iara
oommandar as forçai de Verdun foi nomeado o
general Nivclle.

Todos oi Jornaes, dando entn noticia, fa/em03 iuiiIh rasgados ologlos ao general Póinln, rc-cordnndo qiiu quando comoçou n guerra ollo oraum simples coronel. A mui carreira é umn iIiihmala brilhantes e das mais rápidas do líxorcltodevido ii bravura, ii sorènldndo o nos arunile. co-nhoclmontos de taclica do general Pélnln.

NA FKENTE ITAIjü-AUS-
TKIACA

9 Sr. Willemkemp
(Jesappareceu ?

Sablit-Kc que, apczar du chefe de policia ler
propalado quo rospoltnrln ni resoluções da Jus-llgn, no casu dos satvo>conduotos, agentes du
lo p ci.oi., do Soguraitçn Publica não perdiamdi visla cs impll
dn Standard Oil Coinpauy
dc vista os iini.iii-.nl... uo oscandalo da pi'1'C

fullenela

O prlnclpo da aniles iws linhasdc Frcnlo— Um snlaso condemna-du our injuriar o ExovcltO Jl.i-
liano

LONDRES, _ CA NOITE) - Telogrammas
00 Moina informam (pie a recepção miic levenas linhas de frente impressionou multo fu-voravelinenle n principe do Gullcs. Sua (llle-za, em companhia do rei Victor Manuel o deinuilos officiaes, pcivoiTcii já grande parle dalinha de lialalha do Cnrso,

PARIS, 8 (A NOITE) — As autoridades mi-litnrcs do Moina condeinnarain a quatro me-zes do prisão o cidadão sulsso Bruhmaiin, quefoi preso quando injuriava o Exercito lia-liano.
POMA. 8 (A. A.) — A sudeste do Itovcreloe no valle do Sugaiia, segundo annunclam os

jornaes, deram-se ncçòcs de alguma importan-cia, sendo rcpellidos pelo fogo iiclivo da hrtí-lharia italiana diversos ataques do inimigo.

EM TOííIN^TdÃ\íIJ_.R__/V
— .».».

Morta dn um bravo arqenlinn nnfrente dc . crdun - Oulro ltruvo.
dc setenta annos, ferido em Morl-
lltnnmc — As enormes pordaa ai-
lomits — Os descoinmnimcs pro-

gressos da artilharia

-__**_¦

Quem quer ter a vida comprida.
Sejfuc este simples programma:
Km matéria dc bebida,
Tomar FIDALGA da Iiralima!

0 c^na! taell.a-lQi.aii_

eu, da arcliibaneada, baterei palmas,saudando-o como os antigos quiritesj —"salv.' viclorius" !...
li ell

latim.. .
lista perdoado!

me perdoará a comparação c o

Usa
Sai [jue.

H.l_„_. «le ."toij.aeSa-ii.— i'ara o

¦*_*<£&__-

Â sessão do 'Conselho
A sessão do Conselho, hoje, constou de Ira-

ballios de comniissões, lendo-se, no expedien-
le, além de requerimentos pessoaes, um offi-
cio do Sr, prefeito Dr. Azevedo Sodré, com-
municando a sua posse interina, naquelle
cargo; um requerimento do Dr. Heitor Tel-
seira de Godoy, pedindo reintegração no lo-
gar de auxiliar do Serviço Sanitário do Com-
mercio de i.eitc, e um requerimento do inlen-
ciente llonorio Pimentel, apresentando um
requerimento também, no qual pedia a mu-
dança do nome de Bodegão, do largo de Sau-
ta Cruz, para o de Saldanha da Gama.

Pediu, enlão, a palavra o intendente Leite
Ribeiro, que lembrou, devido ás considera-
ções feitas pelo autor, que melhor ficaria no
referido largo o nome de José Saldanha da
Gama. lissa emenda foi acceita, sendo ap-
provada.

Seguiu-se a ordem do dia, que constou do
scguinle :

Projecto n. 51, que foi approvado, nutóri-
sanuo o prefeito o mandar contar, para os
effeitos da nposentação, ao 2" official -da Di-
rectoria Geral de Mygiene c Assistência Pu-
blica, João Moeda de Miranda, os períodos de
tempo de serviço publico, que menciona. (He-
dacção, conforme o vencido cm li" discussão).
n_n___________ —-»—^CÍ-"> -" '—-—— ¦" ¦----' i......

ia
MARSELHA, 8 (Iíavas) — Foi official-

mente inaugurado o canal Marselha-Rhbdar
no. Enlre as /árias personalidades epie a>>
sisliram á cerimonia achavam-se os minis-
tros Sembat, Cleintnlel e Thierry.

A realisacão de uma empresa de lão grau-
de importância como esla, durante a gue:-
ra, demonstra (Claramente a perseverança e
estabilidade que caraetcrisani as empresas
publicas francezas.

-_!*í_-

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das

creanças. Consultório á rua da Carioca n. 44. lias
3 ás ii horas.

_B_____3___g 8_____WBB__B

Será empossada no dia 11 a
nova direciona da A, Com-

mercial
O Sr. barão de Ibirocaliy convidou hoje

os seus antigos companheiros de dircetoria
da Associação Commercial para em reunião
marcarem o dia da posse da nova dircetoria.
A' reunião estiveram presentes os Srs. barão
de Ibirocahy, Dr. Pereira Linia.prancisco Leal,
Dr, Augusto Ramos, Humberto Taborda,
comniendador João Rcynaldo, J. Lipiani,
João Severiano e Cornelio Jardim.

Picou decidido que a posse será no dia 11,
quinta-feira, ás lã horas e que esse aclo se
realisará no salão de honra da Associação
Commercial, com alguma solemnidade.

Para assistir a esse aclo serão convidados
os Srs. ministros de Eslado, os presidentes
e gerentes de bancos, presidentes dos centros
commerciaes c Junta Commercial da Gama-
ra Syndical e outras, bem como os membros
que formaram a mesa que presidiu os Ira-
ballios da eleição, Srs. Dr. Sampaio Corrêa,
Fredolino Cardoso e Henrique Hess, pessoas
gradas c a imprensa.

PARIS, 8 (A NOITE) — Morreu cm com-bale na frente de Verdun o sargento José Is-tino, de nacionalidade argentina, c que sealistara no Exercito franecz logo no começodn guerra como simples soldado. Istino, queservia na arma de artilharia, era um bravoe linha já sido condecorado.
O ministro dn Guerra ordenou epie lhe" fos-sem prestadas honras militares.
PAUIS, 8 (A NOITE) — Encontra-se nes-In capital o decorador Karbowski, que, apczarde contar mais de setenta annos, combate nastrincheiras francezes desde o inicio da guer-ra. Karbowski, que lem praticado grandesactos de bravura, foi ferido nos combates deMort-Hommç, na frente de Verdun, e veiuterminar aqui a sua convalescença.
LONDRES, 8 (A NOITE) — Um official ai-lem.io escreveu a uni diplomata neutro dizen-

do-lhe que 05 "i" das baixas nllemãs são dc-vidas á artilharia franceza c aos ataquesaéreos dos aeroplanos alliados. O mesmo of-ficial elogia calorosamente os inglezes pelaindifferença que elles demonstram ler pelamorte.
NOVA YORK, n, (A N0ITE) — Diz-um cor-rcsppndente do guerra (pie a França está con-

Slruindo um novo obuzeiro de _7 niillimelros
de Calibre. Acrescenta quo Krupp está tam-bem construindo um novo canhão dc 51 mil-
Jimetros de calibre e cujo projectil alcançarái!8 milhas. Os austríacos, segundo esse ijncs-
mo correspondente, estão já cinpr<j£ndo
contra os italianos canhões de -15' millfiHfros
dc calibre. -

Nos círculos leelinicos consideram-se exa-
geradas eslas informações.

LONDRES,. 8 (Havas) — A pena de morte,
appUeada ao revolucionário Ohaiirahàn c á
condessa Mnrkiovicz, pelo tribunal marcial
de Dublin, foi commutoda em prisão per-
pelua.

HAVRE, 8 (Official) (Havas) — As tropas
belgas que operam na África Oriental allemã
oecuparam a 1!) do mez findo as posições ini-
migas cm Sliangunu, próximo da fronteira, e
a '2.2 o posto de Ishange.

-— ¦__!¦ *_8<t>ai' 9*2—* ..

Era uma prevenção da policia, que espera ser
concedida a prlsílo preveni ivo pedida peln !!'
delegado auxiliar contra aqueUes cavallielroí*.
Assim, uma vez. decretada a prisão, mais fácil-
i lente scriiini presos o.s ai Ungidos pelo man-
dato.

O Sr. Willemhompi como é nnltirnl, por ser a
principal flftura de todo caso, era então jpior-
dado pela policia, embora dlsorolainonlo, sem
e.-.candalo, com os maiores cuidados e pólosmais alliados dos nosso, "deteclivcs". Osageules passavam nessa missão horas aíflietis-
slmas, 0 Sr. Willemkemp não andava sinão do
nulomovol, linha sempre inuilos affazcrcs o cor-ria dlarlnmonlo, entrando nciiit, .saindo acolá,
n cidade do Mio Inteira. A vigilância tornava-
so mesmo um problema dlffloíi,

bi.sta noite estourou uma nova sensacional.
Os lelepbones da Inspcctorln lilinlavnm dc mo-monto om momento. Havia um verdadeiro re-
uoliço entre os agentes...

Que haveria? Simplesmente o scguinle: o Sr.\\ tllçmlcen.p desnpparcccra — affirmavam osiigenles.
O vigiado cm questão sairá do cscriplorlo deum advogado, A rua Uruflunyonn, pela tarde.' in seguida lomou uni automóvel, andou pelacidade, comprou flores, jantou na lli.ihmu e,em companliia, dizem os agentes, do Dr. Fio-res da Cunha, foi á pensão I.apu. Abi os agen-les ficaram na poria.
Pnssnràm-so uma, duas, tres horas c... saiuo Dr. Piores da Cunha. O Sr. Willeinhenip nãosaiu mais.
Onde estaria o homem, por onde se leria eva-

porndo?
Foi dado o alarma. A Inspeciona'ninvimcn-

loii-sc... E prepara-se agora uma batida pelaidade para descobrir o homem dn capa pre-
Mas será verdade que o Sr. Willemkemp des-oppnrcccu mesmo?

Dous casos
graves

As informações que tivemos
no Ministério da Agricultura
Cpnvorsnndp hoje com o dlreelor do Povoa-

meuln do Solo, uo Ministério da Agricultura,
lurino-, ,i coiiUrmaçAo da noticia dos douü Iu-
Oluenl-i graves oceorrido» cm núcleos colonfdcs
c dos quaes demon bontem iiotleln, O Sr. Hul-
pbe Pinheiro Machado, culrcliiuto, desejou es-
chirccel-os, o o fOK do seguinte moilu em de-
clara.ne* quo nos forneceu:- Molnllvomento no primeiro Incldonte, oc-
corrido entre o administrador do nucloo \'is-
conde de Mauá u o coluno llodolph Pfrlmor,
necessário se torna fazer certo reparo. Não
licuve tentativa de assassinato contra o f in-
colonnrio cm quosISo. mas um acto dc mnnifes-
In liisuhoidlnaçáo, da parle daipicllc coluno,
e logo reprimida pela Dlreclorla do Serviço de
Povoamento, com o auxilio da chefia de poli-tia do Itio do Janeiro, nos lermos da legisla-
çflo vigente, No correr du narrativa, A NOITE: Iludiu á situação especial desse colono, por ser
solteiro, não devendo ler lido, por isso, Ingres-
so nli, nas condições idênticas ás dos colonos
com familia. lí', porém, preciso c.xplicar-se quesó illudindo, como fez, a administração do nu-
çlco, dizendo-se membro da familia Grublcb.po-dtria ter-se mantido naquelle centro rural atéagora, quando sua exclusão ne tornou cffc-diva.

(.imolo ao segundo, Frederico Brant Icnuxc
denuncia do ler oceorrido desrespeito por par-U- do autoridade constituída contri ia colona
(U- nacionalidade allemã. Para apurai- alé ondechegava a veracidade d.i denuncia, com relação
á Inlorfcrcnoln administrativa, paia puniçãodes culpados, resolveu a Dircetoria do Povoa-
monto, devida mon to outorlsnda pelo Sr. mi-nistro da Agricultura, abrir uma syndícau-cia.

IA Câmara de luto
._»

_:_-_ir de ....(j.icjru.
do Cangue.

-Para Impureia

Charutos VIEIRA DE MELLO
Os melhores — VANDYCK

"—  -1TI-

1]m oI_'_'3la_ para á po-íâcla __afil_fia? ãã Acr©
Pelo general Caetano dc Faria, ministrocia Uiicrra, foj concedida licença ao scj_un_IÒtenente João Isjdo.-o Caldas, para servira disposição do ministro da Justiça, na no-licia, militar do departamento do Altto-Acre.

-_S-__

i>\GO__S-i.ucGão do carnal
Zabala

MONTEVIDE'0, 8 (A. A.) — O represen-
lante da empresa concessionária da constru-
cção do canal Zabala solicitou do Senado
que seja apressada a npprovação do respe-ctivo contraio, compromctlcndo-se o dar ini-
cio immcdiatamente ás obras, (pie eslão or-
çadas cm cerca de 20 milhões de pesos ouro,tendo já depositado 10.000 pesos ouro co-mo garantia da execução do contraio.

0 fallccimcnto do Sr» ic-,
lisbello Freire y S»

_.._->-.
A scssiTo dn Câmara dos Deputados foi <Ie'<dleatln, liuje, rt memória do depulado Jclistl.ello Pivlrc, lionlem fallecido.
A s 13 o 15 o Sr. Aslulpho Dutra assumiu ildirecção dos Irabalbos, secretariado pólos Si jJUVOlial I.iiiniirllno o João Pcrnetln. A* cha.moda alU-iiilcrain 8(1 doputndos. A nela du

yespi-ra foi approvada hem rcelaninçôes, nadalitivendo para ser lido no t-xpedieiilo.
.0 Sr, Aguiar o Mello, roprosoutauto de So_-«ipo, lez euláo o necrológio do seu collcga doreprosonloçflo, honlem fallecido, lendo umPO.UOno discurso no qual nddlolonoii a m.li-

pia com quo o "Jorna do Gommorcln" rogls.tOll 0 passamento do Sr. 1 .lisbello Prelrc.
n..« _.»J.í.f ,lcrm,"0» l'1»' Solicitar á Gamara
quo.suspondesso os seus Irabalhos da sessãouoiioje.em eítagem ao collegn morto.Acceiiluamlo o valor do 1'elisbello freire. ,.br, Pedro Moncyr termina a sua eloquontooração solicitando licença n Gamara para «orn erprolo das suas saudosas homenagens aoilli stro morto, em quo o inlellrctualismo uo urnsi republicano, cm cujo ibem fnlnr, perdem unia _veis personalidades.

\'i°'.!" ? .vol"s ° rp -"crlmento do Sr. Aguiaro mono foi o mesmo approvado, sendo it ses-suo levantadas ás II horas.

lonie podo Iam-
s suas mais nola-

*-* w_MH_i

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

0 balanço da taixa Econômica
de S. Paulo

O Sr. ministro da Fazenda recebeu hojqf> balanço da Caixa Econômica de S. Pau.Io, que lhe foi enviado ik-Io respectivo dl.redor.
Por esse balanço verifica-se que o fumdo de moeda depositada attingiu a rói.

M^iiSSS?575. fu?.° dc rcse"'a n réi'
oa_._-Og.87 c dc patrimônio a 1.012:S.£S.90j

Svpbilis em Geral—Cura oi-Otfi.ciru. i:.i\ aa' «So

posse do novo director
da Itisíruccao

A FIDALGA é o que deseja
Quem (em ~ost0 c é financeiro,J'ois elhi é boa cerveja
Que custa pouco dinheiro.

D_i_ _i_@_i®_> col__9d® po?
Na canccüa tle S. D]on;o oceorreu Iioieum (ie..."i3trc.
Quando atravessava o leiío da estrada,cie ferro, o menor Anionio, de nove annos.filho de Antônio Aicüo Ventura, foi colhido

por um trem, recebendo varias escoriações
1-c o corpo.'

Uenois dc medicado peja Assistência, foio menor Anionio conduzido pararesidência á rua Maurity n. M

Mlle.
—< "_0^^ i

é fujona
.—a—

De Minas ao Rio
Fufíira Mlle. Maria Rosa da Cruz de risa dc uma irmã, ein Uelio Horizonte. E vierapara o Itio. J'1
Aqui chegada foi parar num conventiiho tirua das •Marreca.. Sabedor:, r.c facto a po-leia do 5° districto fez deter Mlle.. (|„, ..„ .ta apenas 16 annos, enviando-a ao !í" dele-

ííito. Ta"; qUC l «"«"wA ao seu „roia-ni or, Sr. Antônio Pereira da Cruz, oslnbele-cido em Bocaina. -««-«.
Mlle. fugira desgostosn com o^ seus na-rentes, que não ,. deixavam passear

C-I-SJÍSí-.-s _

0 tenente Burlarnaqui diz
que não disse nada.,,

Tendo o tenente Burlarnaqui, ex-com»"mandante da policia militar doc honlem chegado a

sua

NOTICIAS OFPICIAS: S
o (juc diz o ultimo commimica-

do allcmüo

«-0 í^5__"«

O GAFE'
O mercado dc cale abriu calmo, nos

ços de 10$800 a 11$, com procura bem 1
fada, vendendo-se pela manhã apenas
saccas e no correr do dia mais 1.274.
Nova Voi-I; a Bolsa abriu hoje ainda
baixa dc um a seis pontos. Nos dias

pre-
imi-
519
i.m
em

(i e
7 entraram it.G45 saccas, o a 6 embarcaram
9.G51, ficando o "stock" de 20_.85 saccas.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — _.'.___!„!_í© cosim
«_s imitações.

CURSOS NOVOS
ESTA SEMANA

AS

MlffellilS

são ensinadas pratica c hipi-
(lamente

na beul.tz SCIIOOI, -
(Edifício do "Jornal dolirnsil")

TYPFAVMTIiSG SCUOOI, -

CURSOS DE TACHY-
DACTYLOGRAPHIA W I

n i 11 mina!¦_¦¦¦ n m im ¦¦ niin u i U9,iíf ^'~™™'-,'*rF''r~*'!.''r,'*Ê''nTur-*>v*vaxrKTrTii*i*'

A
xtendência da Central voltou

ao antigo edifício
'¦ A Intendoncia dã fi. de F. Central do fira-
sil est-í desde hoje insinuada cm seu anligo
edifício dentro do palco cia líslação Central.

Nn Maritma ficaram
subordinadas aos fieis.

apenas as secçocs
— »—_r_J| 3 Jj»— « - _.-«.__ .„

O D\k IVIOMETARIO
Os bancos pela manhã declararam sacará taxa de 11 l,'i|i(> d., passando, logo depois,

alguns delles a operar a 11 27)32 d. Qua-nno fechamento :,s laxas melhoraram riuns
para II 27|32 e noutros pnra 11 7|8 d. Paraos esterlinos houve hcgoóTp.s na rua, ao
preço de 20$G50 e em bolsa 2.100 a 20S600
1.000 n 20SR50 e 1Kfl a 20S/00.

Constott epie houve um pequeno nefíocio
cm letras do Thesouro, com 8 "i0 de re-bate.

A Bolsa esteve regularmente movimentada
para as apólices do Emp. .Nacional de 191Sa 780? 5 para ns c"o Emp Municipal J.-;190Ü, ;)0 portador, & 188S0OO..

inauguração do novo edifício
do Lyceu de Artes e Officios

Com a presença do Sr. Dr. WehceslAo Draz,
maugura-sc hoje, ás 20 1|2 horas, conforme anlc-chiámos, o novo edifieio do Lyceu de Artes eOfficios, á avenida Hio Branco.

A commissão encarregada da ornamenlação
do edifício a inaugurar-se fez embaiideirar otrecho comprehcndido enlre as ruas Santo An-
toriio e Barão de S. Gonçalo, c Treze dc Maio
ca aveniüa Rio Branco. Internamente, o edifi-
cio ostcnta_ também cuidada ornamentação.

No aclo inaugural, solemne, só haverá dous
discursos, um do director do Lyceu c d oulro dosou vicc-direclor, agradecendo, em nome daCongregação, os esforços da sociedade.

Realisar-se-á, a seguir, um "saráo" lilero-musical, cantando, para remate á festa, cercade 2,000 creanças nlumnas do Lvceu os livmuosNacional c da Fandcira.
II 'Si^ijfli ¦!< |, , ,, , 
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O que a todos interessa
saber

ícria Esmeralda, devido a ter
balanço, está vendendo por

preços tão baratos que causam espanto l

é que a Joal
dc entrar cm

O Quartel General allemão communica emdata de (! de maio:"Pequenas acções das nossas patrulhasconlra os postos avançados do inimigo, u.iregião de Armentieres, obtiveram 
'exilo.

Perto de Givencliy rechassánios facilmente
todos os ataques inglezes contra as crateras
de minas oecupadas por nás. A investida deum grande destacamento franecz, a nordés-te de Vienne-lc-Cbateaíi, foi repellida cm vio-lenta lula corpo a corpo.

Na margem esquerda do Mosa, a sudestede Hnucourt, continuam os combates dc in-
fantaria c artilharia, fpie se desenvolvem
cm nosso favor" e não estão ainda termi-
nados.

Ao sul dc Varcnton o sargento Franícl
abateu o seu quarto acroplnno, um bipl.mo
inglez. O imperador, em reconhecimento dos
seus méritos, promoveu-o a official.

A sudeste de Dicdciibofcn forçámos um
neroplano franecz a descer, capturando a sua
tripolação. Devido á surpreza de uma tem-
pestade, numerosos balões captivos dos fran-
cezes romperam as suas amarras o foram ar-
rastados até ás nossas linhas pelo vento.
Já nos apoderámos de quinze delles.

Um dirigivcl allemão não regressou de
uma incursão sobre Snloniea. Segundo um
communieado inglez foi abatido, incendi.in-
do-sc na queda."

~aS__ '«__3Q__a»"-'-_B___ ¦¦¦ —___¦

A GUERRA NO AK E NO MAR
LONDRES, 8 (.. 'OITÈ) — Um communieado

official diz ser \ ideirn a informação allemã
cie se terem perdido dous hydroplanos ingie-
zes. Os tripolanles de um dessps apparelhos
morreram afogados. O outro npparelho íoi
destruído e os seus tripolanles foram aprisio-
nados.

E', porém, inteiramente falsa a noticia docomniunicado allemão de que houvesse sido
metlido a pique o submarino inglez "E. 31".Esse submarino já regressou ú sua base na-vai.

NOVA YORK, 8 (A NOITE) — Um communi-cado official allemão confessa ter desappare-cido um "Zeppelin" no mar do Norte.
Esse dirigivcl foi o que ficou destruído liadias nas costas de Scbleswlg.
PARIS, 8 (A NOITE) — Os jornaes allemãescomeçam a dizer que ns tropas aluadas estãosçndo transportadas para os Balkans em na-

yios-bospitaes. lista noticia é completamentefalsa.
E' evidente que cila lem por fim justificaro torpedcanicnto dc algum navio-hosp.tal ai-'NOVA 

YORK, 8 (A NOITE) - Chegou a esteporto o vapor franecz "Vcnise", que foi per-scffuido, ao largo das ilhas dos Açores, por umcorsário allemão que disparou contra o "Veni-
se numerosos tiros de canhão. Devido, no-rem, a sua velocidade, o "Veniae" pôde esca-

A bordo do "Vcnise" vinham 40 cidadãosnorte-americanos.
NOVA YORK, 8 (Havas) - Chego, a esteporto o vapor francez- "Venisc", procedentede Rordeos.
Os passageiros c officiaes contam qne o va-por foi atacado e perseguido ao largo dos Wres por dous corsários, que fizeram oobre ellevários disparos.
A bordo do navio viajavam quarenta cidadãosamericanos.
NOVA YORK, 8 (Havas) — Radiogramma.officiaes recebidos de Berlim confirmam ,ndestruição de um "Zenpelin", a 4 do corrente,

junto a costa de Schlcsívig.
LONDRES, 8 (Havas) — Desmente-se catego-ricamente a noticia do fonte allemã, segundoa qual o submarino inglez "E, 31" tinha sidodestruído por um navio dc guerra allemão.u snbmanuo regressou já á sua base n»ri na_ — -¦•_-——-__._

COLLYRIO
MOURA BRASIL

cura asinilaniniaçõeidos
olhos

Rua -ruguayana, 37
¦___&_

Vapor ''Príncipe di
Udine" 

'
Ainda lionicm íoi recebid.o telegramma do

commandante deste vapor a respeito do qualcorreu ua semana passada o boato ae ter
sido torpedeado.

O referido paquete saiu de Dakar na hora
apráza.a, seguindo sem novidade para o
seu destino.

Temos pr.r_er cm publicar estã noticia
pela tranquillidade que vae trazer ao seio
cie tantas famílias que têm parentes a bor-
do.

Piaiilty
... ... esla capital, conçe-tlido uma entrevista por nós publicada, ogeneral I ana, ministro da Ouerra man-dou chamai-o, ;ndagando si dc tacto ha-via concedido tal entre visla.

O lenente Burlarnaqui, como era natu-ral ju porque o assumpto podia compro-merlcl-o, ja porque é militar negouse tivesse externado pela forma norse externou...
r,uc
que

¦*!_.©!_»»"

Âs eleições no Ceará
mostrou-nos o se-O Sr. Moreira da Rocb

guinte telegramma:
';FORTALEZA, 8 — 0 resultado total daeleição municipal honlem procedida nesta ca-pilai e o seguinte:
Candidatos: democrata menos votado, 710votos; govcrnisla acciolysta mais volado 685.Excluída a li" secção, onde a mesa governis-Ia, unanime, depois de conhecido 6 resulta-do, dando grande maioria aos democratas capenas; 15 votos aos governistas, abandonouos trabalhos da eleição, ainda o resultado co scguinle: chapa democrata, José Porlo 710,Dr. Pompilio Cruz 715, Luiz Bastos 709,Amancio Cavalcante 705, Souza Carvalho 701,

ilOiin Jf-Rc vin_ .Ir.ci. Pi.n_.ii txcií* Clii'VsoliIoMaia 692. Governistas ncciolystas : Themislocies Barroso 670,- Paulo Moraes, 670, Antônioneiro 6C8, Pedro Philomeno, 668, AdolphoBarroso 602, Studard da Fonseca 659, ManoelMaia 651, Carlos Miranda 647, José Pires 63,Godofredo Castro 48, José Araripe 48, Alfredo
Weyne 44.

Convém salientar que nas eleições presiden-ciaes de 11 de abril, nesia mesma 14* secção,os democratas venceram os governistas pormais de um lerço da votação."

Assumiu hoje, as 14 horas, o excrcic.o docargo dc director de Instrucção Municipal oDr. Afranio Peixolo. Esse aclo rcalisou-sc
no gabinete do Sr. prefeito, a clle assistindo
vários professores dn Escola Normal, funecio-
narios, etc.

Ao empossar o seu substituto, o Dr. Azevc-do Sodré diz que ha pouco mais de uni annoconfiou ao Dr. Afranio o cargo dc directorda Escola Normal.
Resalla a direcção que o Dr. .Afranio im-

primiii á escola, dizendo aproveitar o cnse-
jo para render as homenagens do seu apreçoo admiração, pelos serviços por elle prestadosnaquelle departamento. Hoje passa o Dr.Afranio Peixoto para uni posto de maior rc-sponsobiiidade c num momento difficil. NaInstrucção varias reformas foram feitas c en-Iram agora cm execução, dependendo todo oseu exilo dc quem as tiver de praticar. Si não(lispuzer dc uma cabeça c do um pulso forte,fracassarão ine. itavelmenlc. Assim, acerescen-
ta, ao empossar o Dr. Afranio nesse isto,
eu o faço com a mesma cerleza c confiança
dc que elle sabe ' cxecutal-as, corrigindo cr-
ros e falhas.

O Dr. Sodré terminou reiterando as espe-
ranças de que o novo director de Instrucção
confirmaria, nesse posto, as provas dc sagaei-
dade e critério reveladas cm oulros cargos.

O Dr, Afranio respondeu dc.tarando ,uc a
confiança do mestre recaia no amigo è no
discípulo, não lhe causando surpresa a hon-
dade de que o tornou depositário. Também
não lhe causava estranheza a atiuosphera -c
bondade que o cercava. E' optimisla c tem
sempre encontrado o carinho dc seus seme-
lliantes. Não é que valha alguma cousa. O
grão dc pó tem lambem ás vezes refuigencias
de ouro. São os reflexos da luz. Assim clle
também nada mais representava do que o rc-
flexo dos corações amigos.

Na Dircetoria de Instrucção fará o que fez
na Escola Normal: trilhar o caminho do seu
mestre e amigo.

Em seguida, pelos Inspeclores médicos ej-
colores, falou o Dr. Maurício de Medeiros e
pelo corpo de professores c alumnos da Eseo-
ia Normal o Dr. Alfredo Gomes, que poz em
destaque a acção desenvolvida pelo Dr. Afra-
nio Peixolo na direcção da Escola Normal, no
momento difficil em que imperava ali a anar-

.chia. Com muita af.abilidade, rara cortezin,, __ U1,UI „. )11Cs01,ro, seria ainda assinadade que sempre lem dado provas, o Dr. Afra- este meznio correspondeu á expectativa geral, piau-
laudo a bandeira da paz e da harmonia onde
reinava a discórdia e fervilhava a intriga.
Diz que clle saneou moralmente a almospbera
da escola.

Fala em nome do sentimento* de gratidão,
certo de que eslá interpretando o modo dc
pensar dos seus companheiros e alumnos.

A reforma da Imprensa
Nac.oi.3l

O Sr. Castelio Branco confe-
renda com o Sr. Caíogeras

Com o Sr. ministro da Fazenda conferen-ftou, a tarde, o Sr. director da ImprensaNacional, que se fez acompanhar do th.-soitreiro dessa repartição.
A conferência, que foi longa, versou so-bre a rciorma da Imprensa Nacional, i;ielaborada e que está dependendo cia aòpro-vaçao do governo.
O Sr. mjnistro, com os dados e informa-eucs que lhe prestaram o director e othesoureiro daquclla repartição, estudou dc-tjclamcnte as bases da reforma que, segundose dizia uo Thesouro, seria ainda a.Yi

ÜX, e ter si
deoiiiacio, o "fak.r"

íleseia continuar...

g___a_j __B-_8-_B_yp
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Quercis apreciar bom e puro cafó?

Só o PAPAGAIO 
pg"F"^r-**p*M*Tiii_nyw'-'ifjiyi Baseara t______3c__

Cuidado com os autos!
Ao fazer uma curva na rua Uruguayana

para entrar na do Rosário o automóvel nu-
mero 832, conduzido pelo "chauffeur" Ma-
noel Francisco Brito, atropelou o operário
Eugênio Perci, de nacionalidade italiana.

A victima, na queda, fraclurou o craneo.
O "chauffeur" foi preso cm flagrante, ten-

do as testemunhas do desastre affinnado a
sua nenhuma culpabilidade.

Eugênio Perci íoi soecorrido pela Assislen-
cia o internado na Santa Casa, em eslado
grave.

1 tg%-QtZ>" t—

cigarros, ponta de
cortiça, para 200

réis com brindes. Lopes, Sá __ C.
¦ ¦ '¦¦¦ -i........—¦ -+__«^ft$feB__—.a-*- i' ii ¦____¦

Uma sexagenária é
victima de um

accidente
58 velhinha Manha da Costa, de Q-i an-nos de edade, quando efescia as escadasdc sua casa, á rua Viscoridessa cie IVrassinunga n. 11, levou uma queda, ferindo-

se no rosto. ¦ ;
A Assistência soecorreu-a, fiando el_» &n

; i tratamento _a sua própria c ¦¦/.•>.!' "" -

A policia do G° districto, em janeiro do
corrente anuo, em uma felicíssima diligcn-
cia, peneirou na ensa n. 417 da traves-a Ba-
rão de Guaratiba, onde um "fakir" de fan-
caria recebia consulentos e gordas maquias.

O "fakir" — Dose Daimo — porluguez, foi
preso c o material, de epie se ulilisava para
illaçjucar a boa fé dos ingênuos, removido
liara a delegacia.

Feilo o processo, respondeu Daimo a jul-
gamento, condcninnndo-o o juiz da 4* Vara
Criminal, Dr. Sampaio Vianna, a um mez de
prisão, á vista de seus bons antecedentes, c
á multa de 1QO$000.

Daimo cumpriu a pena e pagou a multa.
Expirado esse praso de um mez, o "fa-

kir" sentiu saudades da sua profissão. En-
irou a considerar nue, "para tão curta pena,
mais valia não nbandonal-a"...

A questão era obter os necessários npetre-
clios sem despender "cum qtiibus".

No cartório da 4a Vara Criminal estavam
depositados os objeclos: a sua varinha ma-
gica, espécie dc baculo cm miniatura, o li-
vro das "drogas", um manual dc homoeopa-
Ihia, de accordo com o qual preparava as
mczinhas que dava a beber aos papalvos, c
os cartões de entrada, vistosos, com o lilulo— O Poder Occullo I

Era simples. Com uma pcniiada requereu
ao juiz:"Esmo. Sr. Dr. juiz da 4" Vara Çritiii-nal — José Daimo, tendo pago a multa
que lhe foi imposta, bem como cumprido a
pena a que foi eondemnado, no grão mini-
mo do art. 157, do Código Penal, requer a
V. Ex. que lhe sejam entregues os seguintes
objectos: /"A bomoeopalbia no alcance dc todos"
ou "O medico dos pobres"; um diecionario
c-ncyclopedico; uma vara de ébano c umn
lente com aro dc tartaruga."

O diecionario cmyeiopcdico, porém, con-
forme informou ao juiz o escrivão ,1osé Ac-
ciòly, não foi remcltido a cartório.

O juiz, prudentemente, mandou, por des-
paebo, que. ao requerente fosse entregue ape-
nas o livrinbo de medicina.

Fica, porém, a policia avisada de que ofakir Daimo pretendo continuar a "fa-
Uinssr" o publico. Si a profissão é boa...

em
uma

O José Muniz Pacheco, casado, brasileiro, residente á travessa Carneiro n. 4,Villa Isabel, tomou-se de amores porvisinha.
Esta, que sabia o seu estado •civil,

correspondeu.
Qesgostoso, clle resolveu morrer c hojeingeriu um vidro cie iodo.
Depois arrependeu-se, grilou, veiusistencia e elle não morreu.

li a 0

a as-

.0 Dr. Sodré dará, chis 12 ás 1. horas
as seguintes audiências: segundas, quartas'e sextas ,nos directores de obras, hygiené
eslaiiistica e inspector de matias c jardins¦ ásterças e quintas, Patrimônio, Limipesa c Bi-bhotlicca. Com o director do Fazenda e ochefe da commissão fiscalisadora S. Ex. con-fcreiiciará diariamente. As audiências pubit-cas serão dadas aos sabbados, das 11 lio-ras cm deante.

Essas determinações entrarão cm vigor r._
próxima quarta-feira.

—«—_s-w__

fl villa Oi¦'sina v
arrendada

í_.3 Q

O Sr. ministro da Fazenda resolveu arron-
dar ,a villa proletária Drsina da Fonseca.

S. Ex. determinou ao director do Patri-
monio Nacional que orgatiise as bases parao arrendamento.

>—«__JS^»—»-_.

Réunin-sé a Gosamissãfl

A commissão dc reconhecimento de po le-
res, do Senado, rc-eleita na sessão de hoje,
hoje mesmo se reuniu. Foi acclamado presi-dente o Sr. Bernardo Monteiro, que fez a
distribuição de relatores por Estados.

Ao Sr. Abdon Baptista locou o Districto
Federal, ao Sr. liaynmndo Miranda o Ama-
zonas e no Sr. João Luiz Alves, por estar au-
sente o Sr, Arthur Lemos, o Hio Grande do
Sul.

Amanhã, ás 11! horas, retinir-se-ã nóvamcn-
te a commissão, para ouvir os interessado4
nos pleitos rcalisados nesses Estados e n<!
Districto federal.

'i
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Os commentarios da
Imprensa parisiense

Coclaraçõas rio uma eminente
pereunalUiarJo brasileira

/ PAUIS, S (llarati) — 'ítalos os jav
ftucs publicam os despachos confirmando
a» torpedeamento do oupor brasileiro Jllo
jllrtnirii",

1 1'm. representante ita Agencia llavan
tihievc ile uma eminente personalidade i>t>-
\tilicti brasllaln-., fjue se acha ilo passa-
fiem ar sta capital o que brevemente rc-

Ítrcssa 

au lirasil, an seguintes dcclaru*
Des :

fiJ)cV0'(t0 encarai' com» muita possível
t Ugpotlieso ti'- um nimptmeiitii diploma-
)ien entre o Jlrusil e. a Allemanha, quer
romã conseqüência Oa -provável ruptura
rnlre, esta <: as listados Unidos, quer como
peção tínii!)icit'l!'nto. o rompimento darta
putlsfuçuo o ;s .sentimentos tio justiça e. tio
fiumtinldado tia poro brasileiro, que Cfítd
¦vei-ttath.-iramenle Indignado r/nu »i liarlia-
.ria <la guerra aliamã; constituiria egual-
-vieut'' ama brilhante afflrmaçtlo tia na-
\CtonultdUão brasileira em face (to perigo
allemão,

O lirasil, cnfllclranão definitivamente ao
•ledo dus alliados, adquiriria ama magni-

J fica situação Internacional, visto quo so*
' fia chamado a collaliorur va rcgulumcn-

I lação da pu?, e. estreitai-la considerável*
Sliirilfo as suas rcUlçõcs eom ns alliados,
\q-ut sr acham senhores do mar. l>a ponto
[ile vista tio interesse nacional, os resulta-

¦ des inan!ftstav-si'-iam ímmcdlatamente,
! mt favor do eommercio marítimo, das
I suas finanças, ilo mercado de café, ão seu
S tlcscnvnl rimado econômico, emfim.

A ruptura precipitaria lambem a indis-
I 'pensarei acqulsição dos vapores allemães
I internados nos portos brasileiros.
j-, A colldlioraçãa do lirasil seria conside-
.vin-t-l; os alliados poderiam fornecer-se

11?/' <((.• armas, cartuchos, matei-las primas,
\ele. Além disso, a frota brasileira só por
si chegaria para dominar o Atlântico me-
r.tdional, podendo assim -utillsar-sc cm ou-
iros serviços os navios alliados que fazem
D policiamento daquellá parle do oceano.

Concluindo, o entrevistado accrcsccn-
tou:

"Seria realmente hélio ver no nosso
oceano o pavilhão do lírusil defendendo a

1 sim nacionalidade, a humanidade c a eivi-
! ligação contra os bárbaros.
1 J'óde estar certo de que são esles os

I mais ardentes desejos do jiavo brasileiro,"
«aj ¦»£#¦••-*-

A historia complicada de uma
lancha

BELI.Ò HORIZONTE, 8 (A NOITE) — Não é
verdade (pie os Srs. Haas c Çlemencc, conces-
sionnrios da navegação em lanchas do S. Fran-
cisco, tenham entregado uma lancha á commis-
são de dCsobslrucção do rio Paracalú, confor-
me informaram á commissão fiscal dn Central
do Brasil.

Ao contrario, a commissão Paracalú entregou
uma lancha dc sua propriedade, e que foi ad-
quiritla por lã contos, para ser guardada pelos
Srs. Haas o Clemenee, quando aquella commis-
bão foi cxtincln, em fevereiro ile 1914.

lilili fílí 911 fjl
¦'' ¦•^¦-——¦

llfJlÉEMm
Mais uma vez um assassino

consegue evacíir-se
: Foi ha dias, No morro do Salgueiro, de-:. pois (le unia vinícola troca (le palavras, o
indivíduo .loão Pcdrc vibrou uma punhnla-

: ila em Alcides «his Sanlos, que seduzia a sua
' amante Djnnirn ne tal.

João Pedro foi preso e Alcides removido
i para a Santa Gusi, onde falleceu.

Hoje ia João Pedro para a Detenção. Ti-
j jiha primeira de ir ao Gabinete de Identi-
i íicação,
I .loão Pedro foi acompanhado por dous sol-
(dados. Nn ante-sala do Gabinete, quando
Iesperava a sun <:-.;'. de ser identificado, pediu
nos seus conduclores para ir ao \V, C,

Muilo tempo os policiaes esperaram o seu
Regresso.

A poria que guardavam, porém, não se
liliria. Afinal unia idea decorreu a um dei-
les:

— 13 si o criminoso tivesse se inalado V
; Bateram á poria; chamaram. Nada, nc-
tíhuma resposta. A poria foi forçada. Gran-
He decepção! .loão Pedro havia dcsnpparccido.
Os policiaes eiii.reo1haram-sc, pasmados, com-
jprchcndendo que. c criminoso se evadira.

I _ Mns, como teria oceorrido a fuga 1 Muilo
/simplesmente, João, graças á ingenuidade
dos _ policiaes, tranearii-se no cubículo,
Dnhi conseguiu passar pnra o forro dn pre-

i(lio e paro o telhado visihho, de onde, na-
(luralinenle, (íesceiif.in, ganhou a rua e...

A policia deteve immciliatamcntc os dons
ísoldados, tendo o commissario João Lima,'do 17' districto, iniciado diligencias paia ca-
piorar o fugitivo.

, Foi dada uma batida nn morro do Sal-
gueiro, sem nenhum resullado.¦ 1 ma phnrnincin dn rua S. Francisco X.i-'vier, onde segundo constava se homisiara
Euclydes, foi varejada, lambem sem re.-")-
Jado.

üais liifi ae.t<
&àmmmmw®BB

I UM CRIME ESTÚPIDO
Em um terreno baldio, á rua Dias da Cruz,

nn Meyer, um popular encontrou pela ma-
nliã, envolto em unia toalha, um feto do se-
Ho masculino, dc cor branca.

O faclo foi levado ao conhecimento dn po-
Jicin do ill" districto, que fez a remoção do
feto para o necrotério da policia, afim dc ser
examinado.

I A autópsia realisoú-se hoje.
I Nascida a tempo, a pobre creança foi
assassinada. Os médicos legistas constataram
ter o infeliz pequenino nascido com vida e ler
sido sacrificado de uma maneira barbara.

A principio tentaram cstrangülal-o, nper-
tando-o pela garganta, onde foram' encontra-
tios signaes irrefutáveis. A infeliz creança rc-
sistia por certo, e então, mataram-na com
cima forte pancada na rabeca.

A causa da morte dada pelos médicos é jus-tamente fractura do craneo.
Compete agora á polida do 10 districtoapurar o quem cabe a responsabilidade doassassinato.
O laudo dos médicos peritas, que não põeem duvida o assassinato, deverá yinda bojeser enviado no delegado local ,

A resposta americana
á nota allemã

i
UMA SITUAÇÃO DE

EXPECTATIVA
ír.isiiixaro.y, ,v (iravaa) — A res-

posta do governo americano d mda alie-
mã de I do corrente eslá virtualmente
concluída. Vrtivavulmcnto hoje mesmo
srrtí trtinsmttltdu para llcrltm o simul-
iuncamente eommunleatlti ao poro.

Comquuiilo nas círculos officiaes se o?>-
sorvo absoluta discrição sabvc o tóxto da
nota ila <'u*<t Branca, podemos udcautar
que a resposta do governo americano (•
lacônica e se limita a declarar que tis rc-
luciles diplomáticas entre os listados l'nl-
dos <• a Allemanlia serão mantidas em-
quanto as instrucçõcs expedidas de con-
formtllatlo com as declarações do governo
de lie ii i ia tios eommtindanles de submarl-
nos [orem respeitadas e cumpridas; e que
cm todo caso os listados Unidos não po-
dem admtttir que a Allemanlia lhes dieta
a condueta ti seguir em suas negociações
com a Inglaterra.

I «MOt»» I

Nomeações e exonerações
na Marinha

Foram boje nomeados os capitães dc cor-
veta Luiz Clemente Pinto, commnndnnte do"dcslro.vcr" "llio Grande do Norte" c Au-
gusto Durval Cosia Guimarães, Immcdinto do
cruzador "líarroso" c o li" tenente machinis-
ta Heitor Cândido Corrêa, instruclor da Es-
cola dc Machiiiistas Auxiliares.

Foram exonerados : o capilão de corvcla
Luiz Clemente Piulo. de immcdinto do "Bar-
roso"; capitão-tcncntc Heitor Gonçalves Per-
digão, de commandante do vapor de guerra".laguarâo" col" tenente Henrique dn Silva
.laeques, de ajudante da Capitania do Porto
de Pernambuco,

ifre a cre&da e â
patroa

Om cedlaila faisa
Zulmira Soares foi á cosa dc modas da rua

do Thealro, fazer umas compras. Reconhecida
falsa unia cédula dc 200?, que dera cm pagamen-
to, foi cila delida para a 1* delegacia auxiliar.
Abi, declarou que recebera a nola em questão
de sua /itroa, proprietária do bazar Teixeira, ú
rua da America u. 259.

A patroa diz que não, n criada que sim
c o inquérito aberto csclariccrú tudo.

Â classificação e transfe-
rencia de officias da

Brigada Policial
O Sr. ministro dn Justiça classificou c trans-

feriu na Brigada Policia! do Dislriclo Federal
os seguintes officiaes:

Classificados: como ominandanle do 2' bata-
lhão, o Icncntc-coroncl Carlos Antônio dos San-
tos; como commnndantc do 4° batalhão, o te-
jicnle-coroncl Joaquim Antônio jlrilhante; como
inlendcnks, o major Sebastião dc Almeida Car-
(leal e o capitão Hòrmino dc Azevedo Mullcr;
como assistente do pessoal, o major Carlos da
Silva lieis; como assistente do chefe de poli-cia, o capitão Álvaro Pinto Ferraz; como com-
mandante da P companhia do 8o batalhão, o ca-
pilão José Gonçalves Pereira dc Mello.

Transferidos: da.23 companhia do 3o bala-
Ibao para a 1" companhia do '2", o capilão Al-
fredo da Silveira Danlas, e da 1" companhia do
f batalhão para a referida 2:l do 3", o capitão
Ccsar Bárrno.

S Sr. i@iré entrou
na Pr^l^lfira com

Rio hospeda um grupo dc
"príncipes dos dollars" _

O "Cyprus" na Guanabara
O Uio hospeda liojò vnrloí cxcursloiilnlas

nnrlc-niuoricniios, nlguns dos mines se diz
que pertencem n celeluc classe de milllnrdn
rios do bcii paiz,

O ".vncht" "C.vpnii", em que viajam cs

fevr:':.^i^::í»"1»-B''

O hiale americano "Cuprus", ancorado
nu nossa bahia

ses representantes do famoso dollnr, fundeou
em nosso porto ;i.. lã 1,2 horas.

Apôs as visitas da pragmática, entrámos
n seu bordo, ande fomos recebidos carinho-
saniente pelos afortunados passageiros.

Os salões do '•Cyprus" são luxuosíssimos,
Os passageiros levaram-nos a passear por

todo o "ynclít", Tudo no "Cyprus" 6 ele-
gante c dc primeira ordem. Ha tapetes caris-
slmos. JJ o (pie mais é de bordo deve ter
custado muitos dr.ilars.

Chegámos, afinal, mini saião á popa da
bella embarcação. Um grupo dc senhoras, n
um canto. Todas bebem refresco c falam, c
ricin, e fumam...

Entre os viajantes do "Cyprus", o dono
deste, o millionario D. C. Yacltling, cnlrctc
ve comnosco demorada conversação. Falou-
nos, eiithusiasmudo, da impressão (|uc traz
dn natureza da America do Sul. Coutou-nos
que deixou o porto de S. Francisco a 10 de
março ultimo. Vem pelo .México, Panami,
La Paz c Chile, dc onde foram a IJuenos Ai-
res por terra.

12in seguida, visitou Montevidéo c Sanlos
O Itio, ú entrada Guanabara, offericcu-lhe,
bcllissimn impressão,

Foram recebidos aqui os nnsssos hospedes
por dous representantes do Sr. embaixador c
cônsul americanos.

São viajantes do "Cyprus", que í movido
a oleo, os Srs.:

I). C. Jnckling e senhora, de S. Francis
co; \V. S. Martin e senhora, de S. Francis-

,co; II. 15. Topkor c senhora, de S. Fran-'cisco; Marjorie Josselyn, dc S. Francisco;
Dr. II. W. Allen, de S. Francisco; Charles
Hnyden, dc Nova York; K. lt. Babhitt, do
Nova York, e Sherwood Aldricli c senhora,
de Nova York.

A's 17 horas desembarcaram no cács Phn-
roux, os nossos hospedes, afim dc passearam
pela cidade.

O embaixador dos Estados Unidos, Sr. E.
Morgan, offerecc as 20 horas, no Jockcy-Club,
urr. jantar aos capitalistas "yankees"."

listes, acompanhados por pessoal da cm-
baixada e do consulado, desembarcaram ás
1G horas no cães Pbároux c foram, cm au-
tomoveis, visitar o Museu Nacional e n Quin-
ta da Iloa Visla.

Os excursionistas vão dormir a bordo do"Cyprus'* c provnclmcnle ainanhã cedo se-
guirão para Pctropolis, onde tencionam pas-
sar o dia.
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©s enenesiaiores
Foi inuHado cm 508000 Carlos Caetcp.lane,

estabelecido ;í rua General Calchvcl n. 158
por fabricar licor dc hortclã pimenta, con-
tendo matéria corante, derivada dc alça-
tião de hulha. í

Roubo o tentauTa
de assassinato

Â policia acudiu a tempo
Foi uma .secnn rápida. E si não acudisíc

a tempo a policia marítima teríamos a i*ip-
gislar um roubo, acompanhado, talvez, de
um assassinato.

Fstá ancorado no nosso porto o navio in-
glez "Mercúrio", a cujo lado tem lambem

Acabou-se a mina dos auto-
moveis

Ao assumir o cargo de prefeito do Districto
liderai, o Dr. Rivadavia Corrêa, no intuito de
reduzir despesas, supprimiu do serviço da "ga-
rage" da Prefeitura vários automóveis, tornan-
do, assim, menor a verba de custeio de tal ser-
viço. Agora, o Dr, Azevedo Sodré acaba dc com-
ple.tnr n tarefa do seu antecessor: S. Kx. e.xtin-
guiu o serviço de automóveis da Prefeitura, con-
servando, apenas, dous carros, que serão em-
pregados simplesmente para represenlação oi fi -
cini do Sr. prefeito;

t '•••¦liEQtU"»'' <.'

As candidatas á E. Normal vôo
pedir a protecção de Mme.

ncesíáo 
'

Reijncm-Se amaílbn, á tarde, no prédion. 73 da rua dn Alfândega, as eandidalas
ao 1" anuo da Escola Normal e que no til-limo concurso obtiveram (i0 e G2 poiltos, as
quacs pretendem que lhes .seja concedida ma-
tricula naquelle estabelecimento, allcgando
que o mínimo dc 50, conforme determina o
regulamento, foi já excedido, havendo assim,
precedente que justifica a sua pretensão;As candidatas irão amanhã mesmo ao pa-lncio do Cattete pedir a intervençno, no ca-
so, de Mme. Wcnceslúo Ura;:.

Â
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is excepçoes a regra
gera

O ladrão Jorge Rue peneirou á tarde emum bnlequim, á rua Barão de Mesquita, e,
indo ao interior, roubou nm relógio, com
corrente de ouro, e dous ternos de roupa,

Ao se retirar foi presenlido c preso cmflagrante.
% ¦»«i<JjHmw t"

Os últimos actos do Sr, Sodré
de Instrucção

C Dr. Azevedo Sodré foi boje á Dircctoria
de Instrucção despedir-se do íunccionalismo
que ali trabalha. Nessa oceasião S. Ex. as-
signou, com a data de 5, as designações dos
regentes de turmas da Escola Normal, confor-
me a lisla por nòs já publicada. Só não fo-
ram designados, por haverem recusado, os
professores Ignacio do Amara', este nomen-
do director da Escola, c Amnnr.v de Mcdei-
ros.; _. .„¦ .—•  '.. ,
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Theodoro Grcgor, ladrão c aygrcssor
lançado ferro a eseuna americana "Lucin-
da Sultor".

Tripolanlc daquellc navio, o inglez Theo-
dor Grcgor, aproveitando hoje o descuido do
pessoal de serviço na eseuna, penetrou nesta,
saqueando o camarote do seu eommandanie.

Voltando para herdo do "Mercúrio", o ca-
pilão do mesmo, J. N. Padyen, notou que
Grcgor trazia um grande embrulho.

Rcprclicndendo-o e procurando saber do
que se tratava foi aggrediclo por Grcgor. dc
faca em punho.

Acudiu logo a lancha "Tres de Janeiro",
da policia marítima, que efíceluou a prisão
em flagrante do marinheiro Theodor G:'e-
gor, apprebcndendo o roubo que elle prati-
cara.

Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas até ás IS horas)
Os francezes recune-
ram os trincheiras

hontem perdidas
PAItlS, fi (Official) (Havas) — lm

enérgico alaquc 'tias nossas tropas cxpul*
sou os allemães tias galerias a lesta da
colllna mu, onda tinham penetrado liou-
tem.

jVn margem direita do Mosa, as Irin-
ebelras quo honlem tinham ficado cm po.
dor do inimigo, tio sul de llaudrcmunt,
lambem foram reconquistadas, depois de
Ires violentos combates. Capturamos tihi
trinta homens, entre os quacs dous offl-
ciaes. ,. -:.í-.-

O combate em Ver- M00}
cüun continua vioBen-

tissimo ';'.;>-'
1-AlllS, ,S (Official) (Havas) — l)u-

ranlc ti noite, continuou violentíssimo o
eombale na região de Vcrdun. As tropas
[runcczas inutilisaram os ataques farto*
sos do inimigo, -nas immcdlações da colli-
va iíOJ.. Os allemães soffreram ahi per-
das extremamente elevadas. },£&&&z

O kaiser quer fazer 'V."
a paz immediata- ií'/

mente "r
ZO.\J)i:i-S, S (South American Vrcss)
A Liga Humanitária Allemã fex publi-

car uma circular por cila dirigida tis as-
sociações congêneres dc toda a Europa c
nu qual demonstra a necessidade tlc ser
feita quanto antes a pa-,

Dlá-ée nesse documento que o lutlscr,
pov oceasião dus festas da 1'aschoa, escre-
ven ao papa uma carta va qual manifes-
ta a espern de que Sua Santidade c o rei
Affonso XIII, da Hespanha, promovam,
sob o propicio emblema dc Colombo, uma
conferência dos pai~cs belligerantes, para
o fim dc ser quanto antes negociado vm
armistício c discutidas as negociações de
paz immediata, sem prejiuizo das aspira-
ções legitimas das nacionalidades..

O torpedeamento do"Tubantia"
LOXnitES, S (Soullt American Press)
O "Tclegraaf'', de Amsterdam, des-

mcnle a noticia dc que a Allemanha te-
nha offerecido ao TAoijd Jleal Jíollandes
tim, vapor pura substituir o "Tubantia'",

torpedeado pov nm submarino allemão.
Conlii-iiam ainda as negociações entre

o fíovcrvà- c a dircctoria do Lloyd Ilollun-
¦«.

Um submarino enca-
lhado em Varna

LOXItltES, S (South American Frcss)
—Um submarino allemão, segundo consta,
encalhou cm Varna, no mar Regro.
lima delegação búlgara

visita Berlim
NOVA YORK, 8 (A NOITE) — Telegrapham

de líerlim:"Uma delegação do Parlamento búlgaro chegou
a esta capital, afim de retribuir a visita que
diversos membros do Reichslag fizeram a So-
fia.

Acompanha a delegação, o general Popoff,
Pm honra dos parlamentares búlgaros estão

preparadas diversas festas."

Um acc.dente no Me-
diíerraneo causa seis-

centas vicíimas
NOVA YORK, 8 (A NOITE) — Consla em

Corfú, segundo informam de Berlim, que um
transporte russo foi a pique no Mediterrâneo
cm conseqüência dc ler balido cm uma mina;
0 transporte estava cheio de tropas, tendo mor-
rido üOU pessoas.

Â oecupação de Fíorâ-
na pelos francezes

PARIS, 8 (A NOITE) — A oecupação dc Fio-
rina, na Macedonia grega, foi feita por Ires
companhias de infantaria franceza.

Foram capturados ali 12 siibditos gregos e o
cônsul da Auslria-llungria cm Mounstir, que
estava de visita a Florina. Todos se oecupa-
vam em fazer espionagem, segundo as provas
colhidas pelas autoridades militares' franco-
zns.

O esíatlo de GàlirtéB VX;?',-.
d'ÂnnuiízIo

LONDRES, 8 (A NOITE) — Informam de
Itomn que o mèilico assistente de Gabriel d'An-
punzio pediu uma junta medica afim dc expor
ai s seus collegas os receios que alimenta quan-
to no estado do olho direito" do poeta. D'Ari-
niuizio está de novo submeltido a lim regimen
rigorosíssimo, sehdó-llie ordenado que guarde
o mais nbsolulò repouso.

A reunião de leaders
na Câmara

-"*—<t 1>&a»—¦»-

is ©éll®©f ores |f éAéraes
no Ministério ,iàFaaseiaSâ

No Ministério da Fazenda, ú ultima hora, uma
commissão de collcctorcs federaes, composta
dos Drs. Arthur Peixoto, Edmundo Lacerda e
Franldiri dc Almeida, aguardava audiência do
Sr. ministro para pedir a S. Ex. seu auxilio
junto ao Congresso, afim de obterem ns rega-
lias que gosam os funecionarios públicos c com-
municar ao mesmo tempo o que ficou resolvido
na ultima reunião da classe a <juç jusiteu-
cem. /- - --—**-' V

omeacBes na Agricultura
O Sr. ministro (in Agricultura lavrou hoje

as seguintes portarias:
Nomeando João Carlos de Magalhães Cas-

Iro pnra o cargo de .seripturariei da Esla-
ção Experimental da Bahia; Luiz de Araujo
Figueiredo, para idêntico cargo na de Coroa-
iá; Anlonio Machado da Cunha Cavalcanti,
para a de Escada; Edgard Banho, para o car-
go dc escripturarío do Aprendizado Agricola
de S. Luiz das Missões; Carlos da Cunha
Menezes/ para o cargo de bibliothccnrio da
Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária; Anlonio Ferreira da Silva, pa-
ra o cargo de. almoxarife do Posto Zcoteehni-
co de Lages; José Ferreira Sanlos e Ovidio
Loureiro, para idênticos cargos nos posios
dò Ribeirão Prelo c Pinheiro.

Foi lambem nomeado o Dr. Joaquim de
Avellar Figueira de Mello para o cargo de
auxiliar agrônomo do Saluba, em Alagoas.

Todos esses funecionarios são àddidos ao
Ministério dn Agricultura.

alistamento na Guarda
lacional

AS PROVIDENCIAS DO MINISTRO
DO ÍNTERiOR

O Sr. ministro dá Justiço, recònimcndou ao
chefe de policia a expedição das necessárias or-
deus afim de que os delegados districtaes for-
ncçam aos conselhos de qualificarão'da Guarda
Nacional ns .relações iiominaes dos cidadãos
que estejam em condições de ser alistados, com
Iodos os esclarecimentos determinados pelas
leis vigentes, devendo reunir-se aquelles conse-
lhos no terceiro domingo Uo mez corrente.

Ficou resolvida a reeleição
geral

No fínlilnele tio presidente da Câmara dos
Deputados reuiiiraiii-se, hoje, ás II 1)1! horas,
OS "leaders" das varias bancadas diiqiiclln casa
do Congresso Nacional, com n proseiiyn do Sr.
A.stnlplm Dutra.

Nu reunião tomaram parle os Srs. .tu.iinia-
uo de Serpa, do Pará; Cunha Mucliiiilo, do Mara
iilino; Joaquim Pires, do 1'iaiihv; Allierlu Mara-
iihão, do Itio Orando do Norte; Moreira dn
lincha, do Ceará; Cosia IWbciro, dc Peruam-
lnicn; Mnxlmiuun dc Figueiredo, de Pmnliy-
lin; Euscliio de Andrade c Costa Ilego, de Ala-
goas; iMoni/ Soilré, da llaliia; Aguiar o Mello,
de Sergipe; Turciuuto Moreira, do Espirito Snn-
lo; Thomaz Delfino, do Districto Federal; Pe-
rclrn Nunes e llaul Veiga, du llio de Janeiro;
Alberto Sarmento, dc S. Paulo; Antônio Carlos,
do Minas; João Porncltii, do Paraná; Celso lla.v-
ma, dc Snntn Calharliui; Annlhnl de Toledo, de
Matto Orosso, c Soares dos Santos, do ltlo (Iran-
de do Sul.

0 Sr. Anlonio Carlos propoz que coubesse
no Sr. Soares dos Sanlos a direcção dos Iraba-
lhos da reunião, o que foi approvadn,

O Sr. Soares dos Sanlos expoz, então, os fins
da reunião — a escolha dó "lender" dn maio-
riu c a consllluiçfio dus commissõcs pcrmnncu-les. O "lendor" da bancada do llio (iraiide de-
clarou iutcrprelar o pensamento da iiuanimi-
dade dos presentes indicando á reeleição o"leader" da maioria, Sr. Antônio Carlos, com o
que concordou a assembléa.

Quanto :i constituição das coinmlsSões per-maiienles propunha que se delegassem poderesno presidente c uo "leader" da maioria paraorgaiiisal-as.
O Sr. Anlonio Carlos agradeceu a sua indi-

cação para continuar a exercer as funeções de"leader" da maioria e sugfeiíii o critério da
reeleição para a mesa, indicando, de accordo
com velha praxe, disse, o nome do Sr. Ves-
puclo dc Abreu para substituir o Sr. Soares dos
Sanlos na primeira vice-presidência. O Sr. Au-
tonio Carlos agradeceu, por ultimo, n eonfinn-
çn qnc lhe era prestada pelos collegas (pie o
encarregaram de, com o presidente dn Cnmarn,
organisar as commissõcs permanentes, decla-
rando que para esse fim procuraria ouvir os'Jcaders'' das varias bancadas.

E assim, approvadfis Iodas as propostas, ter-
minou a reunião. • *

O Amazonas não teve representante na rcu-
nião, por falia de '•leader", 

pois que cada um
dos seus deputados representa uma corrente
partidária.

Também a opposição parahvbana não se fez
representar pelo seu único deputado, o Sr, Si-
mcão Leal.

A secretaria da Camnrn convidara, por equi-
voco, o Sr, Frederico Borges para representar
a bancada do Ceará.

O Sr. Frederico Borges, porém, declarou, an-
les da reunião, não ser "leader", razão pela
qual foi convidado para substituil-o o Sr. Mo-
reira da Bocha, que é o "leader" da maioria dn
bancada',

Goyaz não se fez representar na reunião. O
f>r. Hermenegildo dc Moraes retirou-se antes
da reunião ler inicio.

O Sr. Pereira Nunes declarou comparecer áreunião como representante do opposicionlsmo
fluminense, que manifesta o propósito dc em-
prestar a sua .solidariedade no governo dn 'le-
publica.

A bancada carioca reuniu-se antes da reunião
dos "leaders" para escolher seu "leader" du-ranle toda a sessão legislativa o Sr. Thoniuz
Delfino.

A bancada resolveu agir uniformemente emtç.dos os casos submcttidos á sua apreciação.
E_para demonstrar os seus propósitos dc cohe-
sao, assignou, toda, o projeclo do Sr. Vicenteluragibe sobre as villas proletárias.A' reunião não comparecera ni apenas os SrsIrineu Machado, Barbosa Lima e Flavio da Sil-veira, que se'.sabe estarem, em suas linhas ge-raes, dc accordo com o "niodiis vivendi" assen-tado.

A R. 0. dos Teíegraphos passa
um "conto" no governo

de Minas?
BELLO HORIZONTE, 8 (A NOITE) — Oministro da Viação, altendendo á reclama-

çao do governo de Minas, ordenou á Repnf-tiçno Geral dos Teíegraphos a entregar omaterial comprado pelo governo mineiro cdestinado á linha do ex-contestado enlre Mil-iihumirim, S. Manoel c Mutum.

Os trabalhos da bitola
larga da Central do

Brasil
Estão bastante adeantados os trabalhos

preliminares da bitola larga da E. de F
Central do Brasil, em Bello Horizonte.

Dentro de pouco tempo será atacado o ser-
viço dc construeção," não estando ainda re-
solvido o modo de ser o mesmo feito.

E^ desejo da Dircctoria da listrada que o
serviço do alargamento seja feito por ndini-
nislração, porém, precisa antes estudar o di-
reito de preferencia que tèm os antigos ta-
refeiros, cm face dos seus contratos. Pssc
problema será resolvido sem demora, allen-
(lendo a necessidade urgente desse serviço,
para o qual fora volado o anno passado o
respectivo credito.

Entre o Dr. Eulcr c o dircctor da Central
ficou resolvido em conferência de hoje o as-
scnlamento de uma linha lelephonica naquel-
le trecho, afim de facilitar os trabalhos de
construeção.
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O Banco do Brasil, no coiTer desla sema-
na, emillirá o vale ouro á taxa dc "11 30|04d.,
média do curso do cambio na semana pas-sada. O valor dc )S ouro é de 2^326 papel.
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que slustam contas
justiça

O Dr. Sampaio Vianna, juiz da 4a Vara
Criminai, condemnou hoje vários dcsôrdei-
ros :

Miguel Pedro, que foi processado por ha-
ver, no dia 1 de janeiro deste anno, á rua
Jardim Botânico, próximo á Fabrica Coreo-
vado, ferido a murros e peseoções o seu des-
affeeto Pedro Jacob, foi condemuado a um
anno de prisão ccllular.

A dous annos de prisão foi condemuado
Manoel de Oliveira, que, em 28 de outubro
do anno passado, vibrou uma navalhada cm
seu conlcndor, á rua Haddock Lobo.

E, finalmente, foram pronunciados João
Alves da Silva e Olympio dos Sanlos, que
em abril passado foram presos pela policia
quando "passeavam" pelo Sumaré carregan-
do 117 Kilos de fio de cobre.
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Attf óii~sé séb as mim
ü® uai hmi

Não é a primeira vez que Maria da Con-
ceieão tenta matar-se. Por varias occ.isiões
já o tem feito.

Hoje, saindo dc sua casa, á rua Frei Cane-
ca, atirou-se em baixo de um bond que por
ali passava,

O motórnelro parou rapidamente o vehi-
culo. ficando, coinludo, Maria bastante fe-
rida.

^ E' ella hespanholn, de .15 annos a viuva.
Depois de soecorrida pcln Assistência, ' foi

internada na Santa Casa. . v. .. — »•-•-

0 Aero-Club no Ministério
da Fazenda

A inauguração da Escola
de Aviação

O Sr. mlnlslro do Fazenda foi procura-do, A tardo, pela dircctoria do Acio Club
llrnsilulro.

Nu ausência de S. Ex. rccchcu-a o Sr.
coronel Ucneillcto Hynpollto, direclor do ga-liluclc e soorolnrlo do Sr. Caloaoros, com
quem a dircctoria do Acro Cluli confcivii-
dou durnnte algum lempo, a propondo de
iissumplos que se prendem liquelle club.

Nossa conforonoln os dlrcctoros do Ano
Club podlrnm InforinacOog de um rcquerl-
mciilo feito uo Sr. ministro, cm que poliaa S. Ex. a cessão no Acro du material ro-
dante d» Villa Proletária Marechal Hermes,
destinado á conducçfio dos nlumnos o Inle-
ressados da eslnção daquellc uomo no campo
dos Affonsos. onde estão instmlados a Esto-
Ia dc Avlaçfio, a ser Inaugradn ainda nu
corrente me/, e ns "hangares" do cluli.

O Sr. dircctor do gabinete Informou une,
o que pede n dircctoria do Acro Club, será
nllcndldo amanhã ou depois, jielo Sr. mi-
uistro ila Fazenda.

¦ ¦*»» —

Compra de mineraes
No Serviço de Informações do Ministério

da Agricultura teve entrada uma offcrlu de
industrial inglez que deseja enlnbolar rela-
ções com os produetores de mica, graphile,
nsbcslo, ocre, bismiilho, nnllmonlum c cliro-
nio.
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Uma seena de sangue no
largo do Estacio

Todos que conheciam a velha '..liinisade 
exls»

lente entre O prelo Eugênio Augusto de Olivei-
ra o "Manoel Grande", esperavam para ella um
desfecho sangrciiln.

Os dous odlnvam-sc. A' tarde, encontraram-
se na "Tendinha". um "cafê-caneca" existente
UO largo do Estacio.

Umn Indirecln qualquer dita por "Manoel
Grande", foi o começo da discussão, que não
foi longa.

Manoel, levando a mão atrás esbofeleou F.u-
gênio. Este saca de um revólver e uni tiro par-le, indo prostrar "Manoel Grande" , por terra,
quosi morto.

Acudirnm vários populares e policiaes, quesaíram cm perseguição do criminoso, prendeu-do-o cm flagrante.
Ao envés, porem, dc conduzil-o para a dele-

gacia do districto, o lõ", lcvaram-n'o para o ü"
districto.

O commissario abi dc dia pediu uni carro á
Policia Central para conduzir o preso.Até á ultima hora, porém, o car;-. não havia
chegado.

A victima, cm estado grave, foi internada na
Santa Casa, sendo antes soecorrida pela Assis-
lencia.

Commando militar de
Fernando de Noronha
Foi nomeado eommandanie do deslacamon-

lo militar da ilha de Fernando de Noronha o
capitão-lenenlc Heitor Gonçalves Perdigão,
cm substituição dn official dc eguai patenteSérgio Bizarro de Andrade Pinto, que foi
exonerado."^CÕMMÜ 
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Quem maS veste os
seus filhos ameaça-

Shes a saúde
Roupas praticas

Roupas duráveis
Roupas elegantes

Roupas baratas
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QUEM COMPRAR
Moveis e tapeçarias

NA CASA

Leandro Martins & G.
R. dos Ourives 39-41 -43

i:
R. Ouvicior 93-95

Virtuosas dts^:10
Curam hemorrhoides, males do utciOj
ovario, urinas c a própria cystite.

A INDEPENDÊNCIA
Grande exposição de movei;

R»ta do Théaít'0 n.i—Telephonfa 47GC.

Loteria da Bahia
Resumo dos prêmios da 68" extracção dé

1910; 2° extracção do plano u, _1G, rcalisada
hoje, sob a presidência do Sr. Dr. lid-
gard Doria:
1015 ¦..•.'.-..-..  • 10:0009000
ti !<!!>....v 1:50051000¦i'>:;w boosiioo
0105...- 300SU0O
10021 hoospoo

2-120 2."i0?000
10033 250§000

730S
Prcmíõs dc 200?000

11820 201IS 22858
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Fe: Fe-

que façamos
Cliciiiius dc

unia
Fer.

Clllll
Por

¦ ia
que;

a cie

A firma commandltoda
Alenoar, Saboia ^oun».',
jpagnie dos Ghemins tio
aeraux de 1'Bst Brôsilion"

(EM IUÍSPOSTA)
Erraln,
Onde m' lè :
",V|M1 0 CX.Illo

dc ...lio cnlre a
e para rpie '.'

Leia-se :
Não é exaclo qne façamos campanl

ódio contra n Chcmlns de Fer.
Onde sc lè :"Custo e ciipltal das companhias conces-

hionarias, najjinas lu e II, anuo dc lül'!,
Orenl Western of Brasil liaIIway - capital
17..S!i!):lHMi.y(i(i; dcbcnlures, I7.600:UIÍUÜUÜU;
total, :!á.(iim:'iiMi."iiim.

Chciiiins dc Fer Fcdcrnux de l'l
lien - capital, II.

Estrada de Ferro Viciaria c Mina
tal, 52.950:ülini?n00.'"

E, no respectivo quadro, de que li Imcnte
exlrnctain.is estes dados, guardando a ordem
cm que estão arroladas as empresas illdus-
l.rines, eneonlriun-se mencionados os capitães
das 22 companhias concessionárias ou urreu-J
ilaI.-irias «la- estradas de ferro .Ia União, Só
mente Ires deltas figuram sem capital men

Hlcsi-

capi-

clouodo, sendo que uma com a conce
B'H2'I lUlometros; outra com liõ.iK.O
tios, c a nossa Chcmlns dc 1*1:
1.Hí.i.."i;í'J liilomctros ! !

Leia-se :
Envez dc hilomelros, metros.

ao de
kiloiitc-

st, com

O Lopes
E' qiioindú a lorllinn iii.iis rapiiln nas lolorius o oi-

lere o majores vnntngflOS uo publico.
RUA 00 OUVIDOR, 151 ««M». Quitanda, 70 (cnn
inuiit. dc Man,'o
60—S Paulo,

Io
filial:

Oiiviilnr) — Una l'ri-
rua liam;..' dc Novembro

fòntoitietfe Bísínsiiai»-!
(FALLECIDA EM FRANÇA)
João lionniard, senhora e filhas.

João Loubel c senhora,tendo recebido
.. infausta noticia do fnllccimcnto de
sua prosada mãe, sogra, avó, irmã e
cunhada, convidam os seus parentes e
amigos para assistirem á missa de se-

tini.-, dia que mandam celebrar no altar-mór
da matriz da Candelária, amanhã, lerça-fei-
ra, 9 do corrente, ás !) 1 2 horas, pelo que des-
dc já sc confessam agradecidos.

No Lyrico
"TROVADOR"

"Trovnilor", honlem, uo Lyrtool Quem,por ahi i.»i... nflo ouviu alniln n it-i-.it- nisto*rio dns itiiinrcH de l.vniior.i o Mnhrico ? t!oii-'latia e commimtndu com JuhIoxr, para uiis, o
çonj doipreocciipneflo para oulros — im umalllhllutliBCll (lu crlllca fl obra (le Vcrdl — o cer-'o o que "Trovndoi" ficou uma ópera nopu*

•ir. desde ns seus iirlinciros niinus. INipii.
ar, u fa/, olin imrt.} da bem iliisslflcadii "Trl-

loflla 1'opular". pupularlssliua terfl melhor,
os eus mais apaixonados Incho*, ha vários
ilccennlos, ontrnutanvain mnimuiuiuriitc, pu-Ias velhas mus da Cortei almas biihennas
deanibulnndo nniSe a dentro, o o« cnnlnvam,
nos salões burgiic/fs, cnlre *»¦ plron dos pa«
pi. entregues nn descanso dn ilomliigo, ie«
iihorliiliitH fresca i, suaves e românticos. Tu»
do mudou,., Ainda assim, porém, Ioda V0J
que se nillllllicln pi.rn n platro carioca uniu
audição do "Trovador", a «.«In da thanlro
onde ella se vae dar ciicIic-m', e ha sempre,
onlflo, cosnes recordando o passado, olhos
cheio» dngun, almiiH dlliicuradas no fundo,
magnas revividas, transportes dc paixão...
A ino.dihidc que, bole, ie prcsunie "rnííncc"
em quiicsqucr iiuiiiilVrlaçòcs de arte e que,
em musica diz, "blnnée", so ndiulltlr Seoil.
tlhenlx, Vluceul IVlndy, Paul Diikui, Salnl
Siicns, Hliisliv-Korsuliof, Kovnrovle, Borodl-
nc Sirau.-, Hugo Wolf, Debussy, Havei, ele.,
ele. lambem é sacudida inlimaioenlc pelaiialuralldadc dc ps.vchlsnío eom fine eslá con-
lado aquella lão triste leiuhi de amor. E'
essa uma puta verdade! Verill collocou-sc ii
distancia na orientação cslhellcu da musica,
nflo ha quem n'n conteste sinceramente. Man.
o logar.nflo comporta delongas e nflo ha mo-
livo mesmo porá tanto: existe uma hibllo'
Ihccii dc crilien ú obra dc Vcrdl. Quanto,
agora, ao "Trovador" de hontem, foi elle,
como a maioria dos que uo. lem sido dados,
regularmente posto, com coros afinados, uma
orchestrn esforçada, sub a dliccção do mães-
Iro Dc Angelis, c para a apresentação -.obre-
Indo dc um tenor, o Sr Manoel Sala/ar, pe-
runno, o qual pontue basliiule vo/, o bella,
e temperamento notável, qualidades nrtlsli-
cas essas iunalas no Joven canlor, quu, infe-
Ij/menle, lhes nã.i deu até agora o necessa-
rio cultivo, por isso que faliam "lllllinces" 110
Ven canto, bem phraseado aliás, c Individua-
lidi.de na sua representação. Houve mais:
estrearam-sc as .Sra". Ilaldini, "I.eonora",

e l''rabctti. " \zurcnu". c os Srs. Flore, "Fer-
liando", c 1'rcdcrici, "conde dc l.una". Am-
lios uquclhis artislas sentiram o primeirocontado com o publico, rclrahii,do-se, mas
rcnccionnram em tempo de ainda lhe nrrun-
caiem quentes applausus — a Sra. lialdini.
(anlando com firmeza e drnmntisando com
naturalidade, e a Sra. Frabetll, com o seu
hello timbre dc voz. O Sr. Flore esteve á

Cm horrível
desastre

Morreu varado pela
lança de um caminhão
l'm cspectaculo horrível, mu deinulre dol...

roso leve esta maiihfl por tluutro o bairro du
Saúde, A lança de um caminhão alnivissou,
lado a lado, um nobre huimiu, niataudo-o
instiuitnneuinenlc. o InlVIl/. foi .. rècehedor da
l.ight, Domingos dc Sou/a, chupa I.UOlí, queviajava em seu rude serviço do todo dia no
bondo du linha praia Formosa.

Ao que parece, no enliiulo, nflo houve culpa
do carroceiro, pelo que sc pódc deilu/.lr das elr-

{: 1

O cadáver do infeliz reeehcdnr no necru-
teria da policia

cumstnnclas que cercaram o fuclo. o bonde se-
guia em marcha regular, alcançando depressa
O ciimiuhão que ia fl frente no mesmo sentido,
rara dar passagem ao bonde, o caminhão tomou
ú direita. Nessa oceasião, Justamente A passa-
gem do bonde, os animais espanlnrojn-se e, num
arranco, atiraram o vehiculo sobre o curo mo-
tor. alcançando a lança Domingos de' Souza,
que cffcctunvn n cobrança.

Foi um momento de horror, o pobre homem,
deixando escapar um grilo medonho, foi ali-
rildo ainda a uma grande distancia, caindo já a
morrer. O bonde parou immcdintumciitc e cs-
tfibcleccu-sc, como era natural, grande pânicoentre os passageiros. Senhoras eram accom-
mellidiis dc ataques, emquànto os homciis sal-

, , ..,, , , , -. , lavam, (lesoricnliidiimenlc, alguns apavoradosvontade. II bal,,, dei suo sorriso leve os. ,K.|a gCenn impressioimiilc, dolorosissiniaSr. Ircilcnci, , D„ gniudç rnsgflp produzidomaiores cuidados d., barytono
substituindo o Sr. Mnrturano, c que
bom elemento dn companhia dos Si
loli e lÜIloro. — E. De M.

um
Ho-

no
lh.

um nspeelo
•ftm

Áursüo de Figueiredo e Paulina Ca-
pansma FiguslrsdD

As adjuntas e alumnas da Escola Fi-
.'«'.eiredo Roxo mandam resar a missa do
30 Ha. amanhã, 9 do corrente, ás 9 1(2
horas, na matriz de SanfAnna, em in-
tenção ás almas dos saudosos extill-
elos.

£&3gg*oâ4a Pires de Mello
José Antônio Pires de Mello, sócio da

firma Barbosa & Mello, participa o fal-
leciinento de sua filha AURORA, e o en-
lerramento amanhã, ás 9 1 2 horas.

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. -179
(Por cima .Io Cinema Piirhicnse)

Ciilinreiisr: o inimitável JULIO DE MORAES!
Eliuieo ailiniravcl ! IIOBIT, cantiira hcsnniilinln:

lllil.l.A \i:.MS, S0IIEI.I.I CIÒIIÜIS o ItEI.I.A SINA VA,
ilaiisnriiiiis c riuiçuunli>tiis; I.ES l)'.\lt('.0, iliiellislas
ll.l|iiililimos; TRIO KAMI7, liaJlariinis rnsfiis!

Ql MtlA-lMIllA, gramliiisn festival cm honra á «via-
pnlliica iiilislii ItKI.I.A VEKUS !

\IATI\ri-: CHICás i limas da linde!
SOIRini DA MODA, As '.) lioras da noite !

Ao Cabaret

Rio. 8 -91G.

que se passa
em Minas

(Oo nosso correspondente
em Itajubá)

8'inana sanla — Ha perto de 20 annos,
n.1o fe sojemnisa.m aqui as festas da Semana
Ssuta. Graças, porém, aos esforços do cone-
go José Salomon, vigário da pnroehia, foram
cilas, com brilhantismo, levadas agora a et'-
feito, calculando-se que estiveram na cidade
durante os festejos, inclusive a população lo-
cal. 12,000 pessoas, aipproximadameiite.

Consórcio — Acaba de effceluar-se o con-
sorcio do Dr, João Tavares Corroa Beráldo,
com a Exm". Sr". D. Hermantinn Schuiiiáníi,
prendada sobrinha do Sr, conimendador Frc-
derico Schumann, director do Archivo Publi-
co Nacional. Esse venerando itajubense, qiíeninda aqui se acha, tem recebido dos seus
conterrâneos as mais vivas demonstrações dc
carinhosa amizade.

Ihsfriwção secundaria e superior — O C.y-
mnnsio de Itajubá e o Lyceu N. S. Auxilia-
dora funecionam com toda a regularidade e
grande frequeríeia. Este ultimo estabeleci-
menlo de instrucção secundaria, fundado cm
janeiro do anno próximo lindo, já tem uma
matricula de 150 alumnos, cnlre externos e
internos.

O Instituto Elcc.trotcebnico c Mecânico
inaugurou, ha dous mezes. os novos pavi-lliões rceeiilêmenle construidos.

¦— A Escola Normal, dirigida pelas irmãs
da Providencia, e o Collegio N. S. da Glo-
ria, de propriedade das distinetas professoras,senhoritas Isaura dos Santos e Maria da Con-
:cição Pinto, vão em franco desenvolvimento.

0 fiislituto de Surdos-Mudos, mantido
lambem pelas beneméritas irmãs da Provi-
ileneia, apezar de ter uma freqüência regular,
nà.i alcançou ainda a prolecção que merece
pela sua importância e utilidade, O ensino
é ali ministrado pelo systemn oral, de accür-do com os methodos modernos adoplados naEuropa, Em provas publicas, as alumnas tèmrevelado admirável ndcanlamento, discorreu-
do sobre grammaticn da língua portugueza
geogrnphia e historia pátria, resolvendo pro-hlemas úe arithmeticn e citando as regras
respectivas. Sobre csla instituição, foram
pródigos em honrosas referencias, quando cs-tiveram em visila a esta cidade, os Srs. con-de Carlos de üaet, e barão Homem de Mello,

EscoSa Nacional de BeSlas
Artes

Quinta-fip íem}, 11 do corrente, ao meio-dia.começiira a segunda prova do concurso paraas cadeiras dc modelo-vivo e pintura Sãoconcorrentes Carlos Oswald, Rodolpho Cliain-belaiul, Belmiro dc Almeida e Fiúza Guinin-rães.
Falará em primeiro logar o Sr. Carlos Os-wald. Cada candidato é obrigado a ocèupara tribuna durante meia hora, jiclo menos.

Os conhecimentos poüciaes...
¦— Sao Ires

Limoeiro, e
li já gosava

punguistns", disse o Icncnte
inspeetpr prendeu-os na Lapa,

os seus conJiecimcntos poli-eiaes, quando ficou apurado que os tres de-
lidos, Oscar de Souza, Ângelo Penna, vulgo"Leãozinho", 'c 

Çhristiaho Alves da Silva,
eram simplesmente uns mnlaüdrotes.]

E ncabou-sc,

Os grand@§ sorve*
áouros âos diisihei-

ros públicos
l*ni funecionario do serviço Iclcphonico fe-

dcral pede-nos a publicação das seguintes in-
formações, com o fim de restabelecer a verda-
de a propósito do caso dc que tratámos:"A rede teleplionica da repartição conta
028 linhas ligadas aos seus centros", sem con-
lar os assinantes dos centros, em trafego
mutuo, da Guerra, Marinha, Agricultura, Po-
licia, Madureira, E. F. Central, Bombeiros,
Brigada Policial, Hospital Central do Exerci-
lo, Escola Quinze de Novembro, Villa Militar,
Deodoro.

Os trabalhadores não percebem diária
maior de ">*, salvo os dc mais dc 10 annos,
com direitos adquiridos a mais l|(i da
diária.

Os trabalhadores com offieio podem perce-
ber até 10S diários, mas ha muito tempo que
a secção não conta um só trabalhador com
essa indispensável designação, embora as
adaptações dc prédios para onde tèm sido
transferidos por economia estações telegra-
phicas e centros telephonicos sejam feitas
por pedreiros, carpinteiros, marcineiros e
pintores e oulros trabalhadores, com as mes-
mas diárias das turmas.

 Os guardas-fios não tèm maior diária
que GifOOO, excepto os de 1" e 2° classes, exlin-
cios (do quadro), cujos serventuários, cm pie-na actividade, vão sendo substituídos, nas va-
gas que se dão, de accordo com o novo regu-
lamento.

Alguns trabalhadores, por exigência
do serviço no momento, eslão funecionahdo
como telephonistas; nenhum, porém, tení dia-
ria maior que a regulamentar, 5*000. Nenhuma "cabine" publica de con-
versação teleplionica, estabelecida no largo do
Machado, Avenida, Central e Pctropolis, tem
empregado privativo, estando a cargo das re-
speclivas estações telegrapliicas, sem accrcsci-
mo algum de despesa, a sua conservação, ma-
tcrial e arrecadação da respectiva laxa.

A repartição só cobra laxa interurbana,
conforme a lei de receita da Republica, á ra-
zão de 1Ç pelos primfciros cinco minutos c
mais 500 réis pelos subsequentes cinco mi-
nulos ou fraução.

Sendo a rede teleplionica official es-
pccinlmenlò destinada aos interesses da ad-
ministração publica, as autoridades c funceio-
narios dei Ias dependentes, cm ohjecto de ser-viço publico, não podem ser sujeitos a laxa.

E' possível que haja abusos, mas esses m'i-
mos em empresas particulares do mesmo ííc-nero sc verificam. A fiscalisação rocia da ad-ministração honesta ira, porém, cerecando-os,
ate completa exlincção.

Nada posso informar, quanto á renda, que,como disse, c arrecadada directamente
eslações telegraphicas, sem augmento
de despesa.

Qualquer assignante pódc. correspon-
der-se directamente da sua residência e atéulilisar-sc do "chamado Iclcphonico" paraconversação (art. 28;i do regulamento), des-de que, porém, sejam preenchidas as formali-
dados rcgulamenlnres, como o deposito de
fundos para a respectiva laxa.Pelo orçjimenlo vigente, ve-se que oserviço Iclcphonico federal apenas consomeIa0:000l5 aniuiacs com alugueis de cisas, la-
vagem de roupa, luz, trabalhadores, auxilia-res( leleplionislas), material dc conservação,
etc. Entretanto, além dos ecntfòs da reparti-
çao laz a conservação das linhas e cenlros do
governo, Marinha, Agricultura, Policia, Madu-reira. Hospital Central dn Exercito, Escola(Juinze de Novembro c vários swilehes".

pela lança
ventre do desgraçado recebedor, saiam os
leslinos, ensangüentados, dando
mais horrível do desastre,

O carroceiro, Joaquim José Carreira, do ca-ii.inhão causador do desastre, ii, 2.51)8, foi pie-so cm flagrante, sendo autuado iia delegacia do11" districto,
() cadáver do recebedor, que era portuguez.solteiro, residente a rua S. Christovão ii. 280e contava apenas 22 annos, f„i removido pura onecrotério da policia, onde ãs primeiras horas«a tarde dc hoje foi clfecluado o

verico.
O entorramenlo do infeliz rccehedi

lo as expensas dos seus collegas d
¦ ^i» i

exame cada-

ir será fei-
a l.ight.

Participa aos
novo sortimento

Ouvidor 170 -

MOREIRA
ALFAIATE

f.'u~ amigos e fregiiczes qtió recebeu
lc Casiiniras Inglczãs.

I' andar.
1 —fc i

Factoscommnns no morro
de Santo Antônio

Um desordeiro esfaquea
uma mulher

Regista Iodos os dias a policia do 5° dis-Iriclo uma desordem no morro de Santo An-lonio, onde, ao lado de famílias pobres ehonestas, residem vadios e desordeiros.
li em maior numero são as que não che-

gani ao seu conhecimento'.¦ Esta madrugada, o desordeiro conhecido por•Dupga", autor já de vários delidos, ten-do uma questão sem importância com umavadia daquclle morro, .Maria Alves de Pau-Ia, vibrou-lhe uma facada no ventre e fugiuA policia fêl-a medicar-se na Assistência
recolhendo-o á Santa Casa c abrindo in-
qiierito.

Os bairros
clamam!

O QUfí E» PKECISO OUR SE
FAÇA COM UKUENCIA

i:m villa isauel
— culpar a rua 1'etrococlilno, quo se acha

liausfoniiiiila, ha já alguns me/es, em teiri-
vel lamaçal,

NA PENHA
cslabclecor uma "pinada" na circular da

Penha, do quo realmente necessitam os mo-
riuloivs dnquclln localidade,

NO IUACIIUE1.0
—dar nspeelo do rua de verdade á dita Au-

loulo dc 1'mlun, que, além de aelmr-so abaixo
do nível, poütuic extensas u fundi.s valliix,

EM INHAÚMA
¦ lomar IranslInvelH Iodas at ruas (ln<]tiul-

Ia Ireguizi.i, especlalinenlc a da Pavuna, uo
trecho cnlic o largo dos Pilares e a rua
.10 mio.

NO RIACHUELO
—tornar Irnnsltavçl a rua Viuva Cláudio, cai-

çaudo-a ou, pelo menos, deixando a calçarem
os moradores dcli.i que, agora mesmo, tiveram
embargados pelo agente municipal umas obras
ligeiras nesse sentido.

NA GAMBOA
— acabar com o

multa dc vagabundo!
kim, Iodas as noites,
da Cavei

abuso dc uma verdadeira
e marafonas que portur-

o silencio da rua Visconde

Á» CCLOM3Ã PORTOfêUEZft
A peça patriótica — A ESPADA—do

Dr. Alexandre de Albuquerque já sc en-
contra á venda n.is livrarias de : Francisco
Alves, Jancintho Ribeiro dos Santos, Rua S.
José, 82 e Braz l.;iuria — Preço 1000 ii!is.

São substituídos os vice=con-
sules urugauyosdeQuarahy

e Uruguayana
MONTEVIDÉO, 8(A. A.1 — O governo, de-

vido aos recentes incidentes que sc deram nn
fronteira com o Drasil, resolveu substituir
os vice-consiilcs de Qunrnliy e Uruguayana,
jior outros funcSiolilirios que serão designa-
dos por esles dias.

1 »»»u» i
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As complicações da
Alfândega

nocoboillbs a seguinte caria!

OMCiflllilllDB
No nialii.|..uio de .Suiila (riu

*
V

Guaranesia .
maravilhosa combinação dc Gl A-
RASA li MAGNl-SIA FLUIDA;

— PODEROSO A.XTIACIDO —

"Sou um leitor dliirln do seu magnífico jor-
pai, desde que ellu foi l.oic.i.lo ,i circulação.
Eiitrelniito. no dia !l do coricnlc, embora llüll-
visse comprado os Jornaes V0H|10lÍlllOK, mio os
II, um eoiiHinjuenelu de uniu ligeira liiillsposlção
do saúde, Só, porlaulo, hoju, llve it noticia de
tine fui atacado, naquelle dia, pelas columiias
da A NOITE, l\ como o alaiiuu seja injuslo v
¦ o .oiihc.ii o seu espirito de justiça, resolvi di-
i iiiii -lhe vslas linha-, para que sejam publicadas
nas mesmas coluluuas em quo saiu a aceusa-
cAo dc qm- Ipi alvo.

Disse A NOrrEi"Surgem, porem, ngora, dada a alia dn pa-
pol, devid^i i\ guei;|'a, certas negoclalas em tor-
no desse rumo de éoninierelo o que poderão tra-
zer sérias e funestas conseqüências ao nosso
arrebentado fisco, A firma turca SI mão & "Per-
leilo" do CàrválhQ, empenha-se em Intii te-
naz, quando appareec um Irilo nos lelIAcs da
Alfândega, Vários golpes bíio dados para lesar
o fisco desde o peso a 1(3 á elnssificacilo e, mui-
Ias vezes, conseguem fazer retirar nas vespe-
ias do leilão, pagando a tnxil reduzida dc que
itosa a Imprensa, papel, que mio se destina a
tal mister."

Ora, francamente, Sr. director da A NOITE,
.'• doloroso que exaetnmento quem como eu, inuis
combateu a ladroeira nos leilões dn Alfândega,
seja agora aceusado de lesar o fisco! Si se in-
editasse nesta terra uniu medalha ííc mérito
parn os defensores do fisco, eu lerin.direito a
lilcilcil-a pelos resultados da campanha que< niprchoudl ha um anno. com o auxilio, primei-ro do "O Imparcial", depois do "Correio da
Mniiliii", e finalmente dn A NOTO?,

Os leilões da Alfândega rendiam naquelle
tempo cinco e seis conlos dc réis por edital e,
vlctorlosa a campanha rin qual fui autor, passa-rum a render, por edital, ">H i 60 contos.

Fui por vc/c.i aniençado dentro do próprioedifício da Aliuiidegri, já pela minha altitude
de resistência contra ns ladroeiras dc que era
lheatro aquella repnrllcilo, já por saberem os
interessados na negociata que era eu quem for-
meia para os jornaes todas as nulas referentes j.cln/aquella grossa mnrolcirn,¦•EJ bem certo que de pouco valeria a minha
ncçao mor.ilis.nl.na naquella época, e não teria
conseguido n vicloria dc lão nobre causa, si não
fosse o auxilio da imprensa houcstil,

Mas por isso mesmo, Sr. rcdnclor, manda a
juslic.li que essa mesma Imprensa a quem forte-
incute .iiixiliei nessa campanha memorável, re-
conheça os serviços que então prestei e, como
conseqüência, não me julgue capaz dc lesar o
lisco, de que fui sempre defensor.

Vivo do commercio; dos negócios que faço.
Iodos lícitos, é que liro a subsistência minha cde minha familia.

Ii' bem claro que, podendo obter uma merca-(o.ria por preço menor não vou cair na tolice
de pagar mais para ser agradável a quem querque seja. Dahi, porém, ;i lesar o fisco vae umaby.mo de distancia, porque os leilões são pu-Micos c aquelles a quem prejudiquei a lllll anuoIa estariam para protestar contra irregularida-des que me favorecessem.

São, pois, infundadas c Injustas as notas for-incidas ao vosso conceituado vespertino.
.Muito grato pela publicação destas linhassnhscrçvo-nie admirador c amigo — Perfeito dcCarvalho."

Abatidos hoje : 003 rflXM, 05 porcoscarneiro*, o ,'IH vIIoIIqh,
Marchantes : lamlldo R, dc Mello, :,H r, e

I ii.i DurlNcIi & <:..• IH r.i Alexandre V, So-briiilio, I n,j A, .Mendes & ti,, *1U i,; Lima& Filhos, i.2 r,, ii p, o 0 v.| PraiieldCo V,(ioulari, IM r.. l!l» «.. Jt o, 0 Vi v.; ('.,
Mineira, lh r.: C. O.Mc de Minai, IU
João 1'lmeiila de Abri ni, U7 r,; Ollvulrn
rnaoi & C, l(M r,, 10 p, e.l v.i liiit.ili.i
vares, I" r, o II v.j Cilítro & <!:, !líl r ;
dos llclalhlslas, T.\ r.; 1'orliiiho ci {',., 'J\
l.ulz llaibusa. 'Jã r.j V, Pi Oliveira &
,VJ r,; 1'criiaiides & .Nlareoudcs, !l n,, v Angus
Io M. da Moita, II r,, 21 c. c .'I V,.

Param rejeitados ; l ||,| ">H r.,
I vll.llo.

Param vendidos : lo VA r."StoeU" : Cindido K, dc Mello,
Diirlsch & (... WIH; ,\. Mendes & V,
lua gt Pillios. 320l Francisco V, í.oii
G. Sul Mineira, UM; C. Oc.slc dc Minus, Vi' . dos ItotiilhihtiiH, 105: .loão Pimenta dc

Sul
r.i
Ir-

To-
<:.

H ).. e

271. r,»
l.t.S: l.l-

nrl. :n:i;

Abreu, lül; Oliveira Irmãos & (:., vi.t?; Ua-
sllio Tavares íc l... 'JHll; Castro & C, \j\i-
Portlnlio & ti., 118; Augusto M. da Mottoi
7!l; V. P. Oliveira òi ti., 219, c Cui- Uarbo.
mi, 180, '1'ot.il : 3.100,

No entreposto de S. Diogo

O Irem chegou á horn.
Vendidos: óâll r., ,r>7 p,, 27 c.
Os preços foram os seguintes ;

845(1 a 8500; porcos, de J*2Í)(! n
nelros, a I880Ü e vltcllos, dc i;(illO

No matadouro da Penha

e 38 v.
rezes, dc

I?;i00; car-
a. SíiJO.

Abatidas hoje
Carnes ..,.,¦¦. i .1...

25 rezes.

Darão
gorilicos
(lelrii oc
'laçi.o ('

Sabcmoí
is li que

.-ii 1 r.i11a amanhã nos
do cães do porlo 2IIK

Filhos, (pie são : 2Í17
unia para o consumo

.-.rm.i.ioiis frl-
rezes, dc Cal-
pari a expor-
lest.i capital.

(|lic foram abai idas .-.01, sendo que
faliam foram rejeitadas :»i Santa

-*3e>:*»-~-

*li.Ji ^"ÜcáJ4, - '>-,-j.-,i. ^5tito&»

Limpador r, polidot' universal
ei*EÍV8 TODA * a

Síilf í B EL

fJPDDÜNlíDOb
MISSAS

trl, t:. í) 1 2. n-
aula ; Agostinho'

, ás 9, na mes-
s. ás (i, un, IIK-S-

I» 1|2, nu mes-

0 ladrais de appirelhos de
illumnação pràlca |

OUTROS* PRES3S
Como noticiámos honlem. o commissario

Mario Nogueira, do 13° districto, após a pri-
são de Eduardo Francisco de Almeida, prose-
giiiu as diligencias. K conseguiu prender
mais os outros cúmplices Alberto Alves dc
Oliveira, vu|go "Mondrongo" e Antônio Phc-
lippe dc Mesquita, vulgo "Caolho".

Espera a policia npprehciidur os npparc-
lhos furtados.

A Saúde da Mulher
cum iodos os incommodos de sc-
nhoras, taes como :

,M,
íeinorrhagut;

o-

-«•^-
Tabelllão NOEMIü OA SILVEIRA

RUA DA ACFANDKCAu. -lelepliiu. 6Íií

»¦• B^dir-»!' \ 'ki"inlnu Tratamento deI. I!i(IJ)«U ViM.UHCS Tuberculose
po'i> 1'iieiiiiiothorax — lina S. José lüti ás 2 liorai

íegras dolorosas, regras escassas,
res brancas, males da edade critica

«Palestras ISIustradas»
Os Srs. Nogueira da Silva, Rodolpho Ma-eliatlq e Allilio Vivaciiua organisarani umaserie de palestras illuslradas, que vem des-

peitando interesse, c sob esses theinas- "A
arte de I.ev. I-anzeres", "Hora da Saudade"e Pastor italiano".

Ilcsnm-sc amanhã:
I). lílisa de Shiueírn Goul

egreja de São Francisco de I
Ferreira Machado Guimarães
ma: Ucncdiclo Antônio Alcoiles.
ma; .lo^é Augusto Novaes, ãs
ma; general Monorato Caldas, úi Ü I 2, lia

| mesma; Anlonictta lionniard, ás 9, na Can-
delaria; comniendador Antônio Manoel Fer-

; nandes da Silva, ás 10, na mesma, e ás 0,
| na de São José; 1). Maria Branca l.nsac do

Couto, ns 9, nn calhcdrnl de Nicllierov; D.t)
| .Maria das Neves Curvcllo, ás í>, un tle lioni'
I Jesus, á rua General Camara: Allilio Bosclli,
I ás !) I 2, na mesma; I). Rosalina da Sil

ás i) 1[2, na matriz do Sacramento; llãul
Rocha Fortes, ás !), na matriz da Gloria;Carmina Fonseca Ramos I.opes, á; U, ua
X. S. dc Lourdes, cm Villa Isabel".

ENTERROS

IV.-l.
da
I).
de

lis-
li-

¦II.i

de

¦«sos»

As eleições municipaes
cearenses

Recebemos
"Temos u

pelas
Ignin

0UZ3
ás A.

Doenças do apparelho diíjes
Hvo e do svaíema nervo§b. -
í?alos X, — Dp. Renafo de
Lopes; rÜá S, José, ^9, de 2

Chove no Maranhão e um rio
transborda

S, LUIZ, 8 (Ai A.) — Continuam a cair
chinas torreholaes em todo o Eslaclç. As
agitas do rio ltapicurli subiram exlraordinà-
riamiMilo, invadindo algumas casas da cidade
dc Itaprenniniirini.

' " ¦-"" '*Hf>fT—¦ ¦ 1.1.

Dr. von Diiliingçr da Graça l]° „ "'^i'11"1
¦ia POrluguczíS o cum òs'{Str[õ qaVòSr Universidade ileBerhiil. Dflénjjls cjo rin.i (éxame coma luz). Cirurgia,'ura radica) dns Ilcrmâs, oslrõilamcnlos, hemorrhgidps
etc. Opçraíocs com aiieslliesia regional. Mem de Sa 10

4(solir0 *s 3 1)2. 'feicpli.'4.8(0, 
ceilltíl. t

hoje os seguintes telegrammas:
satisfação de eomniunicar n vi-cloria do partido democrata nas eleições mu-nicipaes, hoje realisadas nesta capital Os

goveruistas fraudaram o resultado da décima
quarta secção, onde os democratas tiveram
grande maioria. Comtudo, foi já apurado oresidindo geral cm que estes últimos vence-rum, elegendo assim oilò vereadores e os
goveruistas apenas quatro. Ha grande en-
.tliusiasmo em Ioda a cidade, por esla vicio-rm do partido democrata contra os dous gru-pos reunidos dos goveruistas c accvolislas.

O candidato democrata mais votado obteve
71(> votos e o governisla 1170, cmquanto (pie
o democrata menos votado obteve 692 votos.
Saudações — Desembargador Olvmpio Paiva,
Dr. Paula Rodrigues, deputado Álvaro Fer-nandes, deputado Joselino Joaquim, Cosia e
Souza, Rubens .Monte e H. Firmeza."'

¦ "A eleição dos vereadores correu calma,
Como nas eleições passadas, òbtivemos maio-ria sobre os rabellislas. Em lodos os collc-
Rios. exeepção da 14» secção, tudo foi regular.-Nesta secção os rabellislas perturbaram aordem dos trabalhos. O deputado lldcfonso
Alhano, acostumado 11 Iodos os expedientes
(le violência, ao tempo do governo do seu so-
gro, coronel Franco Rabello, desrespeitou o
mesario Cândido Olegario, que se retirou poralguns momentos da sala dos Irabalhos.amea-
çado por uma syilcopc. Após a sua retirada,
o grupo dos rabellislas, chefiado por Hermc-
negi.ldp Firmeza, director da "Folha do Po-
vo", conseguiu-retirar a urna, fado esse quefoi siirprchcndido por Casciniro Monlcncfíro,
prefeito desta capital; Julio de. Maüòs Ihia-
piiiíj, director do "Diário do Estado", além
de .outras pessoas.

Os rabellislas propallam ennla'i\ com a
maioria neste collegio, mas si nssira fosse,
naturalmente não teriam rei irado a unia, pe-
}o contrario, fariam questão da apuração dc
votos. Por suggéslão de Casemiro Monlene-
gro e Mal los Ibiapina, que surprehcnderam aretirada dá urna, os rabellislas fizeram voltara mesma para 0 collegio, lendo, porém, osmesnrios se recusado a fazer a apuração vis-
\p'ii .irregularidade do fado dc levarem a ur-
pa para a ru.\. E' o seguinte o resultado de
treze secçoes desla capital : vereadores si-

oieiros oilo : Pedro Phi-
-... „• -¦¦•......ndo Thcmisloclcs Barros
Carvalho, 09.2; Paulo Moraes, G91; Adolpho
Barroso, f>87; Anlonio Carneiro, 680; João
Studart. Fonseca, 080; Manoel Maia. 075; Car-
los Miranda, (iii.7, e. candidatos rabçllisfas :Cuiz Daslos, 043; José Porlo. 642; Poiripilio

¦ ^>t> 

Fundou=se a Assistência
Judiciaria Militar

Para defender a causa dos soldados do Exer-
cito, Corpo de Bombeiros, Marinha e Brigada
Policial, envolvidos nos fracassados levantes
passados , fundou-se nesta capital, por inicia-
Uva de uni grupo de advogados, a Assistência
Judiciaria Militar.

A secretaria desta nova associação, por in-
lermedio do seu secretario, Sr. .). A. Xavier Pi-
nheiro, endereçou uni offieio, cm nome da di-
rectorin, ao ministro da Guerra, communiciin-
do os fins da assistência.

O general Caetano de Faria, em resposta,
agradeceu a communicação feita pela A. .1. M.

¦ ——  —

Conselho de Gondomar
ANASTÁCIO FERNANDES

Sua mãe Maria Francisco do Barão, pede ãs
pessoas que dellé souberem dar noticias, o ob-
secjuio de informar ao Sr. Dias Sobrinho, nu
Barra do Piraby, ctjm o que muito a penliorii-rão.

FO DE ARROZ E o melhor o
níio é o mais ca-
ro. Adhcrçnle,
medicinal cinui-

lo perfumado. ÇaixaSSõOO, pelo correio H$200.
Vende-se em todas as ['erfuniarias, Pliarnwias
o Urogurins c 110 Deposito : Perfumaria I.opes,
Rua Uruguayana II, Itio.

Mediante 100 rs. de scllo enviaremos o ca-
lalogo dc

CONSELHOS DE BELLEZA

V? wí.o .JV-V\l*k.,1 UV .>lil

luacionislas, ns prim
lonieno, 095; Bayimn

C711Z, 011: Amancio Cavalcanli, fi:)|
Condido Souza Carvalho. 030; João
Vieira Çosla, 0'28: José Brasil Mattos,
CrysQlilbo Maia, W,, e oulros nicnns
dos."

José
José
OaÓ;

vola-

-*3s-aü>-

PERDEU-SI
Perdeu sc hontem, domingo, do Leme a

Santa therc-za, uma bolsa eom objeclo dé es-
timacão e 111116 receita (pie fará grande falta:
quem a achou, favor entregar á ÍUa Frimeiro
dc Março n. 73 (cqs« Zenía tisé&is à C.),
que ácrá êrsiifleitâai.

AS BOAS ACÇOES

0 Sr. Pai li 11' r a Escola Pilo, a
_ laia

Foi uma campanha para o Dr. João Vicio-
rio Pardo Júnior, lornar efféctiva a sua doa-
ção, ã .Municipalidade, de um terreno e. respe-
divo edifício, para o fim de uma escola pu-bhca mixta, com o nome de Eseola Paretó.
Os próprios encanamentos de água e de es-
golo, teve o Ur. Parelo Júnior de comprar cassentar a sua custa, em toda n rua Pnreto.

hm pouco 11 Escola Paretó, com capacidade
para 2.)i\ alumnos, tinha em matricula 345(Juiz o Dr. Parelo Júnior augmentar por suaconta o edifício, mas falliiva-lhc o terreno.Foi pedida a desapropriação do mesmo, nosiundos da escola. Xada sc resolveu. Agora oDr. Parelo Júnior dirigiu ao Sr. prefeito oseguinte offieio, que, é de esperar, dè inicio ;isolução do caso, cm beneficio do ensino pu-blico. IV uma bella acção, que precisa ser re-cebida como merece:"João Viclorio Parelo Júnior, cidadão bra-silciro, vem requerer a V. Ex. se" digne desubordinar a approvação do Conselho Muni-cipal, que acaba dc reunir-se, o rerjtierimenlo
dirigido a V. Ex., ha perto de. um anno, em
que o supplicnnle, com o intuito de aughien'-
lar a Escola Parelo, dando-lhe capacidade pa-ra receber mais 150 alumnos, soÜcila de"\. Ex. a desapropriação do terreno exjsielile
nos Iundos da mesma, que não Còlvscguiu anii-
gavelmenlc adqiiirir.Aqiiella escòlq, cohsthjj-
da com arca suffieientc para UõO alumnos,
lendo n oanuo de. 1915 a freqüência e malri-
cuia elevadas a 345 alumnos, é actualmente
ihsufficieiitc para allcnder ás necessidades
do local .0 podido do siipplieaute não Irará
encargos de qualquer nalurcza para o muni-
cipio, portjuc o augmento do edifício será
feito á cusla do supplicante, sem oiVjjs de
qualqiíçr natureza para a Prefeitura, é, como
vae. allcnder a uma necessidade palpilautc.trazendo modesto subsidio cm prol dn dtftli-são do ensino, espera que V. E.\, o deferi-
ni, siibordinnndo-o á apreciação do Conselho
Municipal, para que elle, como sua sabedoria
aittorise a desapropriação do terreno que fornecessário para aquelle augmc'lilo."

TREZE DÊ MAIO
A memorável data nacional, rpie relembra

a exlincção completa do elemento servil noBrasil, será commcmorada pelo Centro Civi-co Sete de Setembro com uma sessão solemne,
fIUC.se realisa 110 próximo dia 13 dc maio, ás20 horas, cm sua sede, ã rua Barão do RioBranco n. 14.

Concorrerá para o maior brilhantismo dasolemnidade a escola de pintura do Centro,
que esta confeccionando um painel artísticode Ires metros dc altura, para ser exposlo ao
publico, naquelle dia, nn fachada do edifi-cio escolar.

Este hello trabalho, revelando o históricoc os retratos dos grandes vultos da memora-vel jornada, será guarnecido de flores e luzelectrica. Essa festa será abrilhantada com oconcurso de uma banda de nrisica e uma or-chestra. Será orador official o Dr. Lustosa deAragnp,. que ,já acceitou o convite do Centro,tara dirigir os trabalhos desta consagração
cívica será convidado o Exílio. Sr. senador DrLauro Sodré, presidente honorário do Centroe bem assim as alias autoridades.

Chamados médicos á noite com urgência
— DR. LACERDA GUIMARÃES -
Telephone 5.955 Central—Rua da Constituição n. 4

-«•*>

en»Eanquanfo M lá dentro.
; A' rua Visconde dc Itauna n. 91 é estabele-ciclo com casa de pasto Pedro Marques. Pelamanha, quando abriu o estabelecimento, indo

ao seu interior, ao regressar percebeu que osladrões o haviam visitado naquelle curto in-tervallo, roubando-lhe varias laias de doces
e oulros objectos.

O lesado queixou-se á delegacia do 14" dis-
tricto.

Foram sepultados hoje :
No cemitério de S. Francisco Xavier :tephíinin Teixeira, Villa Militar; Zulmirn,

lha de Hilário Ah es da Silva, nia da Ksln
n, li): menor Evihtrio Miguel, Patronato
Menores Abandonados; Francisca Cândida
Vieira, rua S. Christovão n. 'Jíi; Dr. fclis-
bello de Oliveira Freire, rua S. Francisco
Xavier n. 116; Francisco José Pinto Carnci-
ro, rua Bandeirantes u. IS; .Rosa, filha de
Luiz Zaccaui, rua Cajueiros n. 18; Manoel
José do Amaral, hospital da Santa Casa: Cia-
rimundo, filho dc Zeferino Martins Torres,
rua Dr. Barbosa da Silva n. 50; Álvaro, filho
de Adelino Costa Gomes, rua Tres bocas-
n. 13; José Raposo Carreiro, rua Carolina
n. 02: Anua Monteiro, rua Alegre u. 01;
Idnlinn, filha de Maria Rosa Ramos,' rin. Pin-
to de Azevedo n. 14; Meloiza, filha de Auto-
nio Leilão de Faria, rua Ncry Pinheiro n; IQ2^j
Wilson, filho ('c Antônio Azevedo; nm dos'
Arcos n. tiS; Manoel Bandeira de Mello,hostpi-'
tal da Santa Casa; José Fernandes, cabo,
idem.

—- Xo cemitério de S. João Baptista : An-
na Crelton, rua Dr. Dias Ferreira n. í)7:Os-
car, filho de Leonardo Ferreira (ia Costa Son-
za, rua N. S. de Copacabana n. 867; Mníi.i
Cândida de Jesus, rua Machado dè Assis
n. 24; Eugenia, filha de Aniui da Conceição, '
rua Marquez dc S. Vicente n, Jfi: João Cor-;
rca, rua Assuinpção n. 100; José do Couto.
Garcia, rua do Lavradio n, 111, casa 9; Ma-
ria Barbosa, Hospital Nacional de Alienados:
lracy Martins Rodrigues, rua Silva MoiioeJ
n. 104; Elvira Bristol Costa, rua Marechal Fio-
riano Peixolo n. 178; Alfredo Gomes, rlospii
tal Nacional de Alienados: Antônio dn Régò,
hospital da Beneficência Portugueza; l.iliw
Sporio, rua D. Loura n. 30; Gracinda, 1'iijiaj
de Hermelinda Garção, rua Navarro n. 24ÍI;1
Irgolinn, filha de Manoel Ferreira da Cost.V
rua Senador Vergueiro n. 237.
¦¦"¦—' - '¦ ¦¦¦¦  i ¦»q^^i. «—,.—-,.¦¦.-., ,,.

Matricula na Escola Normaij
Quem não conseguiu entrar este imiia i

naquella Escola deve matricuiar-séquaji- ;
to antes no 1° anno do Curso NomiaUíJ
do Instituto Polyglotico, o mais antígò
e unidos mais acreditados peio grandenumero dc alumnos seus matriculado^
nos diversos annos da Escola Norniah
Avenida Rio Branco, 106 - io8.

-«<.«>—
NÃO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes quedeixem de comprar seus enxovaes no Palácio

das Noivas. Uruguayana, 83 — Itio. Peçam cata-
logos illuslrados.

Exames dc sangue) «anjaSyses
de M^imiíss, ètç.

íí

Reuniu-se a Caixa Huma
Rifaria dos Pedreiros

Â invasão de um templo
Procurarani-nos hojo os Srs. Paulo llasslo-

cher e Carlos Moraes de Nieineyer, que nos
l>ediram declarássemos que a parte por elles;
tomada no caso que hontem noticiámos com
o liulo acima ^e limitou á intervenção dei
ambos-para fazerem cessar o cspa"iicaiiiento
dc que eslava sendo victima, Piuii ã'Ivrêsséf
no prédio da praia dft Lapa fi. 54. i

Disseram-nos esses dou? moços que. ao
passarem por a.quelle local, ouviram gritos tU;
soecorro e chamaram um guarda civil, q«Scom elles penetrou na casa. onde a 1'aferidS
mulher eslava sendo esbordoadu por sètfamante Stephe.il Schãffer. Convidados a com-
parecer como testemunhas iia dcleguciii do 13?
districto, lá estiveram, depondo sobre o quehaviam visto. yy

' r* " - "¦-» '^Blg^1 »¦¦¦¦¦¦ i ¦-:—!*¦

Reuniu-se honlem a Caixa Humanilariados i edreiros, com sédc á rua Senador ICu-
para eleição dn nova directoria. Foram

lliesourciro, Lúcio Uenevenulo; con-
J()se Balbino Paranhos, Conrado"rancisco 

Henrique dos
va, Cunulo Calmon do Al

zebio,
c leilo
selho fiscíi
da Silva Rihcir
Símios, José da Sil
meida, lla.vinuiido dc Oliveira Miranda, Aífre-do Antônio dn Silva, Julio José Albino da Ro-cha, Ladislau Vieira Mattos, João Marlnonio
Oltiho, João Rodrigues da Cunha, José Fer-
velra da Silva, Luiz Affonso dc. Castro, José
Ribeiro dc Lemos, Fernando Emilio Mazzuca,
Álvaro Ephmíiicüidns da Cosia, Francisco
Brum dn Costa e Carlos da Silva Almeida.
Esse cojlselbo, em reunião que se realisará
domingo próximo, elegerá o presidente e os
demais membros da directoria,

—«í;-3írv*™-c-Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros,a FacnW. de «"ediciiw — LaboiV.fprip do flll ^01)0? Consultório: rua Seloyses e Un :! RVA DO ADÍARlD *fV' '¦"WS—gô Mw*no p. 00, da, es4. praça likihí. QU»,; Je\f &¦ ySü * &sl> &ejW» rWJla&fadòj doais, 39, (iàllele.

ociia,Piai»© da
itio

Fersiáiides i
Advogados

ROSÁRIO, ÍOO TEl, 749, NORTE

Tem sido muito felicitada1
o dr. Souza Dantas

DUEXOS AIRES,, 8 (A. A.) - Q Dr. So^i'za Dantas, ex-niinistro do Brasil flosln caniytal, tem recebido grande numero de ca rua?de telicltnçoes pela sua nomeação p{ir* Wcargo de süb-secretario de Estado das Hcht-1
çoes Exteriores, notando-se, entre estas aèldo coronel Martin Rodriguez, do general-Pa-'nio iticelueri c outras alta'; potentes do Èx4crcito e da Marinha.

O gcneval Aliaria, ministro d,rGuerra, di/na carta que, no mesmo sentido dirigiu aíDr. Souza Dantas, que "os exércitos dc dou*!
paizes irmãos só poderão encontrar-se uni!
dos nos campos.1 de batalha".
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NOTICIAS
j ópcrn do lioje nt> Lyrlvo

' A companhia lyrica Italiana llnloll & Itíl
joio, «llie, K'W 0N niiün.r. ¦ auspícios,íiitv-liniiiein eilroou rio Lyrlcoi tU-ndí liojo,
fau primeira riproscutiiçào, u onera do Venl!,
fTravInU". No desempenho demn peça es.
troarão o temir Alemntndro Ihdcl, u soprano
pneroiua C.liiM-iitl o o htii.vtiiiin Fiancesro
rederlcl. Ainuuli.l repcrllr-so-a n "Alda".

ü primeira ilo liojv no Cariou Cnnics
' A compaulila Italiana de oncrolni Mores-
tu & Wolss muda hojo o cariou do Cnrloi
Cumes. Sor/I representada a conltcolfln o ale-

5ro 
oporei a "Conde de Luxemburgo", fagOU-

O Clara Wolsa o papel de JuJlola Vcrmuut.
O carta/, do Polaco

A compnnliln de oporelas Poímyra Bastai
VIA hoje uma única representação du opere! .1"Sonho do valsa". Para a próxima soxlfl-
íolra Ja su annuncia a 5!' recita do osslgu.v
luru, com n 1* rcprosentnçfjo nesta têmpora'
da da revista portttftuoza "Céo anil", om qii«estreará a urli-lz S.Manclhi. Amanhã será ro
presenlada "O Solar dos Barrigas".
Companhia do Polyllicania do Llidioa

No Recreio, orido ora eslá trabalhando, n
companhia tio comédias o V audevlllos do Po-
lytheaina de Lisboa dá hoje, em recita di
moda. mais uma representação do engraçada
vaudcville "Caldo entornado", Ainda culo
semana, talvez na quarta-l 'lia, leremoi,pela
homogênea "troupo" luzitana, a I1- rcp.-e-
Isenlaçfio da peça "Os cinco senhores de
prancforl", em que estrenrão os actoics Lu-
flano de Castro c Clemcnto lJinlo. v
)k cinemas da Avenida

Hoje todos os cinemas da Avenida lím
•rograminas novos, cm que si destacam o>
''films": "Protéa", bello I ! ma do ove a-
Inrás, em quatro actos, magnífico trabalho
ja E'clalr, no Palhe : "Nohroza aauelia",
drama de costumas argentinos, exccllontc
trabalho clnomntOjraphlco da fabrica Cairo-
Film, no Odooh; "O lord operário", linda
comedia patriótica cm Ires actos. da Oau-
mont, no Cine Papais; "Coração do sorela",
tirania amoroso, no Avenida: "Marcclli".
drama cm cinco actos, do grande montagem,
protagonista a bella Hospeda, no Parisiense
P circo do Republica

Hoje. no Republica, a grande companhia
Eqüestre que ali trabalha aclualineutc mau-
pur aos cspeetaculos da moda. A "i-.uip'-"
Qucirolo representará um maravilhoso auto
"La Mona Geistia" e os demais oxcellentei'firlist.'!^ dessa companhia ineumbem-se de
dar ntlrncçíio ao resto do programma.
Companhia Vllaló

Está deflriitlvnmcnlo assentado que a compa-
rtiin italiana de operetas orgonisada c dirigida'o conhecido empresário Kttore Vitale, cm-

ireará no dia 20 do corrente, em Gênova, a
„ordo do vapor "Brasile", devendo, portanto,
estreai' no Rio de Janeiro, nr> Palace Theatro,
por toda a primeira dezena de junho. Como se
(abe, da companhia fazem parte elementos de
primeira ordem, entre os quaes convém desta-
jar o aclriz cantora Gioana Pina a aclriz Emmn
Jinelli. o applaiidido actor cômico Halo Bertini,
» lõnor Cipraiuli. de cuja voz nos dizem mara-
(ilhas, c o característico 1'inelli. O repertório
Ba companhia Vilali é enorme. Compõe-se de
50 peças, das quaes 17 são inteiramente novas
para o Rio de Janeiro. 15' com uma destas, a
ppereta cm Ires actos do maestro Pictri "Addio
júovinczza", que se cslrcti a companhia.
''A única bandeira", de Julião Machado.

Foi um momento de indizivel goso lile-
rario o (pie o nosso festejado collahbrador
Julião Machado proporcionou a um grupo
de amigos — jornalistas e artistas — com a
leitura da sua ultima peça "A única liar.-
deira".

A "A única bandeira" 6 um verdadeiro
primor de graça, de cslylo, de theatrali-
dade. O seu exilo, e exilo brilhantíssimo,
póde-se considerar assegurado, A este res-
jieito não houve entre os que a ouviram duas
opiniões.

A , A única bandeira" será representada
pela companhia Alexandre Azevedo.

 Carlos Bittencourt e Cardozo de Mc-
nezer. vão reapparecer assignando um tralia-
lho tbealral de eollabòraç-ão. Será uma re-
vista, cuja "premiérc" deve ser por todo
corrente incz, no theatro São Pedro. O tiiu-
lo dessa revista-talvez seja "0 olho do pre-
sidcnle". No Centro Gallcgo realisam, no pro-

- ximo 'domingo, com um variado programma,
seu festival artístico as actrizes üni Miilor
c .Toaiina Dulce.

A companhia Ruas. que está repro-
sentando com suecesso no \pollo a revista"Diabo que o carregue", ti." "A, dentro de
hrcies dias, a 1" representação da revista
liizo-brasileira "Fsdo e maxixe".

 Um grupo de amigos do velho aclor
.'Alberto Pires está organisando um be':'o fãs-
lival em seu beneficio, que se realisara bre-
vc no tlicat.ro S José.

—i— Espcctaculos para hoje : Lyrico,"Traviata"; Palace, "Sonho de valsa"; São
Petlro, "Meu boi morreu"; S; José, "A Ser-
taneja"; Carlos Gomes, ".Conde de Luxem-
burgo"; Recreio, "Caldo entornado"; Apol-
lo, "Diabo que o carregue"; Republica, com-
panhia eqüestre.-, 1—ae>->

Dp.BofcertodeSoüzaLípesK,;
Faç, de Medicina do Rio. Preços módicos.
Cons. Ássembléa 56.
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\NNIVRRSAniOS
Fazem annos amanhã t
Os Srs.» almirante liaiito do Teffé-, Dr.

I.aniiiuiilcr (iodiifmln, depulailii federal ite-neral (ialirlel Jlutuliigo, iniireeluil Marquei
Puno, Dr. Ilcrmiitlo du lispirllo Sanlu, mi*
riiilro dn Supremo Tribunal Federal; Dr.
Álvaro Gonçalves l.elle, Icnente-eorouel An-
lonlo llatbnsa da Palxfio,

r— Fníoni atinoa hoje :
A lüxríia, Sra. Mnrcoltnrt Foírolra Leal,

esposa du Sr. Francisco líugonlo Leal, nego-
elaiite de nossa praça; a menina Delphina,
flllllllha do Sr. Álvaro Alves llolla, chefe das
iifflciuas da casa Ldisiin; Sr. Taticreilo Josó
Pereira, ilcspurhaule municipal; a menina
DIpno Costa, filhiuha du Sr, Dr, Leonardo
José da Costa, capitão do Kxerelto.

['"Izcrhin annos hontem :
Mllc. Marina Turres, filha da Ivxma, viuva

Margarida Torres.
Passa hoje o annlvorsarlq natallclo do

Sr. Dr. Octavio Ayres, clinico nesta capital,Fez annos hiinlein a menina Carmen Ta-
vmvs Pereira, filha do negociante José Sou-
zella Sobrinho e sobrinha do nosso compa-
iiliolro Ura/. Martins Vianna.
CURSO DE CANTO

As romanzas franeczas cantadas por Mme.
Jane Marn.v, nesta capital u em Petropolis,
fizeram, como era natural, um suecesso rui-
doso c despertaram nas senhoras e scuhori-
tas que as ouviram o desejo de aprcndel-as.

ISsso desejo podo agora ser satisfeito, pois
Mine. Marn.v acaba de abrir em sua residen-
cia, á rua Paysandú', um curso de canto c
dicção, contando já com varias ahmmas que
iniciaram seus estudos em Petropolis.

Na casa Arthur Napoleão as interessadas
poderão obter todas as informações sobre cs-
se curso.
CASAMENTOS

Qalnfa-leira,
11 de mato

i" ¦»¦«.».

QUATRO ACTOS cm
que entram em jogo
NOVAS E INEDI-
TAS applicações
cie apparelhos mo
demos: pròje-
cções luminosa»-
mortaes,pholo-
graphia, pris-
mas rellecto-

res, etc.
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Em Baslod, na Rumaiiia, rcalisou-so cm
março ultimo o casamento do Sr. Dr. Raul
Fernandes; deputado federal, com Mllc. Ale-
xandrine Adreo, descendente de uma antiga
família rumaica.

— O Sr. Dr. Pedro do Moraes c Barros,
addido á Legação do Brasil no Chile, contra-
(nu casamento com Mllc. lielila de Godoy, fi-
lha do Sr. Dr. Miguel de Godoy Sobrinho.

—Realisou-SC sabbado ultimo o enlace matri-
monittl de Mllc. Ablga.il Rubim, filha do ai-
mirante Klappe Rubim, inspector do Arsenal
de Marinha, com o 2" tenente da Armada
Mario Faustino dos Santos.

As cerimonias civil o religiosa cffecluarain-
se no Arsenal de Marinha, ás 1!) c 20 horas,
respectivamente. Foram padrinhos; da noiva,
o general Odoarto de Moraes c líxma. se-
nhora c o major Klappe Rubim e senhora, e
do noivo os scgiindos-tcnentes Raul Martins
e Antônio Carvalho.

Findas estas cerimonias, teve logar um con-
certo órganisado por Mlle. Marietla de Frei-
tas, cm que se fizeram ouvir a organisadora
c Mlles. Carmen Braga, Floriza Moraes e
Lourdes Vallim, sendo todas applaudidas pe-
Ia assistência. Achava-se presente grande
numero de officiaes da nossa Armada c Exer-
cito.

Os noivos receberam muitas flores c valio-
sos minios.

O Sr. ministro da Marinha fez-se represem-
lar.
MANIFESTAÇÕES

Fez annos hontem o Sr. José Carlos de
Souza Bordini, director aposentado da Cou-
tabilidade do Ministério da Justiça.

Por esse motivo o annivcrsariautc, que é
pae do sub-ihspeclor Bordini, da policia ma-
rilima, foi alvo de uma manifestação de
apreço de seus antigos companheiros de tra-
bailio, dos (piaes recebeu iiuiumerás provas
de estima. O Sr. Bordini, que conta f>(i an-
nos e 2 mczòs de serviços públicos, agrade-
ceii a lembrança de seus velhos amigos.
VIAJANTES

Em princípios de junho próximo é espera-
do nesta capital, vindo de Pernambuco, onde
se acha já ha alguns dias, chegado de Lon-
dres, o Sr. Dr. Oliveira Lima. Seus amigos e
admiradores preparam-lhe significativa rece-
pção.— Do Rio Grande do Sul, onde se achava
ha cerca de 2 mezes, regressou hontem a esta
capital o Dr. Jorge Jobim, advogado no nos-
so foro. Na residência de seu cunhado, gene-
ral Olympio de Agobar, commandante da Bri-
gada Policial, onde reside, o Dr. Jobim tem
sido muito visitado.
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Vereis agora no nononono
e no décimo capítulos:
Êis radiações mortaes

Os beijos cg&ie mstam
A Mão do Diabo poderá ter ainda re-

cursos na sim luta contra a sociedade?
Ciarei saberá vencer tão variados e temíveis adversários5

interrogativa opprinie,.. ü punho ameaçador encerra mystenos.".

SSso9s

ÊÊÊL A. seguir - A BSOESES^Ç^ de U. SaB«i2ooa - Pro-
tagonisras ã SelSa Hessepfia, (Eííloae o A. Coílo.

Francisco Xavier, o Sr.
re, deputado federal..
MISSAS

Dr. Felisbello Frei-

Na matriz de S. João Baptista da Lagoa
será resada amanhã, ás !) horas, a missa de
sétimo dia, por alma de I). Carmen Barbosa
Sampaio, esposa do Sr. Fclinto Sampaio, e
irmã do Sr. prof. Luiz Barbosa, clinico nes-
Ia capital.

— Na egreja de S. Francisco de Paula foi
resada hoje, ás 10 1|2 Horas, uma missa por
alma do general Pinheiro Machado, mandada
celebrar pelos funecionarios da Secretaria do
Senado Federal, cm commemoiação á data do
anniversario natalieio do falleeido viec-presi-
dente do Senado

pJ
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m "conto"
queixa

e uma
O pedreiro Augusto José. de Barros, residente

A rua Felix da Cunha n. 1, foi abordado na pra-
cada Republica, por um "vigarista", que de-
pois de lhe contar unia historia qualquer, Je-
vou-lhe 140§000.

Mais tarde, percebendo que fora victima do"conto", Augusto queixou-se á policia do 14"
districto.

O Sr. Dr. Pinto da Rocha, lente de Direito
Civil da Faculdade de Seicncias Jurídicas e
Sociacs, lendo recebido uma manifesta-
cão da turma do terceiro anuo, á qual
leccionou direito commercial, substituiu-
do o lente cathedralico por algum tempo,
como homenagem á mesma turma offereceu
hontem, em sua residência, um almoço a uma
eommissão de estudantes daqucllc anuo.

Essa eommissão, composta dos acadêmicos
Arlluir Dias, Ary Vieira, Paulo Torres, S.
Wallacc Dinicm, César Seabra e Luz Pinto,
offereceu a Mme. Pinto da Rocha uma "cor-
bcille" de flores.

Houve os seguintes brindes.: .do Dr, Pinto
da Rocha, offerccendó o almoço e saududo
os seus àlumnos; do Sr. César Seabra, res-
pondendo em agradecimento, e do Sr. Ary
Vieira, saudando Mme. Pinto da Rocha.

O Sr. Max Fleiuss, que representava o Dr.
conde de Affonso Celso, com palavras cari-
nhosas, brindou o pro;genitor do Dr. Pinto da
Rocha c a progenitora de Mme. Pinto da
Rocha.

O brinde de honra foi erguido pelo Sr, Dr.
Pinto da Bocha, ao Sr. conde de Affonso Cel-
so, director da Faculdade,
FÀLLECIMENTOS

Falleceu hontem, em Santa Calharina, o
Dr. Polydoro Santiago, ex-viec-governador
daquèllc listado, deputado á Ássembléa Lcgis-
Jaliva c engcnhciro-clicfe das obras do porto
de Laguna.
LUTO

Foi muito concorrida a missa que po
alma do general Pinheiro Machado foi hoje
celebrada, ás 10 1|2 horas, na egreja de São
Francisco de Paula.

Esteve muito concorrida a missa resa-
da hoje, na egrea da Misericórdia, por alma
do Sr. Antônio Lopes de Moraes, venerando
ancião falleeido cm Portugal. Foi celebran-
te o Rcv. padre Arlhur César da Bocha, lendo
servido de itcòlyio o Sr. Francisco Lopes de
Moraes, filho do finado.
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Sorveíeria ASvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Concertos todos os dias, das

2 ás G e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRAMCO, 118
(JUNTO AO 1'ATlli;')

Que cordão
E NÃO FOI DESTA

Era toda a fortuna da Thereza Rodrigues
aquelle grosso cordão de ouro de trcs metros
de comprimento. Trouxera-o de Portugal, sua
terra, quando veiu aqui tentar a vida.

Nos múltiplos transes de difficuldades eco-
nomicas por que passou nunca lhe oecorren
dispor do seu rico cordão, que só usava cm
dias de passeio;

Hontem regressava cila a sua casa, á rua
Visconde de llauna u. 105, de volta de um"forrobodó"', quando foi abordada pelo seu

SPORTS
Corridas

A«*corrldoj.do luinlenl '^w,,.

I!m RUCOORIoj Um verdadeiro suecesso n for-
rida du limitem, Ull Brado Fluminense,

Desde a ordem Irrcprehinslvel ato fl anima-
ufíu extraordinária, constatada iioIq grande mo-
Vimonlo de nposlas, de IHllilo?, Indo conenr-
ivu para deixar a muilun de liimlcni marcada
como das melhores du nosso "turl",

0 "Orando Bromlo Republica Argcnllim" ler-
minou por mu perfeito empate entre oh pòlrosSalpicou e Arauto, sendo, entretanto, de lasll-
mar os "pariIdos" iippllcados, ua rerta final,
pelo juelicy deste sidire o daquèllc.

Não houve convites distribuídos pura a cor-
lida de hiuilcm, mas mesmo assim a coneor-
ronda e a animação de apostas estiveram fl ai-
lura dos dias em que esses convites eram ('is-
tiihuidos nos milhares,

Parabéns no Jocltoy-Clllh.

Fooftbafla
08 ".MATCIIKS" DE HONTEM
Fluminense "vorsus" lliitarogo

Eslo "inntch" roallsado no campo do pri-
ineiro, apezar do grandemento prejudicado pe-
Ias deliberações düsOlICOlltradflS pura marcar o
local do Jogo Audarahy "vcrsns" Flamengo,
lauto que o caracter do honoflctador da Casa
dos Expostos, como eslava niiunnciiido, foi
transferido, teve a asslstll-o uhitrgfhndc qunn-liilado de pessoas (pie se empolgaram com bella
lula.

No Jogo dos segundos "leams" o Flunilnrn-
se moslrou-sc de grande valentia, não podendo,entretanto, snhrepujar o adversário.

Este, visivelmente mais forte, atacou sempre,
o i|iic não (distou investidas perigosisslmas(ios locaes,

A luta dos primeiros "leams" foi mais ro-
lihidii.

Ambos os "leams" jogaram bem.
Nòlnhdo-sc c|uo ò tricolor, mais experimenta-

do nas lulas do presente campeonato, dcuolan-
do um apurado "traiuing", conseguiu depoisde um grande esforço dominar absolutamente
o seu coulcdor.

O Botafogo, cuja "elevon", com excepçffo doconter o do meia esquerda, permlllo uma fi-
guia saliente no campeonato nctual, estava vi-sivelmenle sem trabalho.

Isto notava-se já na desharinonia do quadro,ja no cansaço dos jogadores que se moviam semagilidade. A prova dcsla falta de "Iralnlngs"
esta cm que, no pjincliiio foi o Botafogo o quemais atacou, embora, sem Intelligcncla c semcombinação, esmorecendo no fim c pouca resis-tcheia nppondo ao "tcám" tricolor, dia a diamais perfeito, mais valente c bravo.

Audarahy "versas'' Flamengo
Eslc jogo, que logrou muita gente, desejosnde assistil-o, pois á ultima hora é que foi re-sohida a sua realisação no próprio campo doAudarahy, como a principio estava marcado,leve como vencedor, em ambos os "teams" ocampeão do mino passado, o C. R. do Flamcn-

go, por 4X0, nos primeiros "leams", e poru X 1, nos segundeis,
llanjrú "vcrsim" America

A realisação desto prova foi no campo do
primeiro, ua estação de Bangíi.

Não obslãiilç o afastamento do campo destacapital, grande numero de pessoas foi assislil-ovicloliando ambos os adversários,
A lula foi esplendida c renhida, principalmcn-te terminando com a victoria do Bangú, nos

primeiros "teams" i)or 2Xüe com a victoriado America nos segundos, por 10 X 5.
Cattete "versus" Carioca

O resultado desle jogo realisado no campoda estrada de D. Castorina, na Gávea, foi umempate de 2 X 2 nos segundos "teams" e a vi-cloria do Guanabara por 2X0 nos primei-ros.
River "versus" Icaraliy

Entro esses clubs só houve o jogo dos se-gundos "leams", vencendo o River por 3X1.O learahy marcou os pontos dos primeiros•leams , por lel-os entregue o River.

America F. C.
( No campo deste club, entre os seus diversosteams , amanhã, ás 20 horas, haverá rigorosostraimngs".

Portugal nt guerra
OR DI5VJ5KES DOS r0RTUGUEZE8 '

tM EDADE MILITAR
A, /''. A, — Está, sim, senhor. Como rosON

vista que o, o senhor, apenas com :i7 anuo»,
poderá ser ainda chamado para prestar ser.
viço. Deve, poiianlo, esperar ipic a sua cias.
se seja chamada e apresentar-se, Mus, au-
tes, legisle os seus papeis no consulado, caso
aluda não o lenha leito.

Carlos Nogueira ~ Sim, porque o senhor
continua a BOI', liara Iodos os cl|. lios, um pi-dailán nqrtuglicz, Mas, isso no caso de ser
chamado u mio se apresentar. Si o li/cr, nada
lhe Biiccodórá, mesmo ipie nàn lenha de salt
diiimi. Perderá, naturalmente, tudo quaiiLdtenha. O que deve fazer '/ Rcgislnr os seus jia.nels no riiiisiiluilo para poder gosar da amplalia recentemente votada o esperar até que se
ja chamada a ua classe

J, M. Pimenta — Ir ao consulado, si níi(
foi ainda, o ali regularisar a sua situação, «
que pôde fazer com n sua resolva. Depois, es.
perar que seja chamado para se subníettcr
a uma inspeção medica, cm que se resolverá
a sua situação futura, Naturalmente que oi
pudera lavai1 eomslgo, mas paganda-Uios as
passagens,

J. A, Pinheiro — Si lem a sua situação re-
fltllarlsadfl no consulado, incluindo p registo
da amnistia de agosto de Itllfi, nada mais tem
a fazer do que esperar. Si não for chamado,
quando voltar lá, terminada a guerra, ..ada
tem fl fazer, porque mio serão "iais precisosos seus serviços .

Américo Marques — O senhor já foi amnis-
liado o, portanto, podo facilmente satisfazer
as suas lão nobres ambições. Apresente-se ao
consulado, onde deve regularlsni' a sua situa-
çfio, podendo cm seguida partir para Portu-
gal.

Manoel S. Pinto — Suspenso o adiamento
do reccnscnnienlo, a apresentação, conforme
a classe, deve ser iminediata. Mas, ao que pa-rece, a sua classe é do 1017, cuja chamada ásfileiras anda não foi feita. Somente no con-sitiado lhe poderão indicar melhor o que 'em
agora a fazer.

José P. Torres Neuea — Ir m consulado eregularisar os seus papeis, cousa relalivanien-
le fácil c necessária, para participar da
amnistia, pois o senhor era um refracturio.
Feia sua cdade, a sua classe ainda não foichamada. Pódc, porem, inscrever-se comi. vo-
luntarlo, desde já, no consulado, afim de
partir quando for possível.Francisco Barbosa — Ir no consulado, re-
gulaiisar ali a sua situação para aproveitar-
se da amnistia, como refraetario que era o es-
perar (pie seja chamado a Inspccção medica.
A sua classe, em Portugal, já está em armas.
Pôde, portanto, ser chamado aqui de um mo-
mento para outro.

Juiz de Fora vae possuir uma
grande fabrica de aniagem

JUIZ DE FO'RA, 8 (A NOITE) — Chegou
a esta cidade o Dr. Jorge Street, presidente
do Centro Industrial do Brasil, que vem re-
abrir a grande fabrica de tecidos de aniagem.
—-— ¦¦ '' ¦ ¦¦¦ —- £-—nfsor'.-»—t — - .—

Dr. Telles de Menezes
Clinica cm ç,cral — Esp, moléstias das senhoras

e parles, Cons. It. Carioca n. H, íl ás 5.— Tòlonlu
OCOC—ltesid., Av. Mciu de Sá, 7-2. Teiep.OI-iC

Chamados a qualquer hora.

x.-:«iianle Maiioet .Antônio Faustino. Este O "caplain" geral, Sr. Koehler, pede par nosi:'ro;;oz voltar liara sua companhia, rhereza ¦— :-' ¦¦ •
recusou-se. Manoel insistiu, fazendo-lhc ver
que se encontrava na miséria, que ao menos o
soecorresse.

— Nada, estou farta de li.
E Thereza fez menção de continuar o ca-

minho. Manoel, porém, bruscamente, segu-
rando-n por um braço, com a outra mão
agarrou o cordão que ella trazia no pescoço.

Estabeleceu-se a luta. Thereza grilou. Al-
guiis populares acudiram. .lá o Manoel, cm-
punhandò ura pedaço do enorme cordão ^:mc
conseguira pnrlir, ia fugir. Preiideram-n'0,
porém, ciilregandil-o ás autoridades do 14"
districto.
.,.,».— . u i ——->—MfiÕ^B^ a »¦ i—-¦- —.1. -

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 6 —As
sembléa n. 150.

Sepultou-se hoje, no cemitério de São
gEgyy-"1—"^^ BgBBsasesBBBaBaaBEBsnaEBSBS

ÊÈ ÚUi \ M cigarro mistura,.fino,
^jp «Sa \ delicado e aro-

\0W0m \Í" Bd/ *-- z3££^% 1'í^ji^^ ss^^ym^
tW^V-A Í5 ^^A^^B^ATàTBA^. '==z— ~—~~=

so intermedio o comparccimenlo de todos osjogadores, á horaè dia acima marcados.
JOSli' JUSTO.

flacooeaaBgWBaPWBBMBBBPaaa 'irri
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Syphüis. Moléstias das senhoras
Kslreiliijiicnlos urqlliracs', (sem operações), .c;oiior-
rlié.is cliroiiicas, cysliles, líjilrocelcs, impotência,

c esperinntorrlién
Cura especial c rápida pelo

DR. CÁ.E.TA.IÍO JOWiBSE
das 9 ás 11 e das 2 ás 5'

LARGO DA CARIOCA — ro So!
ra^rTTW1^|yigrT azxiBZEgxnuaa caz

>r\l

-C3»>-

Consultório Medico
,

(So se responde a cartas hssigriadas com
inieiacs.)

X. P, T. O. — Depois de cxlrahil-os ap-
piique a seguinte loção: água de rosas, 210
grs.; ethcr sulphurico, 50 grs.; borax, 10 grs.J. O. E. L. — Quem escreve é o próprioviciado ?

A. M. M. — O seu caso não permitle uma
indicação sem exame.

J. R. S. (Bello Horizonte) — Uso interno:
urolropina, benzoato de sódio, ãã 0,,'!(); parauma cápsula, mande 20. Tome quatro pordia. Externamente faça uso da injecção de Ri-
cord, duas a Ires vezes por dia.

S. A. B. (llcllo Horizonte) — Tome á noito
uma a duas pastilhas Miraton e mande exa-
minar o sangue.

M. A. S. — Não é possível emillir uma
opinião sem exame.

A. D. O. — 1": depois de cortar e limar as
producções cornoas, applique a seguinte po-madã: vasclina, 30 grs.; ácido salieylico, 2
grs.; resorciua, 1 gr.; 2a: só um exame do la-
boratorio pódc revelar a presença dessa sub-
staiícia.

Dr, DARIO PINTO (interino).

fs^sesKssKssssaa

Assim e que se é
amigo...

Conhcccram-se, um dia, José Vasco, pro-
prlclhrip de uma olaria na estação de Aus-
tin, e Luiz Gonzaga, clectricisla da casa Lu-
cas, residente na estação de Engenheiro Nci-
va. Hontem brigaram, num Irem, por causa
de. uma divida. Ambos saifaní machucados e
ambos foram para o xadrez :'o 2'A° districto
c, mais ainda, ambos não tiveram os seus fe-
rimentos curados...

Assim é que -e é amigo...
fl ^flOfol» ¦¦

AOS IN.DUSTRIAES
Vende-se a receita ou fórmula de cm atro

industrias que dão de lucro de 80 a 30 °|",
Trata-se na rua Magalhães a. 48, Calumby,
até ás 9 a.m.
;j . <bVS*— —

0 caso do 6* districto
9.

inperifo para apurar 11533 morto
cernpiíoada

Como noticiámos hontem, foi encontrado
caido, cm frente á delegacia do G" districto,
Albino do Nascimento Loureiro, que tralia-
lliava á rua do Cattete 68, e residia no n. 8S.

Verificado que Loureiro ingerira grande
quantidade de álcool, suppuzcram-n'o embria-
gado, apurando a policia depois que bebera
após o álcool, certa quantidade de leite.

Foram pedidos os soecorros da policia. O
Dr. Roberto da Silva Freire, examinando
Loureiro, confirmou a embriaguez c clle fi-
cou delido na delegacia. Parecia dormir e as-
sim entrou pela noite. Tarde já, foi encon-
Irado morto, sendo o cadáver removido para
o necrotério.

Autopsiadò, verificaram os médicos lcgis-
tas que Loureiro fallecera cm conseqüência
de uma fraelura no cranco.

O delegado Nascimento e Silva fez abrir
inquérito. As testemunhas contam o caso co-
mo vimos de narrar.

Loureiro, encontrado caido, provavclmenh
nessa queda fractiírou o cranco, .S'ão houve
no entanto; derramamento de sangue, itV
sign.ificante que fosse a .hcmorrhagia, com
forme narram os funecionarios da delega.
cia, o medico e o enfermeiro da Assistência
o testemunhas já ouvidas.

O que é coherente é que Loureiro, já com
o organismo depauperado pelo álcool a que
se entregava, intoxicado pela mistura que in-
gerira, a fraelura do cranco, pequena que
fosse, produzir-lhe-ia a commoção (pie o ma-
lou.

O inquérito proseguir/i até completo es-
clarceimenlo do caso.

ffiB^itlliili'WiillMllillllBÍil«cm;3a^^
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(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenfe,
conslifue um film, a ser exibido

nos cinemas Faíhé e ldea[)
OM
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CASA PARA ALUGAR

è- Florcnce Jess?.,. repetiu Ciarei com an-
jSustia. A senhora tem certeza do nome?.;.

:— Sim!... Foi esse o nome que ouvi Elai-
Xie pronunciar i...Dá-me licença que me sirva de seu te-lcphoneV.,,

Como não?... Bem sabe que está aquicm sua casal.,.
Ciarei precipitou-se para o appárelho c pc-cim ligação para seu laboratório.
Jameson ainda lá eslava, oecupado cm con-clmr um trabalho.
Sem pensar em se desculpar pelo modo brus-co com que saira sem se despedir do discípulo,Oisse-lhe sem rodeios:Walteiv, deixe o que está fazendo, vá tercommigo dentro de meia hora, á porta da casaae Aiis.s Florcnce JessI...
Sem esperar pela resposta, pendurou o pbo-3ic c, despedindo-se da tia Bctty, saiu apres-padamcntOi " - ¦ ¦ _ ..

Eslava profundamente desassocegado...- Asua perspicácia profissional e um ihstinctosecreto, mais forte que qualquer raciocínio,faziam com que temesse uma nova armadi-lha.
A simplicidade quasi infantil do meio cm-

pregado fazia com que o considerasse ainda
mais suspeito.

Ao mesmo tempo, por um sentimento na-
lural num homem do seu valor, o engenho
despendido por seus pertinazes inimigos mara-
vilhava-o.

Eslava impressionado com a variedade de
recursos empregados, com a destreza com que
mudavam de tactica, usando allernativamen-
te, ora de força c habilidade, ora de brutali-
dade e "aslucia, assassinato e psychologia...

Não lendo podido vencer Elaine nas sue-
eessivas tentativas em que haviam despen-
dido violência, era no moral, na sensibilidade
feminina, que a atacavam, e o fado parecia
provar que o calculo fora aceitado e que ha-
viam alcançado a meta,

A Decorrência. paÊSute, manifesta, é que ain-

da uma vez haviam conseguido..allrahir a ra-
pariga para uma cilada...

O pretexto tora diverso, o resultado, porém,
era o mesmo..,.

O que iria cila encontrar, nessa casa sus-
peita, ao lado dessa mulher tarada?...

Si eslava de novo sob o poder de seus per-
seguidores, que fim iriam estes lhe dar?...
Para onde já a teriam arrastado?... A que
extremos não teriam chegado?,..

Nesse agitar de pensamentos, chegara á Prós-
pect Avcnue.

Com o olhar pesquisador examinava atten-
tamcnle os arredores, esquadrinhando as di-
versas casas junto das quaes passava.

Assim ch';gou á porta da casa que dous dias
antes havia visitado, por chamado de Jamc-
son,..

Com grande espanto seu viu as janellas fe-
chadas c um grande escripto, com o seguiu-
le anmmcio: "Aluga-se", pendurado na fa-
ehada.

Que quer dizer isso?... exclamou Ciarei.
Nessa oceasião ouviu passos atrás de si:

era Jameson que á hora combinada chegava
pontual ao encontro.

Olhei... disse Justino, designando o car-
laz. Que?,,.- A casa está vasia?... interrogou
o rapaz.

í—Ou pelo menos 6 o que parece.., Mas,
talvez seja um plano para desviar as invés-
ligações. E' o que precisamos verificar, seja
como fOrl... VenhaI...

Acompanhado por Jameson, entrou no peque-no jardim que havia em frente á escada de
entrada para o primeiro andar.

Os dous homens subiram-n'a rapidamente.
i— O que teria suecedido depois de nossa

visita de anle-hontem? perguntou Walter, para
que o senhor pareça tão abalado!...Hei de lhe contar isso depois.,. Agora,
basta que saiba que Elaine saiu de casa lia
mais de uma hora- para aqui vir... Ao chegar
teria cila ainda encontrado n tal Florcnce Jess?
Queira Deus que não, pois tudo teria a te-
mer por Elaine!...Será possível?...- Mas então essa mu-
lher?..',

Na minha opinião, Walter, essa mulher
6 urna das cúmplices da "Mão do Diaho".

s= By God".L.» «xclamo»oi joven Joma

lista... Então o senhor tem razão, é preciso
esclarecer o caso sem perda de tempo...

Tinham chegado á porta de entrada; estava
fechada, como todas as janellas que davam para
o terraço, que ladeava o primeiro andar.

Os dous amigos fartaram-se de locar a cam-
painha; ninguém acudiu ao chamado.

Não ha hesitação possívelI... declarou
Jistino. E' preciso empregar os grandes meios!

Com urn brusco empurrão forçou uma das
janellas c se preparava para quebrar a vi-
d raça...

Olá!... Oh, amigos!... gritou uma voz que
vinha da rua! Que estão abi fazendo? Isso
são lá modos de entrar na casa alheia?...

Era üíri policial de serviço na Avenida que,
0 distancia, lhes seguia as manobras c, vendo-
03 preparados para tratar as janellas como
haviam tratado as portas, se approximara apres-
sadamente,

Estamos de sorte!.., disse o "deleetive"
seientifico, vendo-o subir a escada precipita-
damente para alcançal-os,.. O senhor é jus-lamente o homem de que precisamos...E entregou-lhe o seu cartão de visitas, ex-
plicandO cm poucas palavras os motivos gra-ves que haviam provocado a sua intervenção',Deve se ter passado nesta casa qualquerfacto extraordinário... concluiu, c a presençado representante da autoridade não será de
mais. si a eventualidade que receio se tiver
por desgraça realisado...

Os três homens pularam a janclla e en-
traram na sala, em que Ciarei e Jameson se
iitviam encontrado na aute-vespera.

A elegante salela em que Flossy Jess arru-11-ára o seu romance de lamúrias estava agoracompletamente deserta. Todo vestígio de casahabitada, lodo signal de moveis haviam des-Qppnrcc-ido. Haviam levado tudo, excepeão fei-Ia de uma velha cadeira quebrada, 
"imitili-

s.<:dn, c de alguns caixões muito estragados
para serem empregados. Apenas, mu cheiro
de cbypre, provavelmente, indicava que unia
mulher elegante, ou pelo menos faceira, abi
havia permanecido algum lempo.

Da sala, passaram para os outros quartos.Por toda parte, o aspecto era o mesmo, otristo aspecto das casas abandonadas...
shuí; uc. ter percorrido todo o primeiroaH.(I.arj:fa*Poil?^-'flcçTaTou «ra tom docto-ral- »«*-'; ffiaja^ffjg

Os senhores estão vendo (pie não só-
mente não ha ninguém na casa . como ne-
iihum indicio suspeito nos induz a crer que
nada aqui se lenha dado sujeito ás penaü-
dades da lei. ..

Ainda não explorámos tudo! respondeu
Ciarei.Que é que nos falta ainda ver?...O porãoI... Talvez ahi encontremos o
que procuramos!... Vamos, camarada, acom-
panlie-nos, c creia no que lhe digo, fique
alerta, cuidado com as emboscadas, rcvól-
ver na mão, porque teremos que lidar com
indivíduos destemidos, para os quaes a vida
de um homem tem tanto valor como a de
um ralo!

XXXVI
TRÊS FIOS DE CABELLOS LOUROS •

O porão eslava dividido cm dous compar-
limcntos, um para o carvão, o outro para a
cerveja e o vinho. Ahi lamhem tudo pare-cia ter sido mudado, como no andar supe-
rior, á excepeão de uma velha garrafeira,dcsconjunlada c atirada a um canlo.

Jameson approximdu-se do seu professor
que, depois de uma vista cFollios geral, exa-
minava minuciosamente o primeiro comparli-
mento, apalpando as paredes, estudando o solo
com escrupulosa altenção.

Com nmá- lâmpada elcclrica na mão, diri-
giu-se depois para o segundo, acompanhado
pelos dous nuxiliarcs. Ahi chegado, reco-
meçou a mesma inr.pecção do local, sem con-
seguir melhores resultados.

Mas cm vez do ficar desanimado pelo In-
suecesso e ele abandonar essa estéril obscr-
vação, Ciarei immobilisou-so subitamente.,
com o olhar lixo no solo.

Logo a seguir, esticou a cabeça para a fren-
te, como si quizesse ouvir qualquer rumo."
estranho e lohgiquo.Que ha, meiitre?.v; indagou Jameson,
adeantando-se... Ouviu alguma,..

Um signal imperativo de Ciarei inlcrrom-
peu bruscamente « phrasc.Ao mesmo tempo fazia aos companheiros
um gesto enérgico com a mão, para ordenar-lhe que se afastassem.

Escondam-se ambos!... murmurou com*—' rorna voz que parecia um sopro*

puxou o po--
onde a teime"não 

CS ai tin-'

"DoéÜ, 
COBifl Hílírpre, Walter

licial para um canto'Vi o liói;'.",
luz do respiradouro exterior
gia.

Nada, no entanto, spbreveiu de inesperado,
c já o rapaz se preparava para sair do seu
esconderijo, julgando que o mestre se linha
illudid.o, quando o silencio ímpressionador
que pesava' sobre essa scena. foi subitamen-
le perturbado por um ligeiro ruido, que so
assemelhava ao ranger de uma porta, cujos
gonzos precisavam de azeite.

No extremo do tenebroso Fublerraneo, o*
espectadores distinguiram sobre o solo uma
chapa quebrada, que se erguia lentamente,
deixando ver uma abertura, praticada na
terra.

Um homem apparcceu.
Trazia na cabeça uma espécie de bola da

metal, no centro da qual vidros espessos
abrigavam os olhos. Desse cliapéo singular
saia um tubo de borracha, ligado a uma
caixa oblonga, que o homem trazia ás cos-
ias...

Jameson e o policial logo reconheceram
ser um desses capeceles de oxygeneo, seme.
lbante aos que usam os bombeiros para com-*
bater a fumaça c as emanações do ácido car-
bonico nos incêndios.

Assim que poz o pé no terreno do porão,
o indivíduo tratou logo de abaixar a placa
levantada.

Mas por mais rápido que tivesse sido o seu
gesto, um cheiro fétido se desprendeu da
abertura c foi sentido pelos Ires vigias.

Calda a tampa, o homem fez um movi.
mento para se dirigir para a escada. Ainda
não havia dado ura passo, e já Ciarei sal-
lava fora do seu abrigo c se precipitava so«
bre clle. Jameson e o policial imitaram»
lhe o exemplo,

O indivíduo, embaraçado com os seus pe-
trechos, foi logo subjugado.

Bastaram alguns segundos rara que lhe li-
rassem o capacete.

A face pallida e assombrada de Stcve Web-
ster apparcceu..-.-

(CorJiir )
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F.ste folhetim 
'd o 5° 'do 10" folhetim, què

será cxhibído quinta-feira, 11 do corrente, nos1 cinemas Valho c hieal
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AOEKTBS - Acceilam-se, desde que apresentem boas referencias e llonfa
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Ernesto Souza

IBRONCHITE
Rouquidão, Aslbma,

[ Talmilose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

I abre u aiipriüe e üMiiz a
lorçj nnsuiiar.

| GRANADO A C..1»de Plarco. t«

Pintura de cabíílios
MME. OLIVEIRA tinge cabolios par-ticularmeule, só a senhoras, •um llcnné.

Aclualmonlo garanto a maior perfeiçãono sou trabalho. Duração: -|uatro uiezís.
Complotiiinonlo inoffcnsivo. Proparudos
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freiro n. 108, sobrado.
Telcpliono li, 5.800—Central,

HA 11 PIO
Oarsnlidn pelo governo do

catado
Amanhã

MOQISTA
Pa? voftlidos por qualquer fljjurlno, com

Uniu n porfoicilo o rapidez, proens Lurii-
lisslmos, rua Coiiçolvos Dfns n. 87, so-
tinido, iintriidii pela Joallioria Vitlcnluii,
Tolopfmno a. 004 Contrai.

Pot i$ooo

Quinta-Ieira, n do corrente
50:0 OlOQO ) n
5íí:OGO$i5iO Por-aÇooo

Bilhetes íi venda em todas as
casas loteiicas. ^ m*sm
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34, rua Carvalho Monteiro, 34 - Cattete
Tetephoae Central 51969

Informe son elegante clientele deson retour de Paris avec son superbeassorument de robes et chãpeaux sor-tant des premières maisons pari-siennes.
L'Exposition commencera lundi 8MAI, elle invite toutes les dames élé-

gantes a venir voir son choix immensede nouveautés.

Comer bem só
na Transmoritana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham experimen-
tar o bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfandeg.1 158
Telephone 3.65<J

Rodrigues Salines S C.

Reputada a l.a d'esta capital
Autos de luxo para casamentos

e passeios
Escrint. - Av. Itio ftranco Ifll — Teí.-171 cenlral — Carago: Rua Ke-

laçüo, 10-18 - Tel. -2101 central.Itio de Juuoiro.
*Ms_BBBM -ram

CASA CAVALtí .ti
Deposito c oflicina de calça

dos finos-Especialidade em cal-
çados sob medida de qtiacsqucr
modelos. Rua 7 de Setembro
n. /|8, esquina da Quitanda.
Telcpli. 5196 central.

Companhia dl Lotirlai Nnolonut
de Brasil

Extraecües publicas, «ob a ÍIkchII.ineÃn «Io coverno federal, As il l\'i eaos subbiiilus ás S huriisj A rimViecouüo de Itannraby 11. 15
—1s—1

AMANHA
337 - ir

à

\Mu

PROFESSORA
I.ccclonn Grammnlica, Arlthmotlca o

trabalhos do ngullia, bordados a branco,
01110, liló, seda 11 flores, etc.

Indo á casa I2JU00. froiiuoiitando a
esciila 5$000.

Travessa Senhor do Slattostnlios, 18.
aa-_a^^_^„_«,_____M

BENZOIN
a o cinbellozamonto do rosto o •

das inãiis; relrescu
a pollo irritada pela navalha.

Vidro -ISiiiiii. Pelo Correio E
ÓS11011

Perfumaria Orlando Rangel

Por 18600, em melo*

Sabbado, 20 do corrente
A's 3 horas da tardo

loolõiooo
Por 1Ç700, cm rocios

Os pedidos dc hilbetcs «ln intn-
rior «levem ser ncüinpaiibados de
mais (100 róis para o porte do Cor-
rolo e dirigidos aos agentes Kcrau*Nazarclb & C, rua do Ouvidor
n. 04, cnlxa n. 817. Telej?. LUS-
VKL o nn casa F. (lulinaiàes, Ho-
sario 71, o*«iuiun do beceo «Ias Can-
cellas. caixa do Correio n. 1.270

Grand bar e rotissene
PROGRESSE

José Migueiz Domingues
44, Largo S. Francisco dc Paula, 44

Tolophono :i 81-l-Norto
O mais confortável restaurant desla

A PADIJSTAW
SEDAS-SEDAS

CREPC DE CHINE pura seda, r qualidade,larff. 100'¦¦Ci| metro  7**00?í?.â^L.,,iír-.,^-seda' u),(,;,s •"'¦cores  j$«'"»abiins» LaiDERTT pura seda (imitação do peatide solo) larg. joo c. metro  II&òo
GORGGRAO DE SEDA todas as cores, larg.
Bftll'00- cV-m«g  nfooo
PON GE DE SEDA lavavel, todas as cores, larg.

100 c. metro  5^00PONGE DE SEDA todas as cores, larg. «5o c.metro  2^.0a
TAFETAS fosco o brilhantes, todas as cores larg.

100 c. metro  12S000TAFfcTAS pura seda, todas as cores, para chapéos,
Jlâoo ¦.. ,<£p„«

LIMIÍO E SEDA para forro ......;:; ffl?VOILE DE SOlE pompadour, novidade, larg.

GAZE 
°D1Ê 'Si 

DA íi;,*; Iam!' i 20 
* 
c' .*.','.' .*.'.'.'!.'.' ÚT0

GAZE CHiFF_M, r qualidade, todas as com,lar* ,20C ,$500

A PAULISTANA
RUA DOS OU 2VES, 13-A

Próximo á rua do Ouvidor
TELEPHONE NORTE -1537

DELICIOSA BRBIDA

PROFESSOR!
Offerc:c-se uma: piano, canto, ban

dolin, sollcju o tlicüria, para leccionai
dous ou Ires alumnos, sem ordenado.
Satisfaz-se cum casa, comiile, etc.

Carta nesta redacçuo para A. U.

Espuihanté, refrigeranta, sem
álcool

Comora-se
«lunlquer qnanlidndo «Ie jóias ve-Ibns, com ou sem pedras, de qual-«luer y.-ilnr, paga-se bem, na ruaGonçalves Dias n. 37, JonlherloValentim .lelephone, 9.M — Central.

mmw iB|Pòa.TiftNTs
Não comprem óculos c piiíceinoz sem visitar a casa Rocha,
especial só dc óptica. Examina-
se rigorosamente a vista, e ven-
cie o mais cm conta possível.
9$ rua da Assembléa.

ttjí »£i!-^ g5aggã55Zg~g=ggssss—

TINTURÀRIA RIO BRANCO
ü§s âwmM®, liou ie Sá, 2®

Casa de p»imeipa opdem
iilanda ouscai a íouiia e? eniipi>-i niíirm i . ..
gtU-J Pioii^eiiíe /0S«S^ ^'^E^HHO^t^

ue còr s..tr2„¦".'"''", 
eSln,.8a.r' ° tenl° |mr 5Sco°- tin!*e' de 'l'1"1-

! Ç' 
l Ií", 

n,,0t,,l,caÇ°es e qnuesquer concertos; col-
¦l-speciiilidadceiii traballius em roupas desenkora.

Ppzcos módicos e irabalho pepfRÜo e gapjnlida

ESCOLA ÜNDERW0S0

S«5 ali so aprende a escrever comos dei ilcilos, sem olhar o teclado.
(Systema americano) cm pouco tem-
po, a 10$ e a l.r>S mciisaesi Cursoespecial para senhoras. — AVENIDAI1IO nilANCO, 1-iS Tel 57 Contrai..

Stadt Munchen
Succursal do Campestré

Hoje:
Creme de azedinhasj capão á

portugueza.
Amanhã ao almoço :

Colossal mocotó á portugueza.Ao jantar:
Peru á brasileira.

Restaurant ao ar livre, no
terraço.

Bebam tle preferencia o afa-
mado vinho portuguez Anadia,
branco e tinto, em botijas.

Telephone tiü."i Centralí Praça llrailentcs I

!il-l*11'Mrj"I^'-'""IJ" _M——1

8 Chíipéos de sol e bengalas
10 mais variado sortimento encontra-

na CASA BAItUOSn, praça Tira-
jdcilles n. li, junto á Camisaria 1'ro-

grosso.
Ií. It. — N"esta casa cohrcm-sc

cbnjiéos o fazem-se concertos comrapidez e poiieiçüoi

Dp. Everapdo üafbosa
Do Hospital de Misericórdia—Moléstias de senhoras, partose operações -- Cons.: rua da

Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
3:14, Sul.

iJUci-
capital

ScccCcs do fruclns, cliarciilcrla
jos, requeijões, manteiga, etc.

Áinaiiliil 110 almoço:
Moyoiiiiaiso du lagosta.
Papas ;i Vitlouciuim
Vatapá á lialiiana.
Lombo do Minas á Açorinna.
ciii-.pc do porco cum feijão branc<
Ao laular :
Frango á Africana.
Lagarto do vitollà á Paulista,
Anuliokcs á Italiana,
Primorosos vinhos verdes, virgen

brancos, etc.

gMIWIMIIPIHIWIII *JLmiimimimmmm**mm*mm mmDrogará Granado & Fios
«* --MBMMBM wp.-T.-ncgym 

—un ¦! —¦naaina—1¦_¦——_¦—

Tosse-Bronchites^Asthmaj
0 Peitoral do Juruá de Alfroilo de

Carvalho, exclUMvanicnte vegetal, 60
ipio maior numero roíuio do curas. In-
números atteslados medicos c do pes-soas curada-; o aífinmun. A' venda nas
boas piiarniacias a drogarias do Rio
e do.- listados.—Doposilo, Alfredo do
Carvallin & ''. -Hua |- de Março, 10.

RUA U UaíUAYANA Nb 91
NÃO TEM FILIAL

DROGAS H/ RANTIDAS
PRHÇOS SEM COMPETÊNCIA
E5alem.vja sensível ei 1 cfrarxi-

ixxa para pesagem g^a-atiaita cia
frecrviezia.

ãeimm!8smBmtE3mmmbEmt^m2mmWmWwmmBB

A Fidalga
é sempre a melhor casa para
Almoços c Jantares.

S. José 8t T. 45i3.

DINHEIRO

Leitura Portugueza
Anreade-se a ler em 30 lições (de meiahora) pela nito maravilhosa do grandepoela Ijiico Juão de Deus. Vontade e me-mona, o todos aprendem em 30 lições,homens, senhoras.ccrciuiçasüixplicadores

Santos Draga e Violeta Braga;—ii. José;

cura
¦— —- . ., » re-

pentinaincnle «lor de «lenies.
Vende-se em todas as pliarnia-cias ; não é veneno e não «iuei-
ma a boca.

. Preço iSooo
Caixa do Correio 1.907

Sociedade Rio Grandense de Sorteios
"Club Parisiense"

(Fundada em 1912)
Números sorteados cm 0 de maio- 5873 a 6072 _

  >2. I
rawn-.-wni-.-- nTTM'111 M||| „^ M-—11 ¦¦!¦!¦ ¦ 1

I D O R D El N T cura' _~r!^^^zzrr:„.™'»™G«'*«^

Empresla-so sobre joías, roupas, fa-
sondas, metacs e. tudo quo représen-

te valor

Rua Luiz de Camões n, 60
— teleimípneTo72 koutb
(i4Jbe/'ío dns 7 horas da

ímttiliã ás 7 da nuitoj
j!Tíbêr/.l&c.

Este curso, vantajosamente conhecido pela PONTUALI-
DADE, ASSIDUIDADE E COMPETÊNCIA dos seus professo-res, reabriu suas aulas. Corpo docente: Dr. Gastão Ruch, Dr. Mês-chik, Dr. Mondes de Aguiar prolessores do Externato
D. Pedro II; Ors Sibas lão Fontes c Antran Dourado.
prolcssores da Escola Militar; Or. Henrlq o de Afaujo, primeiraclassificado no concurso de H. universal era S. Paulo; Dr. Po--reira Pinto, professor do Colle«io Militar; Dr. Augusto Anosl,
autor de valiosos trabalhos didacticos; Dr. Fernando Silvaira'conhecido professor e outros. Aulas praticas de MATHEMA-
riCA e CHIMICA. Dous prolessores para o estudo dc umamesma lingua, um da parte theoriça e outro pratico. Asnotas de aulas são pólygraphadas. Mensalidades módicas.
Cursos DIURNO e NOCÍURNO.

Curso separado para normalisías a cargo de
prolessores da Escola Normal.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives 20
para Uruguaiana 39, 2- andar — JURUENa DÉ
MATTOS, director.

«jue
com
loca «lébruin
tots ecollcles.

¦^2*»sc___-Rriajà_aiI 
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Plantas
Começando agora a melhor época paraa plantação du pomares, ninguém devo

comprar arvores friitiloras sem primeirosaber os preços o as condições de venda
do Augusto Fonseca,'á rua Mariz e Bar-
ros 300; peçam catalagns grátis.

Café Santa Rita

LOTERIAS DA BAHIA
POR. $7oo EM QUINTOS DB-Mo ItS. —

HABILITAE-V3S HABILITAE-VOS !
A' venda nas casas lotericas

1 «F3 9% 1 M

FARINHA LÁCTEA PARA CREANÇASCONVALESCENTES DEBILITADOS-AMAS DE LEITE ^

" "" " ¦ ¦ í-i.i_«i_-_ri* ¦-__¦ ¦ i 

O MEIjHOK DO BRASIb
Encontra-se em Ioda a paríe
Ií' esle ipic lodo o mundo loniu depois

das refeições de cerimonias
Torraçòes especiaes para liolequins do

primeira ordem
Hua Acre 81 — TeTepiione Norlo l.-KM
Mal. 1'lorianu 22—Teloiilione Noite 1.218

Direcior: FRANCISCO F. MENDES VIANNA (Inspector escolar)
.professores: FVianiia, Basilio Magalhães DD. Rachel Moura, Luiza Azam.boja V• teireim, Aliena Manam, Anlmiu-ta Barreto, Alice Farre.ra, Maria da Go-na de Moura Uimz c Armda Sobral. Mia das 4 ás 5Cursos de preparatórios - üirectores : F. Vianna o Dr. Ornar Simões Uan.

30, RUA GONÇALVES DIAS, 30

. ^_„ pus Sem
R. DOS OURIVES 37Amanhã ao almoço :

Mocotó á portugueza, tripas
í andaluza. arroz 

' 
em canoa,

Ao jantar:
Groüt-au-potj capão de cabi

delia, porco assado e legumes.
Todos os dias: ostras*" cruas,

camatões torrados, muqueca de
peixe á bahiana, bacalháo nasbrazas; sardinhas frescas, canja
e papas.

TELhP. 3.666 NORTE
Preços do costume

jjEBHaHancsstEnEraramc^

Empresa JOSÉ' LÒüREIflO
Companhia Ruas do Thentro Apollo de1 Lisboa

rn í)PrFIGA

A's 7 3(4 c 0 3[1

Represou tação da peça fantaslia

1Va.

O maior e mais imporlaulo doBrasil. Occupando a mellior si-
tuação da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.Freqüência animal de 2U.O0O clien-
I0SÒ00*'""''"'' 

completa, a.partir de
End. Teles. — AVENIDA

RIO DE JANEIRO

©
Em

oíre Dome de Paris
"Hftffll

ra eu f-,*]" lEi« «*ii*

léscoíÉto is
s as mercadorias

Empreza José Loureiro

Grande companhia do opera lyrica ila-1
liana ItOTOLI & DILLORO. Maestro
director da orchostra, Cuv. ARTURO DEAXCELIS

/lil Si
Kecebeni.se pedidose eiicommendãs des-

títs íifaniadas cervejas
no ieposíi© á rua Ria-
chuelo ii. 92, (Euipre-
sa de Águas Gazòsas)^
eníre^as ao domici- «
lio. felepiiose 2S-61 íLaJ|

Segunda-feira, 8-A's 8 3(-l
Estréa do soprano ESPERAiNZA CLA-SENTI, do tenor ALLESSANDRO DOLCI edo liarjtono ERANCESCO FEDERICI,
Primeira ropreseniação da opera cm

quatro actos, dc VEUDI

Grandio montngern
Rrilhãnto desempenho

Succosso
Grande êxito desta companhia

I Amanhã:
10 cliafja qus o carregue

A seguir—FARO E MAXIXE, rc-
ista luío-lirasileiro.

Amanha-Ein vista do colossal exiloobtido na noite da estréa e na « imiti-née d, a opera — AlüA.

Bilheies á venda na casa Arthur Na-
poleão, das lü ás D da tarde e no tlica-tro, aos seguintes preços: Frizas, -iOfi •
camarotes, 30$; poltronas o varandas!
o? ; cadeiras, 0$ ! galerias, 2Ç000.

Rrevcmcnte-BOHtíMB, pw estréa dotenor lyrico DEL-IIIZ.

— I

MORREU S
**"' :jr;m«r:r. .-.¦r.-r.r*-- fl

<Spándê deposito e oíficSna de moveis e col*cnoarlâ, tapeçaria, louças, etc., dormiíonos es-tvlo al emap, ulMma moda, 550.VOOO; mais barafo
que qualquer oulr>,3 casa: salas de jantar, 580^,5 ditas de visita,estylo de grande citeito, de 130$ a 180^ (estas mobílias sãoestofadas); capas para mobília, nove peças, 7o$ooo. Pecam cata-logos para nao ficarem illudidos com outras casas: naTUa d(íPassei© n.jiO —(Largo da Lapa).

^^^"^^^ í:.; ;, ,„"¦
1 _-    U I fl m-A H— n Ci Tlm) Jf"_ FTÍ* ü . Wlu Fl I r: w ti a *m n dMittUvar.n-iar ¦ ^ ,. - .—.-_ ,. _.._. _[«¦la-S-aas-tBSBgagi m&BX&ssxmWts&^BsssansEmt&Btt
PALACE THEATRE

KCOJE|
ÚNICA REPRESENTAÇÃO da linda

opereta em tres actos

a il U11 ti li it .HllrJ
fBBBmSS

Os [laneis principaes pelos artistas
CREM.ILDA IVOLlVEIllA; JOSÉ' 111-
CAUDOo ALMEIDA CIIUZ.

Apnaratosa montagem
Amanhã;

NOITE DE- OPERETA P0RTÜCUEZA
U.N1CA recita cm ipio sc representa

S com PAI.MYItA BASTOS

iOSOURDO menus
0 papel do Troiano Pires por JOSÉ

RICARDO.

Sex ta- feira—CE'0 AZUL — Segundarecita de assigiiatara — Estréa do! Luiza Satanellfl.
Bilhetes á venda no « Jornal dorasil e, até ás 5 da tarde.

TlilE/tTliSO JRÈP-UBLICÁ
Empresa J0SE' LOUREIRO

AM.ERIGÀN-G1RGÜS
Grande companhia equestrc-j gyinhaslicn,acrolialicii, cômica, niimicu e de reaesatlracçõcs
A melliur actualniente em «tournées »

pela AmeVica do Sul
Rcgisseur, P. ,'QÜEIROÍ.O

HOJE -HOJE
Segunda-feira'— A's 8 3|.|Inauguração dos espetáculos da moda-Lxilo enorme da «toUniiioii QUEIROL0

0 acto mais maravilhoso do dia!

Il PU fflffll
Iü iffiPlill lil láiliil

lta_S&jlilBl
1'MCA NA AMERICA DO SUL

Os mais notáveis jockcys do mundo.Iiilcrniedios pelos CLOWNS c TONYS.
Um cenjunto de artistas verdadeira-

mente notáveis.
No cspectaeulo toma ptríe lod* acompanhia.

TrlEMieO BEQREJO
Empresa JOSÉ LOUREIRO

Companhia de comediu.- c vaúdevil-lei, do theatro Polytheama, diLisboa
IU
aegiuida-lelra—1« recita da moda
.lima, cloflnitivi
presentàçãó de

Ulliiiui, definitiva e irrevogável re-

Preços do costume. — Quinta-feira —
Mal inés 9 du muda.

IS Bilhetes & venda do Ihcairo.

110 ENTORNADO
fraduzidu por Mello Rarroto doorigina) do Jlonezy-Eun uNanccy—IA

PART DU l EU. Os principaes papeis
por Ignacio Peixoto, Paimyfa Tones
Elelvina Serra.
Êxito—A engraçadissima comedia cm

quatro aclos — A's 8 :!|l da noite
Amanhã — Primeira ropreseniação

da pcça-OS CINCO SENHORES Dli
FtUNCFORT. A ultima croação de
Guitry nn tlymnasio. Estréa dos acto-
res Luciano dè Castro o Clemente
Pinto. Dosluniliranlissima ilioníagom,

Peça de maior mòrãalhlinlc.
Bilhetes ;'i venda ilas 5 da lanlo

no « Jornal do Brasil i e depois
na billiitefia do thealro.

Preços: frizas o cantarole*. 305'
callòiiaB tlc Ia c varandas, 5$; ca-

deiias da í», !l$ ' calcrius numeradas
2$; gemes, l$00t).

*t—nS£S=»arj,-JS=aiKa»_^JJ.--ai..aaw»» __ irrg|

THKA'1'RQ S. JOSg
Empresa PASCHOÁL SECRETO

Companhia nacional, fundada cm I do
iiilho de 1011—Direcção secníca do
aclor Hduardo Vieira—Maestro dirocloc
da orchostra, José Nunes.

HOJE: -HOJE
8 de maio- A's 7, 8 3(4 o 10 l[2

A SISRTANEJ;
No (tm de cada sessão CATULLO CEA-

RI-.NSK deliciará o pulilico com as suas
admiráveis canções, no que elle é in-

j egualaycl.

Quarta-feira—O GAÚCHO, peça de cos-lumes rio-grand«5itses, dos festejados cs-
criptqres Dr. Itaut Pederneiras e Luiz
Peixoto.

Esta peça está sendo montada com
grande propriedade o. será um verda-
deiro acontecimento tlieatral.

Preços do costume. Os bilhetes á venda
na Confeilsriii Casleliõos, das 10 \\í)m-
ras da manhã ás 5 da tarde, c desta hora
cm diante na bilheteria ilt. llie.ilio.

Amanhã — A SERTANEJA e 0 MAU-
ROEIRO.

Sahliailn, 1.1 do maio, cm « matinée »
-A CABANA DO PAI TIIO.MAZ.


