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leni-se publicado, desde o começo da fiue.'-
ra, multas Informações referentes aos navios
npprclicndiilos ou nfuriilàilos. Nunca, porém,
um quadro do conjunto foi estabelecido. (Ira-
ças á nmnbilida.le do almirante Inglcficld,
o secretario do Lloyd ponde ler conheci men-
lo, ultimamente, ilas osttitisticos completas,
que revelam a extensão dos immensos da-
ínnos soffridos pelo eommercio mundial, lis-
sas estatísticas, que o "Morning Posi" pu-
blica, parlem do inicio das hostilidades e vão
alé 22 de janeiro ultimo.

De um modo geral; póde-so dizer que o»
navios retidos, capturados, destruídos, tra-
zendo bandeira .le um dos listados bellige-
ranles ou de um Kstado neutro, se repartem
do seguinte modo :

Nacionalidade
Inglezes 
Alliados 
Allemães 
Austríacos 
Turcos 
Neutros 

Numero
485
1(57
001

80
124
730

Tonelagem
1.500.41')

282.178
1.270.500

207.664
(desconh.)

441.472

Tolal.. 2.19I1 3.771.289

dias qne precederam a declaração dc guerra,
elles empregaram sem descanço a telcgra-
pbia sem fio, afim de advertir os seus 11.1-
vios mercantes de que se deviam refugiai*
cm portos neutros. Dez dias e dez noites,
sem um minuto de repouso, o Goeben, cnlllO
no Mediterrâneo, transmitliu, no raio do
acção dos seus apparclhos de transmissão,
essa ordem a todos os navios allemães.

A despeito fie tudo, as perdas dn Allemã-
nhn foram consideráveis. No quadro abaixo
indicado, notaremos que os navios allemães
requisitados por Portugal não figuram, co-
mo também álii não se acham incluídos
aquellcs que ainda estão refugiados nos por-
los neutros :

Numero Tonelagem
Retidos nos

glezes no
guerra ..

Retidos nos
glezes de

portos
inicio

in-
da

õ sr. mínistroi da~"¥rín1ía"'
OS PLANOS PARA A AVIAÇÃO

MILITAR NA ARMADA

O Sr. ministro da Marinha acabava ue re-
ceber um lelcgnimma dos Esl-ulos unluo.i
tiibfe o nndomenlo que estava tendo a con-
strueeão dos hydroplanos ali cncommcnan-
dos para O Urasil, quando procuramos s.ibrr
de S. Ex, quaes ns providencias já adopladsi
em favor da aviação para a nossa Marinha
de guerra.

Disse-nos, então, o Sr. almirante Al.xaii-
drino, que o problema da navegação aérea c
submarina, para a nossa Armada, foi sem-
pre uma das prineipaes preoccupaçôes de S.
Ex., niaxiiiio depois dos eloqüentes ensina-
lhenlos que se vão tirando da grande guerra
europeu.

—Tanto assim, necrescentou o Sr. ministro,
que logo quo me foi possível tratei de crear
as Escolas de Submcrsivcls e de Aviação da
Armada, já fundadas, e cntabolti negociações
com a casa Farman, da França, para o for
hcciríienlo das primeiras aero-naves que iam
possuir as nossas forças de mar.

Ii as negociações iam a bom caminho quan-
do surgiu a conflagração curopéa, com a
conseqüente impossibilidade cm que se viu a

Mm i li! fliiimjp
(Serviço telegrnplilco dn» Correspondentes Clipe
claeh d'A NOITE, dus aiiencla» Jouth-Ame
rlcan Proas, Havas e Americana e cominunl-' r.uloH offklnes, nté As 16 horas)

m TORNO OE VERDUN

Ú§ novos nlnqüos dos allcmões
conlra Muil- Ilumine o n cullíim
tlOí lrtictisstirinn — A f/nuii/u
tüyvUmlliuio cnlre os nliciiines —
Ai? operavôiiS nu longo da tvnnlo

immh il-ÈS iísresposta —-——
ii á ü ifttiia
Uma tfonMna singular

portos in-
além-mar..

• As perdas
seguinte :

inglezas se subdividem do modo

Numero Tonelagem
portos alie-
.•omeço da

Detidos nos
mães no
guerra 

Delidos nos portos turcos
Capturados e afundados

pelos allemães
Capturados pelos alie-

mães 
por subma-

por subma-

Afundados
ri nos ..

Avariados
rinos 

Afundados por minas ou
explosões 

Avariados por minas
ou explosões 

Avariados por "Zeppe-
lin" ou aeroplano...

80 171.003
12.190

56 234.589

9.111

225 746.4G9

27 129.281

53 103.518

28 94.191

5.128

485 1.506.415Total
lissa perda é muito maior do que se Unha

previsto. Os algarismos acima indicados bas-
Iam, certamente, para explicar a crise dos
transportes c a alta dos fretes. Assim ap-
parece a necessidade dn lei, promulgada re-
centemente pela Inglaterra, que veda trans-
portar objectos de luxo. li' evidente que o
pedido de frete sendo menor, a taxa do freie
diminuirá. Os alliados da Inglaterra lèm
supportado lambem grandes perdas, que as-
sim se repartem:

Apprehcndidos na en-
Irada dos portos in-
glezes 

Relidos nos portos egy-
pelos 

Capturados nos portos
das colônias allemãs.

Capturados e afundados
Relidos nos portos belgas
Relidos nos portos fran-

cezes e russos
Retidos nos portos ita-

lianos 
Capturados c afundados

pelos alliados
Capturados pelos ai-

liados
Afundados

rinos ..
Avariados

rinos ..
Afundados

por

por

por

subma-

subma-

minas
ou explosivos..

Total
Cumpre njuritar a

70

90

23

18

28
9

74

95

36

5

31

20

9

4"

G01

81.710

134.808

95.279

85.038

08.870
31.424

189.402

142.93G

153.8GG

6.155

44.303

49.480

20.755

0.C81
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1.276.590

Pctidos nos portos alie-
mães 

Capturados e afundados
pelos allemães 

Capturados pelos alie-
mães 

Afundados por subma-
rinos 

Avariados por subma-
rinos 

Afundados por minas
ou explosões

Avariados por minas
ou exiplosões

Afundado por aeroplano

Numero Tonelagem

Total.

37

15

14

73

5

21

1
1

107

23.481

38.161

10.111

178.562

11.553

17.139

2.806
(desconh,;

esses algarismos os 80
navios* (2767604 toneladas) representando as
perdas austríacas e os 124 navios perdidos
pelos turcos (tonelagem ignorada).

AS PERDAS DOS NEUTROS

Quanlo aos neutros, esses lambem tem
pngo pesado imposto á guerra submarina.
Eis o quadro das enormes perdas por elks
soffridas:

ai-

282.178

AS PERDAS ALLEMAS

Os allemães conseguiram salvar uma parte
Ja sua frota mercante. Durante os últimos
i" asas

Capturados pelos
glezes

Capturados pelos
liados 

Capturados c afundados
pelos allemães

Capturados ' pelos alie-
mães 

Afundados por subma-
rinos allemães

Avariados pelos subma-
rinos allemães

Afundados por
ou explosão...

Avariados por
ou explosão...

Numero Tonelagem

minas

minas

40

12

6

469

92

9

94

14

80.617

18.210

11.259

(ignor\)

122.182

24.734

125.446

59.018
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PifitlS' 10 (A NOITE) — Do novo os alio-
nuW tentaram aasallur o cume da colllna 301
e n cii:-ta dc Mort-llomme, ó do novo as tro-
pr.» iraneczas detiveram cubo ataque c repelll-
ram o Inimigo, iufligindo-IIic enormes perdas.

O ataque quo hontem, durante o dia, oh ai-
Jornaes rcaliaarum coniru uh encostas da col-
linaíSOl, custou-lhes sacrifícios quê, mesmo
que essa posição fosse tomada, o que não auc-
cedeu, não compensava a» perdas sofíriilas.
Oà allemães, logo que tomaram pé num pe-
quero saliento que ali existe, foram alvejados
pela nrlilliiiria c pelas metralhadoras france-
zas èofn tal violência,' que urvores e blocos de
terrft o pedra voavam juntamente com ho-
menH á altura do trinta metros. Os allemães,
em menos de duas horas, perderam uli cerca
de dez mil homens, perdas que representam,
como se sabe, a média diária das baixas sof-
frldojl íior èlles desde o inicio da batalha do
Verdun. A matança fui uma cousa Indescriptl-
vcl 0 horrível.

PAKI.S, 10 (Havas) (Official) — Canhoneá-
mos efficazmento as trincheiras c balerius ao
noite de Ville-sur-Tourbe o as communicações
inimigas na renião de* Sommcpy.

Na margem esquerda do Mosa o bombardeio
esteve menos vivo que nos dias anteriores. A
oeste da colllna 304 o inimigo tentou um ata-
que, que foi rapidamente sustado pelos nos-
sos íoj^os.

Na margem direita e no Woevrc canhoneio
inte. mittente.

A noroeste de Pont-n-Mousson canhoneá-
mos com successo um comboio inimigo e um
destacamento.

Segundo as ultimas informações, os violcn-
llssimos mas inúteis, ataques dus allemães,
levados a effeito na noite de 8 para 9, nas
regiões das colunas 304 e 287, custaram ao
inimigo perdas ainda mais elevadas do que se
suppunha.

NA PKENTE lTAiiO-AUS-
TRIAOA

Aí: operações em San Mavtinó —
O príncipe de Gallèsem Tolinino—

O veafessó dc sua allcza

flix guerra ç'rJin|ior'i«te v
rnyisftritnãtt»

nSrwi ro

Total • 736 441.472
Póde-se, assim, ter uma idéa geral das

graves conseqüências que essas perdas têm
sobre o trafico mundial. Não se supprimcm
quatro milhões de toneladas da circulação
marítima, sem que o abastecimento dos po-
vos cruelmente sof fra.

DEMETRIO DE TOLEDO.

Dsscarrlliamento na Sul-Mlnelra
CAXAMBU', 9 (A NOITE) (Retardado) —

D trem da Sul Mineira, que devia chegar
aqui hontem ás 15 horas, chegou hoje as 6
horas, devido a um descarrilamento, proxi-
mo a Fuzendinha;

¦ ¦<•»¦ . .

Viveza incorrigivel
O cnfnnl lerrible não é uma creação lite-

'ária como Belsebuth ou o Sac-u-pcrerê. lnfe-
lizmenle não é. As famílias estão inçadas de
íiifanls terribles, que tornam a vida social
espinhosa.

Ha poucos diai em casa de um político...
(Não pense o leitor que vou citar o nome,
nem dar indicações que o denunciem. E' inu-
iil conjecturar. Inútil porque, na realidade,
o sujeito não é polilico, mas se dedica a ou-
tra industria) uma visila elogiava o pequeno
da casa. Passandò-lhe a mão na cabeça, di-
zia embevecida :

Que. cabello fino, sedoso, bonilo I E'
exaalamente o cabello da mãe...

Qual delles ? — perguntou o menino —
o que eslá na cabeça agora ou o outro que
eslá guardado na gaveta ?

A conversa lomou logo outra direcção e no
dia seguinte o Miguelilo... (lambem nome.
fictício. O real c differenle. Mas as necessi-
dades da narração impõem a adopção de um
nome, e esle serve como oulro qualquer)
apresentava uma ecchgmose azulada no la-
garto (aliás biceps), que é o silio elegido de
preferencia pelas mãos para o beliscão.

Esle facio poderia ser attribuido á mali-
cia. Mas o Miguelilo não lem sinão a per-
versidade indispensável á casta de ereanças
de quatro a cinco annos. O que elle possue
realmente é uma viveza, ás vezes, desconcer-
ianle para o interlocutor.

Na oceasião das ultimas enchentes, cm ca-
xa do Miguelilo, na mesa, falaram em di-
l)ii>in, O pequeno quiz saber o que era di-
hwia. Um amigo da casa explicou e contou
como Noé construiu a arca e se mcllen den-
tro com sua família e mais um casal dc cada
espécie de animaes : um casal de e.lephanles,

de onças, im de ursos, um de cabritos,
de porcos, um de perus, um de paios,
boi e uma vacca, duas cobras, dous ra-
dua'; borboletas, duas aranhas, duas mi-

Álbum da guerra

um
um
um
tos,
nh<

- .'¦' que fazia Noé o tempo que passou na
arca ? — perguntou Miguelilo.

() narrador não contava com essa perganla
t resnondeu como ponde:

Noé ficou. .. ficou pescando.
Com duas minhocas só t'

R.

gfPg || |\
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Os alliados já podem contrapor ao formi-
davel 120 allcmão uma bala de IOO. A dif-
[crença de 20 millimelros no calibre não re-
prcscnla absolutamente inferioridade no po-
der destruidor do novo projeclil francez, pois
este é mais pesado do que o 420 c contém
nm explosivo muilo mais violento. Como
se. vè pela gravura, é quasi da altura de um
homem (esse. ine está abraçando a bala é
o 'Sr. Albert Thomas, subsecretário das Mu-
nições ím França e que è homem de esta-
tura elevada). O poder penetrante desse pro-
jcclil, que lem dc peso uma tonelada, è as-
segurado peta ¦sua extremidade superior, to-
da de aço, e terminando por uma ponta afia-
dissima.

Um apparelho Curtiss no mar

casa Farman de attender a nossa encomincn-
dn.

Recorri aos meio.- diplomáticos c nein as-
sim pôde o nosso governo conseguir mais os
apparclhos que desejávamos.

Foi quando por aqui passou o arro.iado
aviador paragunyo Pettirossi, com quem pro-
curei conversar sobre a possibilidade de crear-
mos definitivamente entre nós, uma escola

pc aviação naval com os precisos apparelhos
e installações.

O Sr. almirante Alexandrino disse-nos ter
ficado muilo bem impressionado com o que
então onvira dc Pettirossi, a quem admira
pelo ardoroso entliusiasmo, calma e compe-
tencia que esse aviador demonstrou exuberai!-
temente nas experiências que aqui fez em

(Presença das altas autoridades do paiz.
—Assim, continuou o Sr. almirante Alexan-

drino, dei a incumbência a Pettirossi de es-
tudar nos Estados Unidos, para onde elle se
destinava, os meios de podermos levar a ef-
feilo a aequisição dos avioris que desejava-
mos. ,. .

Pensei mesmo em aproveitar a proficiência
de Pettirossi nn direcção da nossa novel Es-
cola de Aviação da Armada, mas tive de aban-
donar esse propósito cm vista dos excessivo»
vencimentos que o aviador paraguayo cxi-
gia,—Imagine, disse-nos ainda o Sr. ministro
da Marinha, que Pettirossi queria nada mais
nada menos do que dez inil dollars, á guisa
de "luvas", ou de ajuda de custo, alem dc
dous mil dollars de vencimentos, por mez em
que trabalhasse.

E o Sr. ministro continuou dizendo ter rc
solvido então encaminhar as negociações pa-
ra a encominenda dos tres hydroplanos do
seu progrnmtna á casa Curtiss Aeroplano
Company, por intermédio do cônsul brasilei-
ro cm Nova York, Sr. Martins Pinheiro.

—Em que situação se acham, presentenien-
te, as negociações? perguntámos.

—Acabo de receber um officio do cônsul
Martins Pinheiro, respondeu-nos o Sr. almi-
rante Alexandrino, em quo fui informado de
que estão sendo activados os trabalhos de
coustrucção dos tres hydroplanos que encom-
mondámos.

São do modelo F., de noventa cavallos e
devem estar concluídos e promptos para as
experiências, que terão logar provavelmente
em Hammondsport, N. Y., em princípios do
corrente mez, de modo a poderem ser embar-
cados no dia Io de junho próximo.

De accordo com as conveniências lembra-
das pelas autoridades no assumpto, o nosso
governo adquiriu lambem tres molores sobre-
salentes, necessários ás substituifio.es que se
tornarão indispensáveis, cada vez que o ap-
parelho funccione seguidamente mais de 60
horas. Os motores substituídos serão então
examinados e reparados, sem prejuízo para o
apparelho, que continuará a trabalhar com o
motor supplementar.

Esses motores são do modelo Ox—2 e custa-
rão 2.800 dollars, sem propulsor nem radia-
dor o virão juntamente com os tres hy-
droplanos adquiridos.

—Chegando aqui os apparclhos e nao vin-
do o Pettirossi, como vão ser dadas as pri-
meiras instrucções? — indagámos.

O Sr. ministro disse-nos que os hydropla-
nos serão acompanhados por um piloto-me-
canico da casa Curtiss, que aqui se entrega-
rá á missão de fa-miliarisar os nossos otti-
ciacs de Marinha, alumnos da Escola de Avia-
ção, com as novas maebinas, vencendo o re-
ferido piloto-mecanico o ordenado de cem
dollars por semana.

—Resolvi lambem adquirir, proseguiu o Sr.
ministro da Marinha, cerca de dez por cento
das partes componentes dos apparclhos e que
aqui serão conservadas como sobresalcntes
para o caso de uma urgente reparação.

Por fim, para concluir a nqssa palestra, dis-
se-nos o Sr. almirante Alexandrino:

—Pode dizer que o cônsul brasileiro cm
Nova York seguiu pnra Bnfialo afim de as-
bistir ás experiências dos tres hydroplanos e
que estes virão provavelmente pelo regresso
do transporte "Sargento Albuquerque", já es-
tando autõrisadò o pagamento ua terceira o
penúltima prestação do oontrato.

LíKuRKS, lOítfA, NOITE) - Um eommnni-
cado italiano informa que os austríacos sottre-
ram grandes baixas na acção travada deante
da egreja de San Marlino. As baixas italianas
foram também elevadas, devido ás poderosas
minas que os austríacos fizeram explodir.

Os aeroplanos italianos bombardearam com
exito os acampanmenlos austríacos a sudeste de
Cormons e em Ciiiepris.

LONDRES, 10 (A NOITE) — Telegrapham de
Morna para o "Times" :

"O principe de Galles, acompanhado pelo rei
Victor Manoel e pelo generalissimo Cadorna,
assistiu a um .contra-ataque feito pelos austria-
cos contra a posição de T.olmino, ha poucos dias
tomada petos alpinos italianos. Os austríacos,
apesar da violência do seu ataque, foram repel-
lidos, deixando no campo numerosos mortos.

O principe de Galles admirou-se do arrojo
dos alpinos, para os quaes teve palavras cheias
de admiração." , _ .

ROMA, 10 (Havas)—O principe de Galles vi-
sitou, em companhia do rei Victor Manoel, as
linhas de frente da Carnia e do Isonzo. deten-
do-se a observar as antigüidades romanas de
Aquilcia. Em todos os pontos por onde passou
foi o principe calorosamente saudado pelas po-
pulações c pelas tropas.

S. A. deixou n zona de guerra ás 13 1|2 de
hontem. O rei e altas autoridades foram á es-
tação apresentar-lhe as suas despedidas.

i^i «?» um \
NOTICIAS OFFICIAES
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O ultimo communicado allemão

A nota allemã, cm resposta a do governo
brasileiro, preliminar da queslão diplomou-
ca sobre o torpcdciunonto do /<ío Branco, se-
ria uma singela demonstração de cortezia ao
Brasil, tão vagos o Inexpressivos são os seus
termos gerues, 3Í não contivesse uma affir-
inação categórica — uma única — espécie di
resposta prévia, que desde já procura firmar,
nesse Incidente, a singular doutrina sustou-
tadu pela Âllemanha em outras situações pa-
Tecidas.

Diz a notn do Sr. Paolli
Seja-mc, porém, permillido lembrar que

as forças da marinha imperial, inclusive os
submarinos, lèm ordem de destruir navios
mercantes neutros, só em casos nos quaes
esla medida é reconhecida como justificada
pelos princípios do dircilo das gentes.

E' significativo que semelhante theoria te-
nha sido afíirmada assim, em documento
de tal importância. As regras de direito in-'
ternacionnl, que constituem esse "direito da-
gentes", clnmurosamentc infringidas, alia,-',
pela Âllemanha desde o começo
não quando a fome começou a'
seus exércitos n deposição nas a
autorisam, nem podiam nulòrisar, o1
meio por que essa nação conduz a sua guerra
naval. Isso seria, tão só e unicamente, con-1
sagrar como liquidamciite legal a pirntaiia,
restabelecida pelos teutões depois da formal
cnndemnação soffrida por essas mesmas leis.

Não admira, entretanto, que a repetisse o
Sr. ministro allemão junto no governo bra-
sileiro, quando a própria chancellaria ge •-
manien ousou affirmar, em sua resposta ao
gabinete de Washington, que esse caliimnia-
do direito das gentes era escandalosamente
ferido pela Inglaterra bloqueando e tentan-
do matar pela fome o povo allemão. A má
fé resulta cgualmcntc dos dous documentos.
A Âllemanha tem dous modos de encarar a<
leis, segundo as suas necessidades: existem
ou são inventadas quando lhe vão indispen-
saveis, ou são trapos de papel quando po-
dem obstar as suas "operações". O bloqueio
da Âllemanha, com as suas trágicas e ine-
vitaveis conseqüências, supremo argumento
do governo allemão, como de todos os seus
defensores, infringe o direito das gentes por-
que... é a Âllemanha quem soffre. Si o bio-
queio por esta tentado contra a Inglaterra
não tivesse fracassado e fossem agora t
inglezes, não os allemães, que estivessem sof-
frendo privações; a formidável arma de
guerra que é o bloqueio seria limpidameule
legal, como o é. da> fr.cto. O bloqueio é no
mar o mesmo que 

"o cerco em ierra, e ftiii-
guem ainda se lembrou, por exemplo, de ac-
cusar de barbara a Âllemanha por ter for-
çado a população civil dc Paris, em 1870, a
alimenlar-se de ratos, até provocar os tristes
acontecimentos coroados pela derrota da
França.

Com a guerra submarina os snphismas ai-
leinães, cm appellos desembaraçados a um
direito das gentes que só a elles aproveita
e protege, um direito que ninguém conhece
c que para ninguém, sinão para elles, existe
e vigora, são ainda mais claros e redueti-
veis. O governo brasileiro está no_ dever,
quaesquer que sejam as conseqüências di-
plomaticas do caso do Rio Branco, de re-
pellir desde já a singular doutrina allcniã,
iiianhosamente insinuada na nota do Sr. Pao-
li para derimir o incidente. Não soffrendo
protesto, esse será o ponto de partida para
explicações que nos podem levar a agrade-
cer affectuosamente á Âllemanha o grande
favor de nos ler livrado de uni navio tão
insolente que teve o topéle dc navegar pelo
mar do Norte.

A SITUAÇÃO TORNA-SE CADA
VEZ MAIS GRAVE —PARECE
INEVITÁVEL O ROMPIMENTO
- OS PREPARATIVOS PARA A
INTERVENÇÃO NORTE-AMERI-
CANA — A IMPRESSÃO EM

NOVA YORK
Presa A guerra curopéa, a opinião publica

hiil-ainerlcana, pelo menos neste extremo do
continente, bem pouco bo lem preoecupado com
ns graves acontecimentos que ba dous mezes
se desenrolam nas fronteiras do México com
os listados Unidos.

A ultima nota do drama mexicano quo levo
aqui repercussão foi o reconhecimento do go-
verno do Cnrrahza. Depois fez-se o silencio
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Os generaes Obrcgon (fardado) e Fuslon

para o grande publico. Os ecos da lula,.que
encarniçada, entre Carrnnza ç 

\ ilia,
mui ciicgaram aqui, como mal se soube
uma "expedição punitiva" - denominação bem
proseguin encarniçada, entre Carranza ç \ illa,
mal chegaram aqui, como mal se soube que
uma "expedição punitiva" — denominação bem
significativa — de tropas norte-americanas, po-
ictrára em território mexicano, cm persegui-

podia

"O Quartel General allcmão communica em
data de 9 de maio:

Devido aos suecessos alcançados na altura
304, pudemos também tomar dc assalto varias
trincheiras franeczas ao sul da coluna das'Permitas, ao sul de Haucourt.

Uma tentativa do inimigo, de reconquistar
com grandes forças o terreno perdido, na ai-
tura 304, fracassou com graves perdas.

Tiveram a mesma sorte outros ataques
francezes na margem leste do Mosa, no dis-
triclo dc Thiaumont. O numero de prisio^
neiros ali feitos ascendeu a 3 officiaes, 37o
homens não feridos e 16 feridos. Capturámos
nove metralhadoras.

No res # da frente oeste so encontros de
patrulhas, que se decidiram a nosso favor.

*mõm»
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Socialistas e anarchistas pre-
paravam o seu assassinato
LONDRES, 10 (A NOITE), — Telegrammas

de Stocliholmo dizem que a policia sueca des-
cobriu um "complot
que tinha por fim as-
sassiiinr o rei Gustavo,
da Suécia.

Faziam parle do"complot" personali-
dades em evidencia no
seio do partido sócia-:
lista e alguns anar-
cliistas.

O attentado devia
ser levado a effeito
hontem de tarde quan-
do o soberano procedia
á inauguração da ex-
posição dc cavallos.

As medidas preven-
tivas tomadas pela po-
íicia, que fez rodear o
soberano, durante to-
do o tempo em que
elle se conservou entre
a multidão, do uni cor-
dão de agentes c dc-
pois de filas de solda-
dos, fizeram eom que
o attentado não fosse
levado a effeito.

Foram feitas algumas prisões.
LONDRES, 10 (A. A.) — Dizem dc Sto-

cldiolmo que circulam ali, com grande insis-
tencia, boatos de que a policia sueca desço-
briu uma conspiração, composta dc pessoas
filiadas ao socialismo c ao anarchismo, com
o fim de assassinar o rei Gustavo.

Segundo essas mesmas noticias o atlentado
á pessoa do rei Gustavo devia ser levado a cf-
feilo durante a inauguração da exposição de
cavallos, qua -*• se vae brevemente realiBar,

O rei Gustavo

São, pelo menos, cm numero de 24 — duas
dúzias — os candidatos ao governo do Estado
do Amazonas cm suecessão ao Sr. Jonathas
Pedrosa. E' esta a relação desses candidatos:
João Lopes Pereira, Aurélio Amorim, Montei-
ro de Souza. Agapito Pereira, João da Cruz
Znny. Rego Monteiro, Aristides Rocha, Alfre-
do Matta, Washington de Almeida, Adriano
Jorge. Joaquim Nunes de Lima, Solou Pinhci-
ro, Lourival Moniz, Arlliur Araújo, Rertino
dc Miranda, Hannibal Porto, Cândido Marian-
no, Geraldo Amorim, José Francisco Araújo
Lima, Jeremias Nobrega, José de Moura Cos-
ta, Mario de Sá, Epiphanio Regalladò Baptis-
Ia e Aureliano de Oliveira.

Como se sabe, o presidente da Republica
impugna a candidatura do Sr. João Lopes Pe-
reira, actual chefe de policia do Estado, que
era acariciada pelo governador Pedrosa .

Os políticos amazonenses, que se acham cm
contado com o chefe da Nação, foram auto-
risados a rcmctlcr para Manáos uirm lista
com os nomes dos Srs. Monteiro de Souza,
deputado federal, Aurélio Amorim, ex-depu-
tado federal, João da Cruz Zaiiy, Rego Mon-
teiro, Aristides Rocha, Washington de Almei-
da, Alfredo Matta, Adriano ' Jorge, Joaquim
Nunes de Lima e Aureliano de Oliveira, depu-
tados estaduaes, para que dentre elles o Sr.
Jonathas Pedrosa escolhesse o do candidato
á sua suecessão.

O Sr. Jonathas Pedrosa, recusando acceilar
qualquer desses nomes, fez uma contra-pro-
posta, na qual dava ao presidente da Rcpubli-
ca a liberdade de escolher entre os nomes dos
deputados estaduaes Mario de Sá, José de
Moura Costa e Epiphanio Regalladò Baptista,
o do que devia ter a herança do seu governo.

Daqui replicaram ao Sr. Jonathas Pedrosa,
recusando a sua contra-proposta.

Foi devido a estas "démarches" o a eslas
negociações que o situacionismo amazonense
fez adiar, já por duas vezes, a reunião da
convenção que deve escolher — melhor se es-
creveria — homologar — a indicação do can-
didato ao governo do Estado, cm suecessão ao
Sr. Jonathas Pedrosa.

Das duas duzi.-fs-.de candidatos acima cita-
dos apenas dous continuam a ter probabilida-
dcs de "chance": o Sr. Monteiro de Souza,
bem vislo pelo situacionismo paulista e com
algumas sympalhias dos deputados mineiros,
e o Sr João da/Cruz Znny, presidente da Ca-
mara estadual, que se diz ser o candidato pre-
ferido pelo Cattete e ao qual o Sr. Antônio
Carlos, "leader" da Câmara federal, dispensa
carinhosa altenção, quando ali appnrece, tes-
temunbando-lhe a sua amizade com demora-
das palestras.

O Sr. Jeremias Nobrega tem como paladi-
nos os Srs. Pereira Teixeira e José Tõlentl-
no, que a julgam, na Câmara, cora grande en-
thusiasmo.

çao dc v'illu e da sua gente.
Essa expedição tornou-se, como nao

deixar de ser, o pomo de discórdia. Os mexica-
nos de todos os credos políticos, Carranza iu-
clusive, que acceitou o accordo yankee-mexioa-
uo negociado em Washington pelo Sr. Arrc-
dondo, perniittindo a entrada das tropas norte-
americanas no México, levatam-sc agora con-
tra os Estados Unidos. E' que essas torças,
ao contrario do que se estabelecera, pretende-
iam seguir para o coração do paiz, abandonan-
do a perseguição dos villistas. Depois, como
conlra os norte-americanos tivessem sido dis-
parados alguns tiros por populares, ein Par-
ràl, os norte-americanos, pelo seu procediineu-
lo, justificaram os sentimentos hostis com que
foram dahi por deante recebidos pela popu-
lação mexicana. .

Foi quando se reilisou n conferência Obre-
!'on-Sco't. OfitMlcrn! Obrcgon é o ministro da
Guerra do governo de Carranza o, erh uome
deste, pediu ao general Scott, chefe dó listado-
Maio do Exercito norte-americano, a retirada
iinmediala das forcas "yankees". O general
Scott, apoiado pelo general Fuslon, comman-
dante da expedição, não accedeu a esse pedi-
do e tergiversou.

O coro conlra a invasão norte-americana
crescia no México, tanto mais que consta ter
Villa morrido c, portanto, não se justificar a
permanência de tropas ostrangeiras no terrí-
torio nacional. E como não houvesse nem in*
ciicios da retirada dessas tropas, os mexicanos,
começaram a tomar as providencias que lhes
pareceram mais azadas para resolver a situa-
ção. E foram concentrando tropas cm torno
dr.s forças "yankees". Ha poucos dias, espa-
inou-sc em Washington e Nova York que as
fi rças norte-americanas no México estavam
p-aticamente com a sua retirada cortada, devido
eo aecumulo de tropas mexicanas, muito mais
numerosas, nos seus flancos. A noticia causou
alarma e, então, de certos círculos políticos,
cujas idéas imperialistas são bem conhecidas,
irrompeu uma campanha vigorosíssima a fa-
vor da intervenção definitiva dos Eslados Uni-
dis no México... para salvar as tropas que
ali estavam sob o commando de Fustón.

A situação, em resumo, è esta. Pelas noli-
cias que a seguir publicamos torna-se evidente
que ella se aggravou bastante nestes últimos
dias e, o que é mais grave, que o governo se
deixou dominar pela corrente intervenciònista
formada pelos imperialistas.

NOVA YORK, 10 (A NOITE) — Coimnunicam
de Washington :"Apesar dos generaes Obregon c Scott esla-
rem reunidos em El-Paso, procurando resolver
a situação grave creada entre os Eslados Uni-
drs e o México, para se evitar o rompimento
de relações entre os dous paizes, foram envia-
dos para a fronteira mais 10.000 homens.

O governo ordenou lambem a mobilisação
das milicias de tres Estados próximos á frou-
teira do México.

Acredita-se em diversos círculos que estas
medidas são as preliminares da intervenção ar*
mada no México. '

O general Fúston vae ter ás suas ordens um
exercito de 50.000 homens,

O Congresso votou hontem, inespcradnmon*
te, um credito de 80 milhões de dollars pnra
fazer face ás primeiras despesas com a moblli-
sação,"

Todas estas noticias causam em Nova Yorlç
a'mais profunda impressão. Deante dos jornaes
o publico atropela-se para comprar os bole-
Íbis publicados com as ultimas informações
de Washington c da fronteira do México.
.... ¦¦¦ n ¦¦—ii—.ii..¦¦¦—¦¦¦!¦-¦ ¦iagg>ft»--.>ii-—¦!.-... ... in!¦

(A propósito do
Guarda Nacional).
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Ecos e novidades
Foi eila folha a primeira a chamar n »l-

loncflo da Impronm cm «oral pnm n orlsodo papel, quo «e annuucliiva terrível, O av
sunipto serviu logo pura nrtlgos e niellns,
ninK mio poisou ao lorreno pratico, a .pu
seremoH provnvolnieiíle arraitailon, numa porInlelflllva dos jorimoí nniilUUk, u mnm .pi.
se tentou imul, «rpumin no* consta, foi au-
jiinentnr o preço do numero avul»u, idéa de.
fondldi. pelos dlrectoroí de algumas rmp-e-
ias ¦¦ l.o, iiiilipnthica que aiiiun nAo toi ad.i-
piada por Inniimoros Jornaes dai próprioscapitães dos palxos cm guerra.

Os iidininUtradores dns Bflzclog do 8. P«'i-
In foraiii niuilii ninis bem . rlinlndns, pio-
pondo uma sério de providencias quo real-
iiinitc poderiam olieiuiar a crise ipie nos ,it-
fccla gravemento. NAo so lu.ia da impr.-
visar papel, nem ha um grande appello n
industria naeloivil, Podom-ro ao governoconcessões que diminuirão os encargo", dc
nossas enipivs.u. K' racionai p pratico, Aduvida bstá, pelo que toca a imprenso cn-rioca, na iieção quo poderemos exercer, cm
solidariedade com os órgãos paulistas. Crc-
mos difficilimo mio nm movimento dei ia
•rdeni se opere fnrn dns coliininns dos pro-
prios jornaes. SI com isso mi obtiver algu-iiin cousa, estará tudo multo bem; mas, >i
for necessário que dlsculamos o assumptoem assembléa, como n realisada em S. Pim-
Jo, estamos muito desconfiados que nada so
conseguirá o cida um tora nc cuidar c.telu-
sivamente de si. S

»'.
..¦*.* "critérios" da Câmara..-,

Cada dia que passa surge nn ..nmnra a nnn-
ria de um novo "critério" pnra a coinnosl-
ção das cominissôcs c cada qual mais dispa-
ralado, mais sem critério quo o da véspera.
O primeiro foi o Impagável "critério" dos
Estados, que monopollsn para certas o deter-
minadas bancadas a representação nas com-
missões e na mesa, que é lambem uma com-
missão. Emqunnlo \fgorti esse "critério"
c o exemplo dado ultimamente pela banca-
da rio-grandense foi muilo. pernicioso — lão
cedo n presidência da Câmara não poderásair das mãos dc Minas, sob pena dc — se-
gundo a lheorin rio-grandense — constituir
um presidenlc não mineiro grave offensa ao
prestigio do grande listado central I ü "cri-
terio" dos Estados, tão tenazmente defendido
pelos rio-grãndcnsos, podo ainda dar motivo
n casos Interessantíssimos: imaginemos este,
por exemplo: o Sr. Fclisbcllo Preirc fazia par-te da commissão de constituição o justiça, n
mais Importante da Câmara, depois dn de fi-
nnnças; segundo o "crilerio" dos Estados, a
sua vaga deve ser preenchida por outro repre-
scnlaiite dc Sergipe. Mas, como elles são ape-
nas tres, e um eslá doente no Estado e o ou-
tro impossibilitado de comparecer á Câmara.
conçluc-sc (pie para essa commissão tem ile
ser eleito o Sr. Serupião de tal, o deputado
que ha Ires dias se eclebrisnu em uni necro-
logio. E, si não eleger o Sr. Serupião, a Ca-
mara offenderá seriamente os melindres dc
Sergipe I...

Depois do "critério" dos Estados apparc-
ceu agora o "critério" dos "leaders" paran commissão dc finanças. Esle lambem c de
primeiríssima 1 Supponhn-sc, por exemplo,
que seja merecida c dignamente "leader" de
uma bancada um deputado cm que lenha muito
bom senso, muito critério, muito tino politi-co c alé mesmo muilo prestigio; mas elle não
poderá ler Iodas essa. virtudes c ser complc-
lamente avesso aos algarismos c a estudos de
finniiçns?Xno se conhecem lautos casos assim?
Porque, pois, si ha de ineluil-o cm uma com-
missão por assim dizer technica, quando enlre
lis qualidades que o indicaram para "leader"
não eslá incluída essa competência especial;
nue se adquire cm estudos especiaes e que
ilevc ser o principal requisito para um mem-
bro dn commissão dc finanças ? Esse cri-
terio é tão perigoso e tão tolo (pie não
pódc vingar, .'"le serviria apenas para des-
municiar uma das poucas cousas boas (pie
existem na Câmara, e que é a sua aclual com-
missão de finanças.

A OONFLAQRAÇAO DA EUROPA

BwliÍÈjia IiJJiÉLi.£i!i" um^m
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NAS PKENTES RUSSAS
Os aonlvn-ntnquoa dos turvos rc-vliussmlos - o iivimvo russo so-

hro Jiimiliul
I.ONnilUS, II) (A «NOITE, - (.oininiinlciidn

russo :"hxpulsníuns os Uircos dn cadeia de inoiiln-mini o.i região dc Musch, fazendo alguns pri-RlpilOlrpl e loiuiiiiilo cerlu quantidade de mu-teria, belllcu,
Na Mosopotamld proscgliü o nosso avanço,nn dlrccç/lo de ll.igdad. Os turcos estão nessaregião, em plena retirada."
PElIUKiltAlM), lll (OffÍe|al) (liava..-) — O

inimigo vnllou n bumbaulear n cabeçn da pou-te de ll.sllllll,
Os turcos, (pie operam nn direcção de Erzln-

gliiun.alaciiniiii dosospcradiunoiilo as nossas po-siçócs, mas todos o.s seus csfor.eps resultaramimiteis, Depois de soffrorom perdas importou-
lissiuias, os atacantes vlrnin-so obrigados nrei irar.

Nn dirccção dc llagdad, os lurciis foram des-alojados das nioiilanhns ao sul de .Musch e rc-
pelllilos para oésle.

I.ONDW.S, in (A. A.) — A «Contraí Nüws"du que os al.ciniíos eslão evacuando as po-vonçous o aldeias cm frente a Dwiiislí,

EM TORNO DA QVddHIX

NAllRATIVAS INTERESSANTES
DA ODYSSÉA DÒ NAVIO BlRA-
SBLEIAU), ANTES DÒ SEU TUIl-

PEDEAMENTÒ

ÜAnminzIo vno sór condecorado— «1 insinuem quo ns russos live-
rum du vcuúor pnru cimunr ú
Françn — A ultiludo du Haspnuha

¦LPNDI.ES, 10 (A NuitE) - Informam doHoniu que o rei Victor Manoel irá u Pescara,afim dc entregar SÒleinnèlhenlc n (iubriel
D'Annuh7.1u ll medalha militar com que foiagraciado o poeta.

IVAnniinzio, Como se sabe, vae convalescernuma villa dos arrabaldes dc Pescara
PAUIS, 10 (A NOITE) — Anuiinciu-se, mascom caracter official, quo já se encontram cm«•rança Zi.uUI) russos, os quaes tiveram dc veii-ccr a distancia de l/.uuli nílllms para chegara Marselha. Os russos sniruni de Moscou, pus-saram por Dolny, Mnlaca, Adcn e Port-SoidMADHiü, 10 (Havas)—-A declaração que 

"o
conde de Itoninuoiies, presidente do Conselho
yae ler no Parlamento, definirá a altitude daUespaulia perante o conflicto europeu c tra-tara das medidas a adoptar para a reorganisa-
çao econômica do paiz nas novas bases resul-lanles da conflagração.
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/! brímitiva triboiaçtlo tio «Rh Branco», tendo ao lado
o seu comnútridanio Madeira

A üüciíiríA N.U Ali
Como mor.ruu•mu Vasllnc — Os inglc-

y.cs do láyyplo

I elo Desna", conformo em esperado,
chcgmi hoje du Inglaterra a primitiva tripé»laçytp da navio "V.iu Uranco", que toi torpe-de.ido por um lraiçiciio submarino allcuiáò.

Logo que conseguimos entrai- n nordo, la-
lanios ao capitão, TJioninz Madeira, c?;-cuui-
mandante do "Mio Hramo". S. S. já conhecia
em forma o bárbaro toimcdcnmcnlo c, contou-
nos, fizera uma arrisca.Ia viagem com carga
de café para Chrisliania. Preso cm Ealmonlli,
(oi recolhido no porto de Urislol, onde fize-
ram descarregar todo o navio. Após uma dc-
mora longa, ns autoridades ingiczns se após-
saram de mil c poucas saecas de café, do con-
lonnidade com suas leis de regulamentação
da exportação dos neutros.

Após esla formalidade lhes deu livre pra-tica. Chegados ao porió de Chrisliania, Iam-
bem porto de destino, esperaram ordem de
regresso, quando, a lll i!» mez passado, rece-berain telcgramma da vcndà do vapor á cm'-
presa Lorcntzcn, do Paia,

Preparado o navio, foi delle feita entrega
aos seus novos proprietários.—E o navio continuou arvorando a bandei-
ra brasileira? perguntámos.—Sim, O nosso pavilhão, disse o capitão

Madeira, tremulou e tremularia sempre no
maslro de popa do "llio llrauco" e com elle
scpullou-so no Oceano.—No cmlnnto, ponderámos, telegraimuas
dos nossos cônsules dizem ser a tripulação
ilo "llio Urnncò" toda estrangeira.—Affirmo-ilio — coutimiou o capitão Ma-
deiro — que entreguei o "ltio Branco'-' a uma
tripulação brasileira. As nossas leis não fo-
ram revogadas e a tripolnçáo (pio lá se apre-
sentou para tomar conta do navio era de uo-
rueguozes nalurallsaijos,

UM TUIPOLANTE FAZ CONSIDE-
RAÇÕES

Uni Iripolantc do "ltio Bronco" garantiu-
nos que o cônsul do Brasil em Chrisliania
fora avisado previamente, pelo cônsul alie-
mão daquclla cidade, de (pie o navio seria tor-
pedendo, pois levava carga para a Inglaterra.

Da cx-lripolaçáo do "llio Uranco" falta ape-
nas o foguisla Norberto dc Carvalho, que
morrem cm viagem,

A bordo ficou o antigo piloto de nome Jor-
ge Hiins.

Uma commissão dc niachinistas nacionaes
recebeu o commandaiitc c demais tripolau
tes do "Rio Branco".

A Corte de Apoellaçâo faz
graves censuras ao Banco

do Brasil
W curioso o caso dn processo da liquidação

forçada da Companhia Sorocalmnn, quo dura
já Im 14 annos e pareço querer eternlsor-se.
Essa fnlleiicln foi aborta no tempo do gover-
no Caninos Snlles, o ainda liojo se arrasta, of-
ferceoiulo a nota escandalusii, como ainda
lionlom, no Corto do Appellaenó, SI assim acoii
Iceo num caso de fullcneia, em que ó syildleo
o Banco do Br.i''ll, Hão admira que no lôro
surjam outros casos rume» esses que lauto
tem prendido a atloilçflo do publico.

Na reunião do honlcm, da Corto do Appol-
lação, um rredor da .Soiocabiiun fez as maio-
res aceusações aos seus syndlcos, um (tos
quaes iiiholvnvcl, o pítilo a reforma do dei-
paolio do Juiz da fnllench e a dctitniçiio ((os
mesmos syndlcos. O Irlhiuml deu provimento
im aggravo, v si não destituiu os syiullcos foi
porque um delles è o Banco du Brasil. Mas a
Corto fez ásperas censuras a esse estabeleci-
mento de credito, c acabou por determinar ao
iuiz da fallencia, quo o obrigasse n cumprir
a lei. , .E' que o Banco não prestou ainda os suas
contas e Já recebeu, por antecipação o contra
expressa disposição da lei, a sua commissão.

A aiixiii liiii «
sm unidos

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica c dos
cceimçuü. Comull. Carioca .) (. Dus :i ás !> horas

O que a todos interessa
saber

é que a Joalheria Esmeralda, devido a ter
de entrar em balanço, está vendendo por
preços tiío baratos que causam espanto !

política bahiana
Uma reunião no IV.or.roe

-• 'A representação bahiana situacionista cs-
colheu, ha. tljas, para seu «leader», o Sr.
Moniz Sodré. hoje, porém, a minoria cia
bancada reuniu-se, acciamando seu «leader»
o Sr. José Augusto cie Freitins.

A' reunião cie hoje compareceram os Srs.
Augusto de Freitas, por si e pelo Sr. Prisco
Pai-aiso, Redro Lago, Antônio Calmou, Pi-
res dc Carvalho, João Marigabeira e Car-
los Leilão, este reprcsentaitlo pelo senador
Luiz Vitima.

?a Oapitale
Eslá liquidando com grande reducção o seu"stoek" de camisas, camisetas, ceroulas, k™-

vntas, meias, collarinhos, punhos, pyjamas,1ík,'ih, suspensorios, luvas, lenços, polainus,
chapéos, ele., ele,
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PARIS, 10 (A NOITE) - Telegrapham delíoni.i:
"O dirigivcl italiano que caiu próximo aGorizin, quando regressava de um "raid" ie-vado a efleito, com o mollibr exito, sobre oscampos dc concentração dos austríacos por(letras das linhas de halnlha do Jsonzo, era

comman.dãdò pelo alamudo tenente aviadorPastinc, um dos mais antigos c mais cõnhc-ciclos aviadores Itulinnos, vencedor de muitas
provas interitncionaes, unia das quaes a taça
tiordou-Uenetl, do i'J13.

Sabe-se agora, por noticias recebidas deBerna, que esse dirigivcl lançou numerosas
bombas -sobre as posições austríacas de Go-
rizia. Contra elle a artilharia anli-acrca aus-
triuca abriu vivo fogo, tendo sido o apparelho,
uo que parece, attingido por unia granada e
incéndiando-sc em seguida. O dirigivcl expio-
diu e caiu ao solo, morrendo carbonisados
(liinsi todos os seus tripulantes c entro elles
1'astiae. A noticia da morte de Pustine causou
a mais'dolorosa impressão cm toda a Itália."

NOVA VQllK, li) (A NOITE) — Um uero-
plano inglez bombardeou, com grandes resul-
lados, as obras da estrada de ferro que os
turcos constróem através do deserto da pe-
ninsula de Sinai para facilitar, ao que parece,
o seu ataque ao Suez. líssns obras, segundo
communicnm de Constantinophi, estão muito
adeantadas.

A mesma noticia informa que ns tribus ara-
bes da península de .Sinai mostram-se muito
impressionadas com a derrota soffrida pelos
inglezcs no oásis de Quatia.

IfMG.iATErtrfA-KUãSiA

O discurso do dclcijndo russo

ninei nnu. snstiiuTo na tscoia
íiayal acoione a tlnifio •-

. O capitão-lenente Mario de Albuquerque Li-
ma-, cm fieçâo ordinária movida pela 1° Vara
Federal, contra n União, pediu que, anriulliin-
cio o dec. de 25 de fevereiro de 1ÍM4, por iIle-
gar, (pie o demittiu do cargo de lente substi-
tulo da 2" secção dos cursos de Marinha e ma-
china da li. Naval, llie fossem assegurados os
direitos c vantagens da lei que regula a espe-
cie e mais.o pagamento que tem deixado de
perceber, com o.s juros da mora e custas.

O juiz, Dr. Raul Martins, baseado na co-
piosa jurisprudência existente sobre tacs ca-
sos, julgou a acção procedente, condemnnndo
a União na forma do pedido, salvo os juros
da mora, por não ser obrigada a elles a
União, quando de boa fé, como tem entendi-
do o Supremo Tribunal.

ELIXIR DK NOGUEIRA — Grande Depuralivo

LONDRES, 10 (Havas) — Respondendo no
discurso proferido pelo rei Jorge V, na rece-
peão dos membros do Conselho do Império da
itnssia e da Duma, o Sr. Prolopopoff, viec-pre-
sidente da Duma, disse :"Sire, cm nome das câmaras legislativas
da Rússia, lenho a honra de agradecer caloro-
sa c profundamente a V. M. a carinhosa rc-
cepção que acaba de nos dispensar e os senti-
mentos de amizade que cila exprime a respeito
da nação russa.

Posso assegurar a V. M. que o nito apreço
manifestado nas palavras com que se dignou
alludir ás nossas forças dc terra e mar, ser-
vir-nos-n de csUinulo e incitamento na árdua e
terrível luta cm <pic os marinheiros c soldados
de V. M., assim como os da França c outros
paizes alliados, tèm uma parte tão gloriosa e
tão efficaz.

Temos a honra, sirc, de muito bnmildemcn-
le c profundamente agradecer as palavras queV.-M. nos dirigiu."

**Efr "TTlti-tft-"- tiE*Tr-

A GUE.i&A NA ÁFRICA

Foi ou não foi firo ?
Diga no commissnrio que houve um assns-

sinalo aqui, na rua Mariz c Burros n 'MT.
O "promplidão" levou a communicação te-

lephoniea ao commissario de dia, que par-tiu para o local, afim de averiguar o caso.
Naquella casa, porem, é estabelecido com

armazém dc seccos c melhados o Sr, Fran-
cisco Monteiro Pinto, que disse nada haver ahi
oceorrido.

Quando, porém, o commissario se ia retirar,
foi-lhe ao encontro Américo Ferraz Snneho,
caixeiro do armazém, que lhe narrou o se-
guinle: lendo uma discussão coi.i Kinilia (los
Prazeres Faria, amante de Francisco Montei-
ro, esla o alvejara com tres tiros dc revólver,
que erraram o alvo.

Outras testemunhas secundaram o caixeiro
na aceusação. Afinal, foram todos levados
para a delegacia do 15" districto, afim de ser
esclarecido o caso

Portugal na perra
.— a ... —
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Nova linha és bondes
em BelSo Horizonte

BELLO HORIZONTE, 10 (A. A.) — A
Companhia c!c Electricidade, desta capital,
jniciou ai constrticção de uma nova linha
dc bondes, partindo cia usina distribuidora
para a Santa Casa de Misericórdia, ptts-
s.".mlp pelas avenidas SiJviauo Brandão c
Mantiqueira.

A nova linha beneficia o importante bair-
ro onde está a Faculdade de Medicina.

Quereis apreciar bóm e puro cafó?
Só o PAPAGAIO

Uma viclorin belQii

íIAVRE, 10 (Havas) — O governo foi in-
iormado de que uma colnmna belga attingiu
as colunas a leste do lago Mohasi, na África
oriental allemã, Os allemães retiraram-se paraleste, cm dirccção ao lago Victoria Njanza.

enouço
seííio saloía

do Sangue

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

0 Supremo concedeu habeas-
corpos aos jornalistas

piaiihyenses, para informações
O Supremo Tribunal Federal, na sessão de

boje, tomou conhecimento do "babeas-corpus"
impetrado em favor dos proprietários, gercn-
tes, redactores, ele, dos jornaes "Correio de
Therezina" e "Habeas-corpus", que se publi-
cam na capital do Piauhy, sob o fundamento de
fpie se acham soffrendo constrangimento ille-
gal, tendo alguns já sido viclima.: de violen-
cias do governador do Estado e dc sua policia,
que já invadiu ns redaceões dos referidos jor-
iires, commct lendo depredações, apedrejan-
do-ns em seguida.

Eslão, assim, os impetrantes na. imminencia
. de não poderem imprimir seus jornaes e fa-

I zel-os circular, temendo novas violências do
governador, Dr. Miguel Rosa.

Foi relator do feito o Sr. ministro Canuto
Saraiva, (pie leu no tribunal o tbcor do pedi-
do e o sdocumentos juntados.

Passou, enlão, o Sr. relator n proferir o seu
volo. Concedia a ordem, para solicitar iufor-
moções ao Tribunal do Estado c ao juiz fc-
floral da secção. E acompanharam os Srs. mi-
nistros o voto do Sr. relator, com excepção do
Sr. ministro Godofredo Cunha, que não to-
Diava conhecimento do pedido originariamenlc.

BEBER FlSMGAaoaliiioçô,
nch, acesa, ao jantar.

FIDALGA
A cerveja da moda

merca=
dorias pelo S. Francisco .
BELLO HORIZONTE, 10 (A. A.) — O

Dr. Raul Soares, secretario da Agricultura,
pediu ao governo do Estado da Bania o
augmento do numero de viagens dos vapo-
res que transporiam mercadorias pelo rio
São Francisco. O governo bahiano respon-
deu que se esforçaria por desenvolver a
navegação para facilitar a saida das co-
Incitas de cereaes e outros productos do
norte de Minas Geraes.

1 «ureg» ,

na ca
mineira

BELLO HORIZONTE, 10 (A. A.) — Fal-
teceu hontem, sendo sepultado hoje, a Sra.
D. Augusta So.arcs Corrêa, esposa do ad-
vogacio Manoel Reis Corrêa. , .

A VICTORIA DAS ARMAS PORTU-
GUEZAS AO NORTE DE KIONGA

LISBOA, 10 (Havas) — Um despacho offi-
ciai do governador geral dc Moçambique con-
firma a victoria das tropas portuguezas sobro
as ai lemas ao norte dc iíionga.

A COMMISSÃO DE INVENTOS DE
GUERRA REUNIU-SE

LISBOA, 10 (A. A.) — Esteve reunida hon-
tem a commissão dc inventos dc guerra, da
Academia le Sciencias de Portugal.

Nessa reunião foram tomadas varias deli-
berações importantes, ignorando-se, entretau-
to, suas particularidades.

AS AULAS DE ENFERMAGEM
LISBOA, 10 (A. A.) — llcalisa-sc hoje, se-

giuido informam do Porto, a inauguração do
curso pratico dc enfermagem .ia Cruz Verme-
lha cali, que tem recebido d:vcrsas e impor-
lanles ndhcsões.

ESTA' SENDO ESTUDADO O CASO
DOS ESTUDANTES CONVOCADOS

LISBOA, 10 (A. A.) — O Sr. Pedro Martins,
titular da pasta da Instrucção Publica, está
revendo o caso dos estudantes convocados,
procurando resolver definitivamente a sua si-
tuação. ' ?

GRANDE COMMISSÃO PORTUGUE-
ZA PRO'-l*ATRIA

Continuação da relação dos vogues que com-
põem as commissões .de ruas :

Rua do Mercado — Srs. Arthur Galeão &
Seixas, Augusto Constante, Cunha Pinho &
C, Ferúahdos Moreira.& C, Manoel Rodrigues
Pereira.

Rua dc S. Bento — Srs. Aiilonio Ignacio Al-
ves Vieira, Bernardino Dias Alves Pollery, João
de Carvalho Pereira da Rocha, Thoinaz dos
Santos Pereira.

Rua Conselheiro Saraiva — Srs. Cásimiro
Pinto & C, Ferraz, Irmão & C, José A. da Cruz
e Pinto & C.

Rua Barão dc S. Felix — Srs. Francisco de
Paiva Cardoso, José Carneiro, commendadorJ
Manoel Rodrigues Fontes e Martins & Carneiro.

Rua Camerino — Srs. Carvalho, Paes & C,
commendador José Justino Teixeira, ltobalinho
et C. c Thcodoro Martins da Rocha.

Rua da Assembléa — Srs. Amaral Anjos &
('.., Delphim Coelho &. C„ Felix Guimarães,
Guimarães Amaro & C. e Henrique Pinho dos
Santos.

Rua Sete de Setembro (da praça Quinze dc
Novembro á Avenida Rio Branco) — Srs. com-
mondndor André Gonçalves dc Oliveira, Anto-
nio Gonçalves Carneiro, Manoel Ferreira c Ma-
nocl Joaquim Marinho. *

Rua Sele dc Setembro (da Avenida Rio Bran-
co á rua Flora) — Srs. Antônio Teixeira Lo-
pes, Augusto Rodrigues Horta, Carvalho Rocha
& C. c Maurício Mendes de Vasconcellos.

Rua Sele de Setembro (da rua Flora á praça
Tiradentes) — Srs. Francisco Villas-Boas, Gas-
par & Medeiros e José Vicente da Costa.

Rua Theophilo Ottoni (da rua Visconde dc
Ifahorahy á Avenida Rio Branco) — Srs. .Ce-
Ic.st.ino & C, José de Carvalho Neves, José Duar-
le Martins, Manoel Vieira Júnior c Pereira da
Costa & C.

Rua Theophilo Ottoni (dn Avenida Rio Bran-
eo á rua da Conceição) — Srs. Antônio Luiz
Simões, Cerqueira & Soares e Costa Guimarães
& C.

Rua de S. José — Srs. A. ,T. Pereira Bar-
bedo, ,T. P. da Cunha Pinto, João Manoel de
Carvalho e commendador Joaquim Manoel de
Campos Amaral.

— ¦- ¦ i <n> i

A fabrica de dinheiro
em Nictherojr

ig-r.tg '

MAIS PRESOS
A policia de Nielbcroy continua cm in-

vestigações a propósito dn fabrica de dinhei-
ro descoberta na escola publica dc D. Uin-
buzclro.

Com o auxilio de agentes do nossa inspi-
eloria, o policia do visinbo listado prendeu,
na estação do Sertão, João Aiblno dn Cosi?,
conhecido por "capitão", o ieu filho Pai-
lemon Costa, que são apontados como im-
pliendos no caso.

Na 2' delegacia auxiliar raquclla cidauí
foram ouvidos os presos, nada transpiranuo
sobro as declarações que fizeram.

Tendo sido impetrada cm favor dc Álvaro
Rodrigues da Costa, envolvido no caso da ia-
brica de moeda falsa cm Nictheroy, uma or-
dom de "babeas-corpus", o Dr. Octavio Kcl-
ly, juiz federal da secção do Estado do Rio,
fez marcar hoje o dia 12 do andanlc para ou-
vir o paciente.

Allcga o preso que i tenente da Guarda Na-
cional, que nada do apprebendido lhe perten-
cc, mas sim n um capitão da mesma milícia
dc nome "João Antônio da Silva".

¦ «<o» «

Jr , 
. Dentista. Tratamento com-
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ELIXIR DE NOGUEIRA -
Pelle

Para moléstias da
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A morte de "Manoel Grande"

Foi ha dous dias. No largo do Estacio os
dous velhos inimigos se encontraram, Houve
entre elles uma violenta troca de palavras."Manoel Grande", mais destemido, vibrou

0 Sr. vloo-eoniul americano parto
amanha para fomentai •

Parlo amanhã para os Estados Unidos, •
bordo do "llawaiu", o vlec-consul dos Esla-
dos Unidos uo llrusil, Dr. Hlchurd 1*. Moiusen.

lia Ires annos quo
vem o Dr. Momscit
exercendo eslo cargo
Cnlre nos, lendo no
suil dc.empenho mill-
to contribuído para as
relações commorclnos
enlre 09 dous pai/cs.

Leva Mr. Moimieu
delegação da mmi Ctt«
mara do Commorolo
Americana no ltio, pa»ra reprcscntal-n junto
as suas congêneres
rimcricitnns.iwirn tnm-
bem em nome dn Ca-
in a ra visitas fis casas
c companhias exporta-
duras, niide mostrara
ns vantagens que lhes
advirão com a foinen-
taçãu do Intercâmbio
com o brasil.

Nesle senlido Mr,Moiusen provará com
ODr.RtchafdMónmn li:",,>s oalntlutJcos .is

nquozns de nossa ex-
„ porlaçuo e o (iiie im-poríamos. Salientara tambem o iniio doconiiiicrciar com ns praças do Brasil, fazen-

tf«,.?^n« 
<!r'ic üs ,"'f,í"" lon«08 -«rtô vautn-«eus magníficas c aiifmeiilnrão 0 numero dasencnmmoiidns.

Mr. Momson traduziu paro o inglez váriosartigos dn A NOITE, nobre a a,.p oxin çãoamcrican.',, ç os fará publicar nos órgãos dos'Estados Unidos, afim dc moslrnr o Interessocom que os brasileiro, ncompnnham ns que-soes com a grande I!. publica. E' necessáriosalientarmos aqui dou serviços prestados aonosso paiz pelo Dr. RI imscn. O primeiro fo°
?niitpSeô'V0lv",i1i,;nl0 í,fl «vlcultura, o que deulogar n que lhe cnlr, MXsein a secretaria daSociedade Nacional de Agricultura. O segun-
},?„í°l " Irlln 'J."c ° mesmo fcz OS minas doouro em Minas pernas, e o trabalho uo senti.do dc renovar as sun> explorações.

_EUXIR DE NOGUKÍnA^Cura Syphilis

Na Gamara não ha
numero e ha numero

Eugênio Augusto de Oliveira, o assassino
uma bofetada em Engenio Augusto de Olivei-
ra. Este sacou de um revólver e disparou-o
contra "Manoel Grande", que, nltingido no
ventre pelo projectii, caiu gravemente feri-
do por terra.

O criminoso foi preso em flagrante pela
policia do 15° districto."Manoel Grande", cujo nome é Manoel
Abreu da Silya, foi removido para a Santa
Casa, onde hoje veiu a fallccer.

m ia Bs

O 1° supplente do juiz de direito 4ia
Barra cio Pirahy mandou hontem caçar os
mandatos de prisão preventiva contra os
29 indivíduos envolvidos nos ujtimos sue-
cessos naquclle município.
... —--—**»"* ¦

FALTAM NAVIOS i
ESTIVADORES

mm
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O Senado rcalisou hoje mais uma sessão.
Por não ter havido numero, careceu cila de
importância. No expediente foram lidos offi-
ci-s do 1" secretario da Câmara, devolvendo
autographos e o parecer da commissão de po-deres, reconhecendo senadores pelo Rio Gran-
de d oSul os Srs. Rivadavia Corrêa e Soares
dos Santos.

Esse parecer foi a imprimir. Si tivesse havl-
do numero, lerin clle sido hoje mesmo nppro-
vndo, assim como, na ordem do dia, terse-ia
continuado a eleição das commissões perma-nentes.

Si houvesse... Mas como não houve.vv
T— ¦¦—¦—- — i aBg*a>j^fc t— '¦'¦ ¦¦—i

Charutos VIEIRA .I?E MELLO
¦ es aielhorea CYSNES i»oJíí.ii«Íto8 Oncoia 0deoc,das 2 ia 5.

r CIRURGIÃO

Rio Branco' 
\ âS8Siâ?«j^?aÍ^sâs<j

ifir«irni'"ii'»wTlri ufn—m iwhiwi pro»aa«^g—mb roi iwpb ii awngqnniiK^

Pnra se convencer da facilidade de estudar
uma lingua viva em pouco tempo e da supe-
rioridade do Melhodo Perlitz 6 sufficiente
V. S. dirigir-se á B.ERLiTZ SCirjOL OF LAN-
GUAGES — Edifício do "Jornal do Brasil"
4o andar, onde lhe será perniitlido assistir áuma aula de ensaio.
—- . i ^a». ¦
Escola Livre de Odontologia

do Rio de Janeiro
Reuniram-se hontem os odontoíahdois des-,

ta escola, afim de elegerem o paranyphoda turma de 1916; sendo eleito por una-nimiclade de v'otos o professor Dr. Ben-
jamin Baptista, icntc de anatjomià medico-cirúrgica.

São eleitos os secretários
A sessão de hoje na Câmara dos Deputadosfoi aberta ás 13 c 15 pelo Sr. Astolpho Dulraiscereloriado pelos Srs. Cosia Ribeiro e Juve-nal Lamartine, presentes (ili deputados.Approyada n acta da vcspj.-a, sem reclama,

çao, foi lido o expediente, que constou de pro.posta do executivo para fixação da .orça na.vai para 1917 e de telcgramma do ár. Anto-nio Holcmbcrg, que se acha em Capella, nalistado de Sergipe, manifestando o seu pcz.arpelo fnllccimcnto do seu collega de bancadaSr. FclisbeiJo Freire.
O Sr. Astolpho Dutra, anles de dar a na-10VTO a qualquer orador, agradeceu a sua re-eleição para a presidência da Câmara, naqual será, disse, um magistrado iialmo, frioneutro, sem prcoccupnçõcs partidárias ou pai-xoes políticas, sem interesses outros que nãjsejam os da appl.eaçâo imparcial c tolerantedo regimento interno da cósà do Congresso aque pertence.
Ao terminar o Sr. Astolpho Dutra 3 seubreve spcach", partiram exdinações da— muito bem, muilo bem, dc Iodas as ban-cadas.
Não havia numero para votações c nem ora-dores para o expediente. O Sr. Niconbr Nasci-mento, inscripto, não compareceu. O Srliucno de Andrade desistiu da palavraO Sr. Lamounicr Godofredo diz que e mui-to constrangido que se vê na contingência Ide

ra, pois nao ha numero c a Câmara tem ne-
çessidade, após quatro mezes de ferias, detrabalhar, para o que precisa eleger a suamesa matéria esta da maior urgência
iJPí. ' Ue"° dc Andradn maniiesta-je con-tra o requerimento do orador que o precedeuporquanto esse próprio confessa que não hinumero. Como, pois, votar sem numero o rc-qucnmento ? A solução será enehê. o tom »ocom llm orador na tribuna, como está S
«;» a^íiio'!10 

C°nlC ° S'-- L—'« -'no
O Sr. Lamounicr Godofredo replica ao clenu-tado paulista dizendo ser perfeitamente ri

gimonUI o seu requerimento. A e á ,61'«ponla sua", como já tem feilo, levanf r a'sessão por momentos. Na véspera f ,,,-vndo requerimento idêntico e para a votícãode requerimentos dessa natureza não 1 a è-ccssidade de numero. Do que ha üòcesaidndoéde_ numero para eleger a mesa, para me aopinião publica... J *
Esta está muito dividida, intervém o SrI iicno de Andrada. Não lenha justos So ti vosde censura contra os deputados relapsos nocumprimento de devores.- ' s uo
Palmatória para cíles! —. exclama o Sr

cSa10õÀeaLd^rt,íí- TW»'<ormcmOSMfsto no
Ac' ? a cla'. uma cnl" do momento

. U Sr. Lamounicr continua, affirmando 
'one

•s.vezes a critica da opinião, da WtósHinjusta para com os políticos! unn'L,IS'1 e
Quando nos ataca," diz o 3r. Bueno doAndrada; mas quando ataca os nossos ach4-sanos e sempre justa e felizO Sr. Lamounicr Lermiua declarandotir no seu requerimento. LClíira.n«()

Pede a palavra o Sr. Èósta Rego,
Il.SIS-

a. situação; falando alé ás 1 horas/Sub?risando o Sr. Macedo Soares ,c1jCIÍI,x-

que dá este multado: ^'s^eInri" "^^
Ribeiro, reeleito, 106 votos; BarhHormno de Brito, 1 voto cadanina ppmh n in..i:i:—?.. . n.. :¦(

ma a
endouma cédula ínutiiisiidn; 2- secreta .. „,venal Lamartine, reeleito, 107 votos-' , ,'• i,gusto, 1 e uma cédula inulil sàch â»iu — niiirceno aiivn, reeleito 77 "vnlnc 
\vÁ\"domro Magalhães, Í2Cvotós'(lo Ciente •Pereira Braga, 10 votos; MarcolinA- • ít„ í

Rocln 
n2SÍvot0osde 

^ai> :i votoSSrX 
°da

eii-o 'l 
vnio »V'i 

Mav,«n'cr e Jeronymo Mon--atono. 1 w,in r..,.i;, ,..,. .... -,relai.ÍL, __ A|,. 
e

do Mavignier reeleito,'89 votos; João l',n,,|.Ia, 11 votos (2° suppente); Pereira Braíta 8
áè BÍiioai:Sf'da ^úeiro.''2 votos Kilfnòae Brito, Mareolino Barreto, Marcello Silvae Josei Augusto, 1 voto cada um .Proclamados eleitos os mais votados c up.un em votos ao 3" oplentes os que se seguir;4o secretários, foi a ás lã.. . „ sessão levantadahoras, sendo designada para orde n ,1, r, ",""
amanha eleição de commis ° Üa dassoes.

O CONTESTADO

Os estivadores que queriam trabalho e tentavam embarcar á força, na escada
do "Desna"

Ha crise na estiva. A escassez de navio
tem feilo com que essa classe esteja agora
soffrendo as conseqüências da guerra. Dnhi
a vergonhosa scena de que foi thcatro hoje a
escada de porlaló do "Desna", dando cm resul-
tado impedir durante uma hora o desembaf-

£.

OSr- Fleming sm
adivídeds

O Sr. capitão dc fragata Tliicrs Fleming,suh-chefe da casa militar da presidência daRepublica, segue depois~iTê amanhã para olistado dc Santa Catharina, a cujo governoapresentará a proposta do Sr. Affonso Ca-margo sobre um aecordo entre o Paraná eSanta Catharina, na zona do Contestado.

Innumeros estivadores queriam, por força,
penetrar no navio ao mesmo tempo, para irem
trabalhar, apesar de já se acharem a bordo os
que haviam sido contratados.

Houve protestos, murros e atropelos. A Al-
fandega, a policia marítima e a tripolação do
navio eram impotentes para conter os aniinoJ. para os navios que" gíítendai-" atóüí"« »T^7,7T"°' " "*'"*"*' t.-..
E durante uma hora niuguem de^en^recu..* 1 P*rt* ât, Lisboa.; - ^veuaas» JPSR. .!» kMOUKA Bl^ASIL

O Sr.- ministro da Fazenda transmitem «sodirector commerciol do Lloyd Brasileiro asregras estabelecidas pelo governo portuguezpara os navios oi» aretendan «min» «„

O caso de r nourgo no
Supremo

O Supremo Tribuna Federal, ti
com ,°,Je',íralan.d° d0 Pcdid0 d£ «nau i,.corpus» requerido pelos vereadoresmara Muniapal cie Frib.urgo, resolve.informações ao governo do Estadoao presidente do Tribunal da T<ao jtuz dc direito daquella cidadenense.
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£0M0 A JULGA A IMPfiEN-
SA DF- PARIS

IKIMS, 10 (llum*) — .1 replica ilo
presidente WIInoii í< nota iillemã, pruriu-inundo d )'ojni(/lt(l 111 IIo giio senllrlii cm
boti'/.' tio liUi!i'ininlÍai'lo nu neanoluçòea ite
caracter humilhante, renMuriilo iih pro-
viessus alleiuiís o i-< c-lumiiudn forinalmen-

Ift1 o sen cumprimento, <"¦ prrulmenie cmisl-
iici-tutu um modelo dr ciarem, ilo Ironia *-
finnc.a, r exprime com concisão, bani

[tttiisii r Um ira o orpulho da granito nação'. iiiucrieitnit.
r.m f\t.c (7« nofd, o liaiaor terá de areei-

\ tur o e.lsco ila dcst ncudcitr contra a mia
' jicsnoií 1, furor dou partidas que fpircrniim

a .iih mauiià, nu terá ile nr arriscai' n lo-
.-mar u Iniciativa ilo mim ruptura ilo ora-

! rc.s- ciiuscqucnclas,
.1 imprensa referc-ae dctnlhiidumcnlc

1 íí res ponta, americana c salienta que o
prcHÍtlentu Wilson nudu respondeu á iillu-
>ím tia Aliemanha ram respeito ás nepo-
cinçSea pura a asaiffnaluru ila paz.

O " 1'otlt l'<irinicn" iih que u impera-
ilnr Culllicrmo nunca recebeu uma lição
d,- direito coma a que lhe [oi iliulil prin
uniu tios listados Vnliloa. O "Maliii'' en-

' Irntle que a recusa ila America tio Sorte
em nttenilcv aos desejoá allemães 6 tão'; 
[urinai que excluo toda e qualquer posai-

j bllidade dc contestação vo futuro.
Segundo o "Eçhti de 1'urix", nunca «1

(/oreruo de llcvlim soffccii semelhante
'. desastre diplomático; e, para o "Guulola",

11 respnfítu americana excede toda a expe-
1 latira, cisto constituir iim uelo quasi tão

iiinpnrtitntc como a própria ruptura. A
\ Allemunil-a, diz ainda o mesmo jornal,

ouviu umn. dura reprimenda, que a au-
\eudiii até aos seus fundamentos.' 'T.i: ¦rouriiid" e-.ereve que 11 -resposta

' 
rápida c decisiva, revistando 11 eaplíúta-

\ run allemã c repellindo qualquer idéa de
, -iwQOfílaeõca pouco licitas; C uma rcrdudei-
! ra obra prima de rr.çllittio. 1'inulmente, o
I "Temjis", entende que o tom dc despreso

dn nota encer.ru uma alta lição moral e
concorre para apertar mais o circulo de

reprovação em que a Aliemanha está en-
| voTrírld.

As mais eminentes personalidades ila
. colônia americana approvam o tom firmo

e categórica da. resposta úò seu governo
c provêm, cm face das ultimas palavras
da nula, ,/»(« « inUirycuçãa dos listados
Unidos no eonflieio calil, tulrer, para mui-
lu breve.

íí Altereil&a recua!
irASHÍXGTOX, 10 (Havas) — O .SC-

rrcto.ri» dc Estado. Sr. Lunsing, recebeu
Vito emhaixaâor americano em Berlim-, Sr.
Gerara, um telcgramma informando-o dc

¦que 1, governo allemão acaba ile lhe entre-
tjttr nina nova nola a propósito do torpe-
iteamenlo do vapor ' Susscv •

jVessíi líoia a Aliemanha reconhece já
que o "Sussex" foi torpedeado por um
submarino allcmão. annvncia que o eom-
mandante do suinnur.ino será punido c
promclte uma reparação ás familias das
¦I ielimilF.

-¦«©«*—?-

A próxima conferência
algodoeira

0 Sr, ministro da Fazenda pediu providen-
cias ao director conimórcinl cio Lloyd Brasi-
leiros.no sentido dc screni transportados gi;a-
tuitamenle, nos paquetes daquella empresa, os
ob.jeclps destinados á Conferência Algodoeira,a
tcálisa'r-sò cm junho próximo.
.^„— ¦ ——,1. —.—a—..•qg)ft*S*'—'•» -~~*

A forca naval em 1317
3
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7.230 PRAÇAS
No expediente de hoje da Gtrmàra dos Depu-

lados foi lida a seguinte proposta :
"Srs. membros do Congresso Nacional. Tc-

nho ii honra dc sulmiettér á vossa considera-
ção, para a lei de fixação da força naval; no
exercício de 1917, as seguintes bases :

Art. j" — A força naval para o exercício de
1(117 constará :

§ Io — Dos officiaes do corpo da Armada c
classes annèxas constantes dos respectivos
quadros;

S 2o — Dos sub-officiaes c- assemelhados con-
.¦¦i.iiites dos respectivos quadros:

S 3o — Dc ISO alumnos da liscoln Naval, as-
pirnutes e guavdas-mariuha;

§ 4" :— Dc 5.500 praças do Corpo de Mari-
nlieiros Nacionaes, incluídas as companhias de
músicos, sargentos especialistas oa não e fo-
i»islas e mais 200 foguistas contratados;
i ,g 6.-' — De 7á() aprendizes marinheiros;
;-.£ l-i" — De GOO praças do Batalhão Naval;

S 7" — De VM gmmetcs da respectiva es-
dn.
Art. 2' — Km tempo de guerra a forca na-

Tal compor-se-á do pessoal epie for necessário.
, Art, :i° — O tempo de serviço dos marinhei-
ros procedentes das escolas de aprendizes ma-
rinlieiros será de 15 annos, a contai' da data
fla inclusão na respectiva escola c o de vo-
luntarios será de tres annos,

Ari. 4" — Ms claros que se abrirem no pes-sòal da Armada serão preenchidos pela Escola
Naval, pelas escolas de aprendizes, pelo volun-
lariado sem prêmio e pelo sorteio-'-'legalmente
regulamentado, nos lermos da Constituição:

: Páragraphò único — Na insufficiencia dos
meios declarados nestes artigo fica o poder
executivo aiitorisado a recrutar pessoal por
meio dc. contrato,

. Ari. 5" — As praças do Corpo de Marinhei-
ros Nacionaes e do Batalhão Naval, que com-
.plelarcm tres ajinos de serviço com exemplar'comportamento, terão uma gratificação ogual
;'i metade do soldo simples da classe em que
estiverem, sem prejuízo das demais gratifica-
ções a que tiverem direito.

• Paragrapho único — As praças do Corpo-de
Marinheiros Nacionaes e Batalhão Naval, ap-
provadas no curso de especialidade e as queexercerem os cargos definidos no decreto
il, 7.899, de 14 de maio de 1909, terão direito
fts gratificações especiaes estabelecidas na ta-
bella anncxa ao mencionado decreto, além dos
Bemais venciinentos que lhes compelirem.

. Art. 0o — O governo, dentro dns verbas que
.¦orem votadas, poderá odniittir a tomarem
prirle nos exercícios ou manobras annuacs de
.esquadra até 2.000 sócios cia Federação Nacio-¦naI do Remo, dos clubs c associações náuticas
que o solicitarem.

Paragrapho nnieo — Taes voluntários serãoConsiderados reservistas navaes e gosarão dasvantagens dos "voluntários para manobras" amie se refere o ,§ 2», art. 61; capítulo I, lilulo.!", rio regulamento para cilblamento o sorleiomilitar.
Art. T0-— Serão súspcasas ás matrículas natscola Naval, llio de Janeiro, 10 dc maio de

.>. -- wenccslao Braz Pereira Gomes.* 
'

A velha questão da
pedreira da Urca

Quatro inil e setenta con-
tos cie indemntsação

reduzidos a menos de qua-
trocentos

A 1'nliio Federal propoz, a 19 de Julho do
1000, uo Juízo Federal da I* Vara, uma acção
dc uiiiiciaçãii dc obra nova contra Domingos
Fernandes Pinto, que, eiri virtude de um con-
traiu com a Prefeitura Municipal, explorava a
pedreira da Urca e construiu um cáes e outras
obras na '/.mia comprohcmüdu enlrc a praia
dn Saudade, na parte fronteira nu Instituiu
llenjiiniiu Constant o a Escola de Aprendizes
Artilheiros, mi fortaleza de S. João.

Concedido o embargo da obra, correu a
ncção seus devidos lermos, .sendo afinal Julga-da Improcedente e cohdcmríadu a União Fe-
deial a indeiunlsar o nuuclado dos prejuízos,
lucros cessantes c damnos emergentes que se
liquidassem na execução, õ ijue foi confirmado
pelo Supremo,

Ivxlrãhida u competente carjo dc sentença,
inieioi.-se a liquidação no inesiiio juizo federal
ila l1 Varo, sendo, afinal, proferida sentença a
21 de agosto de lüll, julgando a Fazenda Na-
cíonál dúvedom a« liqúldáiite da Importância
de J.070iÜOOÍOOO.

Não se conformando com ess,, sentença, o
Dr. Andrade C Silva, já então 1" procuradorda Republica, aggruvoil para o Supremo, que,
di ndo provimento a esse ríggravo, mandou pro-cider a novo arbitramento, Ilealisado esse m-
b.lralnénto, o laudo vencedor fixou cm
ü.ail :l.',lyK8!l a Indcmnlsação devida ao Iiqui-
('• ntc.

Arrazoaudo ambas as |).nrles, o Dr. ll.iul
Martins, juiz federal da I1 \'ara, por sentença
dc 17 de janeiro deste anno, julgou liquida, pa-ra que sobre cila corresse n execução, a impor-
l-iuciii dc 100:II85Ç!l2ti

lílllborn já houvesse obtido a considerável
reducção de Ü.009:050)?000, na indemnisnção a
pagar, o Dr. Andriíde c Silva ainda aggravou
dessa sentença para o .Supremo Tribunal Fe-
durai, por achar excessiva a iiidcninisação ávista da prova dos autos, aggi.ivando lambem
ti liquidaiitc por julgal-a muito diminuta. OSupremo tomou conhecimento desses aggravos
na sessão dc III do mcz (lassado, quando ouviu

relatório feito pelo Sr. ministro Ca/l ti to Sa-
laiva, (pie deu seu voto no sentido dc negar
provimento ao aggravo do liquidanle e dal-o
em parte ao du União, para reduzir somente
ao "quanttini" correspondeu lc a sele mezes,
tempo em que durou o enib..rgo, a Importan-
cia dc I9:(i0():f|i0l). constante do laudo pericial,
que havia sido calculada sobre o período de 10
annos, durante us quacs estiveram paradas asobras.

A discussão em que. então, se empenharam osSrs. ministros, relator e procurador geral daPt publica, foi tão longa que oecupou toda a
segunda parte da sessão, lendo o Sr. ministroedro I.cssa pedido o adiamento da discussão
para reler os autos e melhor poder resolver
;. questão.

Na sessão de hoje voltou o Tribunal a Ira-tar do assumpto, travandò-se longa discussão
;>ti que se empenharam os Srs. ministros :'c-dro I.essa. Camilo e Sebastião de Lacerda, re-solvendo, por fim, o Tribunal negar provimen-lc ao aggravo do iiquid:...tc c dal-o em parleao da União Federal, para reduzir a verba de49:O0O$«qp, calculada sobre 10 annos, à corres-
pondente aos 210 dias apenas que durou o em-bnrgo.

Foram votos vencidos os dos Srs. ministrosPedro I.essa c Leoni liamos.

Motas políticas da Câmara
O Rr. Seraçião de Aguiar e Mello recebeu

boje, telcgramma do Sr. Oliveira Valladão,
governador de Sergipe, sblieitando-llVo provi-dencias no sentido dc ser feita, immcdiata-
mente, pela mesa da Câmara, commüriicáção
da morle do Sr. Fclisbellò Freire, afim dc que
possa marcar a data para a eleição do seu
substituto dentro dó mais breve praso.O Dr. Dias de Burros, que esteve hoje na
Câmara, confabnloii, nesse sentido, com os
Srs. Antônio Carlos, Carlos Peixoto e Será-
pião de Aguiar, lendo o ex-dcputãdo or Ser-
gipe recebido cumprimentos de quasi todos os
seus antigos collcgas pelo seu annunckido re-
greàso 6 Câmara.

—Esteve boje reunida a bancada do llio
Grande do Sul, na Câmara dos Deputados.

Ficou assentado que o "lcader" da bancada
seja o Sr. Vcspucip de Abreu e que. Amanhã
Iodos os deputados sul rio-grandenses compa-
reçàm á posse dos Srs. Soares dos Santos e
Rivadavia Corrêa no Senado Federal,

» "s<»B»—«-

A SUCCESSÃO ESPIRITO-
SANTENSE

0 Sf.Beniardino Monteiro
paríe inesperadamente

para
Pólo vapor "Brasil" partiram hoje para o

norte vários políticos.
A' tarde encontrámos cm uma roda d.

amigos o Dr. Bernardiiio Monteiro, que ou
via atfentanieiite o Sr. íiiias Martins,

Fsíe, animado, risonho, feliz, dizia que a"caso do Espirito Santo eslava resolvido e
por conseqüência o seu lambem, o do Piau-
hy, pois a resolução dc nm era a consequen-
cia lógica da solução do outro:'.

Ficámos surpresos quando ouvimos dizer
que. o Dr. Bernardino seguia para o Espirito
Santo. Indagámos de S. Ex. o motivo que o
levava a ir ao seu Estado- lão depressa,--A razão ê simples, respondeu-nos o Dr.
Bernardino. Recebi telçgrammas do coronel
Marcondes manifestando o desejo de ir eu as-
sislir ao meu reconhecimento, no próximodia li).

—E não teme os boatos?
—Si é verdade que se não pode duvidar da

palavra do 'chefe da nação, nada tenho a le-
mer. Qualquer perturbação da ordem em meu
Estado só poderia ler logar uma vez que o
governo federal amparasse a opposição for-
necendo-lhe elementos moral e materialmen-
te para fomentar a mnshorca. Uma vez, po-
rim, esse governo cumprindo a sua promes-
sa formal cie não intervir no Espirito Santo,
a 23 do corrente tomarei posse infallivel-
mcnle do cargo para o qual me elegeu o po-
vo de minha terra. Isso é o (pie penso,

Quanto aos boatos, elles não me alemori-
sam, por dous motivos: primeiro, porque, re-
pito, a opposição, sem o amparo do governofederal nada faz, e o Sr. Wcnccsláo promet-leu pôr um ponto final nas desordens que jáensangüentaram uma boa parte da terra ca-
picbãba; c em segundo, porque, r,i a palavraofficial não fòr cumprida, o mais que podeacontecer é correr mais sangue inutilmente.
Só mesmo um golpe dc força poderia evitar
a minha posse.

Fui eleito por 
'grande 

maioria; a juntaapuradora homologou esse resultado depois
de um minucioso exame das eleições; o po-der verificador, (píer dizer, o Congresso, é
quasi unanime do nosso lado, havendo ape-
nas um deputado contrario á situação'; o
aclual presidente me dará posse; o povo cs-
tá do meu lado. Que poderá fazer a opposi-
ção, que está toda aqui no llio? Creio que.
nada. Demais, é preciso que se note: eu não
queria mettçr-me cm lutas políticas. Sou um
homem acima dessas picuinhas; Forçaram-mc
a isso, Agora levo a cruz ao Calvário e lá
estarei cm Vicloria, á sua disposição, Sou
muito gralo a A NOITE pela sua imparcial!-
dade e & imprensa em geral. Si alguns jor-
nacs me fizeram injustiças, foi naluralmcn-
te de Loa fé. Mais tardo poderão verificar o
que eu acabo dc affirmar.

E dizendo isso o- Dr. Bernardino' Monteiro
voltou-se para os amigos, conluiando M. apre-
ciar a alegria do Sr. Elias Martin» - ... i

Ultimas noticias
da guerra

-*...*-
«lvVní*...

(Recebidas até ás 18 horas)
CliOflaram a Marselha

mais tropas brllan-
nicas ..„

PAUIS, 10 (A NOITE) — Desembarcaram
em Marselha novos eonlingentes dc tropas bri-
lóriuicas, compostos de regimentos dn Nova Ze-
1,índia, do Canadá, da Fscosslai da África do
Sul e da Índia.

Todas essas forças, cujos cffcctlvos a rcnsti-
ra não pcrmille numiiiclar, foram recebidas
com vivas demonstrações de RympiUhia.

O general Coipiet, commuiidunto da guarnl-
ção de Marselha, passou-as cm revista.

Começou o Julgamento
de Sir ííofjer CascinenC
LONDRES, 10 (A NOITK) — Começa hoje o

julgamento de Sir Ituger Casóment', apontado
conto o chefe dn revolução irlandcza.

Hn grande interesso por acompanhar os tra-
liallios do processo, tcttdo-SC juntado enorme
multidão deante do triliuniil.

Annuncln-so que Sir Itoger Cnseinent não
aci.eiioii os serviços dc nonhum advogado e a
si menino se defenderá,

A sessão do tribunal é nubtini.

Qnaníos officiaes per-
deu a Italia

NOVA YORK, 10 (A NOITE) ~ Os jornaes
de Berlim dizem que desde o inicio da guerra
alé começos deste mcz a Italia perdeu cerca
de Ires mil officiaes, enlrc morlos, feridos c
prisioneiros.

Entre elles ha cinco generaes, 62 coronéis,
101 majores e 511 capitães.
O governador de Sevl-

lha 6 germanophllo
PAUIS. 10 (A NOITE) — O governador dc

Sevilha prohihiu a exhibição, nos cinemas da-
(lucila cidade, dc diversas fitas adquiridas pe-Ia colônia franceza de Sevilha, "sobre assuin-
pios da guerra.

A medida do governador de Sevilha espliea-
se sóincnlc pelas .sympathias que elle tem pelaAliemanha.
Mais uma grande iabrl-

ca norte americana
pelos ares

NOVA YOHK, 10 (A NOITK) — Explosões,
cuja orgime ainda não cata apurada convenien-
temente, dcslruirnm a» secções de gelatina e
de dynamite dn frramle fabrica de munições
Pojvo Compnny, de Nove.-Jcrsey.

Morreram cinco pessoas c estão frravemen-te fcridns 35.
As explosões foram tão violentas que as ca-

sns estremeceram a uma distancl.. enorme.
O edifício du Edison Company, que está a 23
milhas dc distancia, fui abalado violenta.-
mente.

Acreditn-sc geralmente que ae trata de uninovo crime dos agentes allemães.

O governo e os des-
pejados do Santo

Antônio
Depois dc percorrermos, como se verá em

outro logar (lesta folha, o inorro de Santo
Antônio, estivemos no Ministério da Viação
e no do Interior, onde constava estarem sen-
do tomadas providencias c:n soecorro dos
moradores expulsos daquellc local.

Tanto num, porém, como noutro ministe-
rio, foi-nos informado que nada absoluta-
mente havia sobro o assunipiói

Mais tarde, entretanto, soubemos no Cal-
telc que o Sr. Venceslúo Diaz mandara o
Sr. Maggi Salompri ao Sr. chefe dc policia,
para que o Sr, Aurcli.no Leal providenciasseno sentido dc abrigar cm algum dos arma-
zens desoccupadüs do cáes do porto qual-
quer pessoa que fosse arrojada ao tempo
com os despejos do inorro.

Santos Dumont chega a
S. Paulo

S. PAULO, 10 (A. A.) — Pelo trem da So-
rocabánn Uaihvay chegou hoje a esta' capital,
procedente do Paraná, o arrojado aeronauta
brasileiro, Sr. Alberto Santos Dumont.

Fra avtlltado o numero dc pessoas que com-
pareceram ao seu desembarque. Entretanto,
como o comboio chegou pouco antes da hora
marcada, muilos amigo.'; e admiradores não
puderam assistir á chegada do Sr. Santos Du-
mont.

O povo que enchia a estação victoriava de
momento a momento o nosso hospede que,
commovido, agradecia a cntbusiasticá mani-
festação de apreço.

Após os cumprimentos de boas-vindas, o
Sr. Santos Dumont tomou nm automóvel em
companhia dos Srs. Guilherme Dumoni Villa-
res. Guilherme de Andrade Villares, Ricardo
Severo c outras pessoas de sua familia,

-?—«g-sE»—**-

mi

Na rua Riachuelo
Por questões dc someno

garnm Amélia Rocha c Ma
portugiiezas, residentes nn
dos da rua Riachuelo n. 89

La ura Ferreira Rocha e M
clivamente, filhas da Ia e
lambem na lula.

Maria Rosa, cm dado mo;
se de' um cano de ferro, f
lendora e a filha desta
Rocha.

Houve sangue, grilos, ap
c a policia do 12" distrieto
gressovas c fez medicar ns

mpòrtáncía bri-
ria Rosa, ambas
cnsa dc commo-

ária Rosa, respe-
da 2a, entraram

nento, armando-
eriu a sua con-

l.a ura Ferreira

itos dc soecorro
prendeu as ag-

offeudidns.
¦«6©Ee»-~«—

OS CRIMES NO RIO GRANDE DO SUL
©-,

PORTO ALEGR. 10 (A. A.) — O chefe, de
policia desta capital recebeu communicação
de haver o delegado dc Antônio Prado, Sr.
Viclor Fncciqli, assassinado sua esposa, D.
Aurelia Faccioli. O assassino, após haver com-
mellido o crime, entregou-se á prisão.

PORTO ALEGRE, 10 (A. A.) — Foi assas-
siiiadò cm Palmeira o fazendeiro Sr. João
Marques Machado. O criminoso, de nome Mi-
li tino Simões, conseguiu fugir.

mi
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O Sr. major Alfredo Malan d'Angrogne,
nosso novo ãddido miltar junto á legaçâo do
Brasil cm Paris, subirá amanhã para Pctro-
polis, onde apresentará suas despedidas ao
Sr. Lanei, ministro dn França,

O Sr, A, Paoli, ministro dn Aliemanha,
offercceu um almoço de despedida ao Sc,
major Deschámps Cavalcanti, que deve par-
t ir para a Europa fl bordo do ,!Amazon",
bem como o nosso addftto junto á Franga. ,

0 artigo do "Financial 
] Despacho CollecHvo

News" contra
o credito do Brasil

O Ministério do Exterior bem
informado a respeito—Que

fará agora o
Sr. Lauro Muller ?

Km continuação As informações que temos
obtido acerca das providencias que o govor-no tomou, com referencia a campanha tiodescrédito movimentada contra o nosso paizpelo "Financial News", de Londres, podemoshoje nddlla.' que o Ministério das RelaçõesExteriores já recebeu do da Viação as Infor-
inações precisas sobre nquella campanha, orl-
Binada pela caducidade do contrato da Sr.uth
American Railway,

E' o seguinte o it"tso recebido pelo Itama-raly :"Sr. ministro das Relações Ivxlctioros —
Accusnndo o recebimento dc vosso aviso nu-moro 4, dc 7 do fevereiro do corrente nnno,
a quo acompanhou um retalho do "Financial
News", dc I.ondre*. 0 um cartaz, publicadona mesma cidade, sobre a South American
Railwny Construction Company, ex-arrenda-
taria da rede. dc viação férrea do Ccnrá, le-nho a honra de, junto, remctler-vos, paraos fins que julgardes convenientes, cópias
dos offieios da Inspeciona Federal dns Es-Iradas, ns. BOIS c lãl|S, de 7 t- 20 do ditomcz dc fevereiro, c dc nm ja recer do con-sullor jurídico deste ministério, os quacs po-dem esclarecer o assumpto porque versam 6respeito, não só das ditar, publicações, comode um memorial apresentado nesta secreta-ria dc listado pm John A. Poney e F. R.Hiill, que se assignnrani rcsooctfvãmente s>.*.crclario c supcriiilcndenlc geral dn BrasilNorth Western Railway Limited, tendo esleministério sobre o referido memorial tlcspa-chado que não ha o que deferir.

Saúde c fraternidade".?'
A. Taimrcs de Lgra."

As informações a que se refere o aviso cm
questão são baseadas justamente no resumo
que fizemos sobre o nssumpto em nossn edi-
çao de domingo ultimo, dados elucidativo;,
precisos e destruidores áqueila injusta cam-
punha, c onde o governo, energicamente, rc-
çusou tomar conhecimento da prclenção do;interessados, ventilada nos tramites admi-íuslralivos, ao mesmo tempo em que ria ei-uado_.de Londres, os mesmos ¦interessados, nobalcão, do "Financial News", pretendiam, ou-irosim, diffnmar a nossa situarão financeira.

Um conspirador pede
habeas-corpus

Ao Supremo Tribunal Federal foi impetradoJinueas-corpus" em favor de Dias Martins',que se acha respondendo á formação da culpacomo conspirador, uo juizo federal da 1" Vara.
_ O Supremo mandou pedir informações no,iuiz summariante.

-i •mttt. ¦-

Os conferentos da Alfândega mu-
dados para os armazéns do'Cães do Porto

O Sr. inspector da Alfândega fez boja amudança, pnra os armazéns do caes do porto,abaixo, dos seguintes confcrcnles: armazcmA, Ataliba Galvão dc Miranda Reis; 4, JansenMuller e Dr. Xavier dn Veiga; 5, Manoel Pin-lo da Fonseca e Honorio Gurgcl; 0, (iomesdo Lago c Medinn Coeli; 7, Pedro dc Andra-de; 8, Manoel Alves e Luiz Soares; Ifi, ,loãoLindolpbo Câmara c Mendonça de Carvalho;17, Horacio Seabi'0 c Pedro Martins Costa;
bagagem, Sylviq Miranda; Ilha do Caiu', Car-los Custava do Silveira Pinto, c armazcm 18,Loureiro Fraga.

-a m»t* i

0 Dr. Júlio Furtado quer
mostrar o que está

fuzendo
O Sr. .Túlio Furtado, inspector de Maltas eJardins, confcrciiciou hoje com o Sr. prefei-lo, convidíindo-o para visitar as obras queestão sendo rcalisndàs cm varias partes destacapital pela repartição sob sua chefia.

««?o*—..-

Victima de uma syncope
cardíaca

Viajava hoje em um trem da Central doBrasil o cidadão .loão Dispo, residente á rua
Viscoiidessa dc Sapucnhy. Ao chegai- á esta-
ção Cenlral foi neommettido de uma syíiéo-
pa. cardíaca, fallecendo repentinamente,' an-
tes de qualquer soecorro.

Soube do facto a policia do districlo.-
¦ ¦ ^-"«I^® J>»»—í •-

Caxaáú hospeda o bispo ile
Gampanha

CAXAMBU', 
'lÓ 

(A NOITE) — Chegou a es-
Ia cidade, vindo dc Baeperídy, o bispo dc Cam-
panlia, cm visila pastoral a esla freguezià.

A recepção Aquelle prelado foi concorridissi-
ma, comparecendo o prefeito, o visario, o pre-
sidento do Conselho, vereadores, delegado, pro-
fessores, alumnos das escolas publicas e par-
lieuliires e grande numero dc pessoas daqui e
veranistas.

Na "gare" falou a senhoriia Maria Menezes,
em nome do povo catholico da cidade, respon-
dendo o bispo.

Foi, então, orgaiilsada.unia grande procissão
que conduziu o prelado de Campanha á resi-
dencia do visario. Ali falou a senhoriia Auto-
luetln Castilho, (pie pediu fosse lançada benção
especial á cidade tle Çaxambu', tendo o bispo
respondido, commovido, e abençoando a cida-
de e o povo.

De Racpcndy vieram, em companhia do bis-
po, o juiz de direito, o delegado, o director do(impo Escolar, professores, o vigário daquella
cidade e grande numero de pessoas gradas, in-
clusive senhoras e senhoritas,

-»-"«o9"—t-

Teve habeas-corpus pela
prescripção do delicio
Ha tempos os negociantes de águas gazo-sas Eranklin & C. moveram, pela if" Vara Cri-

minai, um proceso contra Garibaldi Pilój porusar o [vasilhame dos autores no commereio
de idêntico produeto. Pronunciado, Garibàl-
di prestou fiança e evadiu-sc. Foi a fiança
julgada quebrada.

Os autores requererám, enlão, levanlamen-
lo da fiança. Garibaldi, porém, surgiu e pc-diu "habeas-corpus" preventivo no Supremo,
sob a allcgação de já estar prescripi/ o deli-
cio. O Supremo hoje concedeu a ordem, una-
iiimcmente, porque dc facio foi verificada a
prescripção allcgada.

O advogado de Pilo correu á 3S Vara pararequerer fosse sustado o levantamento da
fiança, hoje mesmo, mas não possuía ainda
certidão do "habeas-corpus". Por isso rcqite-
rcu o praso da lei para apresentar a alludida
certidão.

MINISTÉRIO DA GUERRA ;
Promovendo: nn itrtilli.n-:.i: a capitão, o

graduado Alberlo Terra, pata a 5* Imlerla
do S" batalhão, cal" tenente, o U' Sylvlo
Sehelleder; na infantaria: a coronel, o um-
(lundu João Caetano de Albuquerque, para O
7" regimento.

Graduando: na artilharia: em capitão, o
1» tenente Mario Verllul., e na infantaria:
em coronel, o tencnlc»coron.*l Arlhur Adauio
de Mello.

Transferindo: nn nrlilharln: os cnpitãc;
João Aurélio Wanderley, da 1» do 111" para
o 20* do 18", c Isldro Pcrrcira de Araujo,
da 5" do au para a 1* do l'J°: na engenha-
ria: os capitães Plínio Veríssimo Vianna do
quadro ordinário pura o supplementar, c Au-
guslo Freire da Silva Sobrinho, desle paraaquelle. sendo classificado no 1° batalhão
como ajudante, e pnra a cavallaria: os se-
guúdos tenentes dc iufanlarl i Hraslliiio Ame-
ricano Preiro o Ergnrdlno de Azevedo Pinto.

Demitlindo: Hulallo Alves Guerra, do lo-
gar de secrclarlo do exlllíctò Arsenal dc
Guerra dc Cuyabá, devido fto resulUldo do
processo udtniuislralivo a nuc respondeu.

Declarando era disponibilidade o contra-
almirante reformado Nelson àti Vasconccllos
e Almeida, professor de goographlo do curto
secundário do Collegio MlllUv desta capital.
MINISTÉRIO DA MARINHA

Aposentando Ricardo Alves Branco, nn car-
go de 2o pharoleiro do pharol du barra do
Estado do Rio Grande do Sui.

0 inquérito sobre a fal»
lencia da Standard

— -•—
Foi decretada a prisão pre-

ventiva dos implicados
A Inspectoria dc Segurança Publica eslava

esta tarde cm reboliço. Os chefes da secção
de capturas, os agentes andavam cm grandeactividade.

Que seria ?
Sobre o motivo de Ioda nzafama guarda-va-sc o mais impenetrável segredo. Pelos

corredores comineiilava-sc, porém, o caso...
Foi decretada a prisão preventiva dos im-
plicados no caso da failchèia dn Standard
Oil, contra os quacs solicitara essa medida
em seu relatório o delegado que presidira o
inquérito, Dr. Armando Vidal.

Pouco depois obtinhnmos a confirmação
dessa nova. Só não fora alcançado pela mo-
dida pedida o Sr. J. Dutra da Silveira.

A's 14 horas, mais ou menos, saiam agen-
les com os mandados, inclusive contra o prin-cipal aceusado, Sr. Willcmlcemp'.

Ao que fora encarregado dessa ultima ca-
plura foram dadas, porem, rêcommeiidaçócs
especiaes. Ao que parece mesmo a policiaignora por completo onde foi a parar o Sc.
Willcmkemp, confinnando-se, dessa maneira,
a noticia que demos ha poucos dias do seu
desapparecimento.

Uma vez escalados os agentes c cm segui-
da a uma conferência com o chefe de poli-cia, o major Bandeira de Mclloj inspector
geral dc segurança, fechon-se em seu gahinc-te, á espera dos resultados das diligencias
que acaba de ordenar.

Os capturados serão trazidos para a Inspe-
cloria de Segurança Publica, sendo cm se-
guida removidos para a Casa de Detenção.

A 3* Câmara da Corte de Appellação jul-
gouj hoje prejudicado o pedido dc "habeas-
eovpus" feito em favor de WillemUcmp e ou-t"os, á vista das informações do Sr. chefe de
policia, mas, ao que consta, o juiz da 1» Va-ra Crimina], decretando a prisão preventivados aceusados, comniunicoii-a immcdiata-mente ã Côrle.

-•—«©»-»

As commissoes
da Câmara

Em conferência do Sr. Antônio Carlos como Sr. Moniz Sodré, "lcader" da bancada im-biana, ficou assentada que essa terá a se-
guinle-representação nas commissoes pernia-nentes da Câmara:

O Sr. Oclavio Mangabeira será excluído dacnminissao de. finanças, por exigência do Sr.Moniz Sodré, que o substituirá ali. Ao Sr,Oclavio Mangabeira será concedido escolher
entre a sua pessoa e a do Sr. Alfredo Ruy
para figurar na commissão de petição c po-deres, como f/eba de consolação...

Para a commissão de instrucção publicavoltarão os Srs. Rodrigues Uma, que foi oseu presidente, e Augusto de Freitas, que foio relator da reforma do ensino, na sessão
passada.

Para a commissão dc diplomacia e tratado?regressará o Sr. Leão Velloso, que, talvez,venha n ser presidente da mesma, umn vez
que o Sr. Celso Bayma recusou voltar á
commissão.

Para a commissão dc marinha c guerrairá o Sr. Mario Hermes.
Na-commissão dc tomada de conlas fi-

gurará o Sr. Joaquim Pires Muniz de Car-
valho.

O Sr. Eugênio Toucinho irá para a com-missão de agricultura.
Terá um logar na commissão de obras pu-blicas o Sr. Blpidio de Mesquita.
E, por ultimo, o Sr. Antônio Calmon fi-

gurará na commissão dc redacção.
O Sr. Moniz Sodré conseguiu a sua gran»de aspiração dc fazer parle da commissão

dc finanças, muito embora sacrificando, con-tra a vontade dos Srs. Astolpbo Dutra e An-tomo Carlos, o seu collcga de bancada, Sr.Octayio Mangabeira.
Aliás, o Sr. Antônio Carlos declara nadahaver de definitivo sobre o assumpto, ao

passo que o Sr. Moniz Sodré affirma que anota acima representa o que está assentadode pedra c cal.
A representação do Pará nas commissoes

permanentes já está assentada c será a mes-ma da sessão legislativa do anno passado:Justinianò de Serpa, finanças; Barbosi. Ilo-drigues, constituição e justiea; Passos de Mi-randa, instrucção: llosannali de Oliveira,agricultura, * * »
A' ultima hora conferenciavam no gabinc-le do presidente da Câmara sobre a constitui-

ção das commissoes permanentes, os Srs. As-tolplio Dutra e Antônio Carlos.
» «aw—« __

0 embaixador americano
no Itamaraty

Esteve hoje no palácio Itamaraty, onde
foi procurar o Sr. ministro do Exterior, o Sr.
Edwiu Morgan, embaixador dos Estados Uni-
dos.

-»~"i8»!»—-«-

vae
tres hotéis

mais

CAXAMBU', 10 (A NOITE) — Ainda este an-
no serão construídos aqui mais Ires hotéis de
propriedade, respectivamente, de Campos Mar-
lius. Domingos Mello e dc uma sociedade de
capitalistas dahi.

«aflO*»-

Regularmente movimentado c ainda aos
preços de 109800 a 11 .$000, funecionou boje
o mercado dc cale. Pela manhã bouve nc,'-;o-
cios para 2.01!) saccas e, no correr do (lia,
para mais 5.171 que, sommadas, perfazem o
¦tolul de 7.220 saccas, Em alta de 12 a 15 pon-
tos fechou hontem a bolsa dc Nova York,
para abrir bojo em baixa de 1 a íí pontos,
Hontem entraram no mercado do Rio -1.0S8
saccas, embarcaram 11,036 e ficaram em

k-Vstock" 191.811 saccas.

Taça Rio Branco
O Sr. ministro do Exterior, CoihlnOInoMudoo i» anulvci inrIo*dn lionionníom pro.tniíii poriiruaiuyoi 0 brasileiros, no Acoglin, ii meinorhi(ij burilo tlu Rio Branco, enviou uma carta ao

presidente da l.lga Metropolitana du SportiAtlilellcos, Inzendo nffcMn tlc uma Inçn deno-minada "Rio llrnnco", quo devera* ser ilispn.latia entro brasileiros 0 urugúayos, em fralir.uai competição desportiva, de oceordo com „modo quo combinar a referida Liga,

O DIA MONETÁRIO
A bolsa continua a apresentar grande tra.Iiallm pnrn .-, compra o veudn tle impeis tle cs-peeu nçno, reappareccndo negócios para a.sapólices tio 101 ., einiltidas paru „ encampo-çno tio l.lo.vd Drasllolro o as ncçOea dos Con-tros Pastoris.
Houve pequenos negócios pnrn ns apólicesgemes, antigas, tle 821Ç a 8209 o das dn om-presumo' do MIO», om sua maioria a 778S. Osnegócios, porém, foram mais desenvolvidos

para as apólices da Cuiáo de 10IB, a 71101, o
pnrn as inutiicipnes de 11)11, no porludnr, a
1811$j o para as oeçõos dos Centros Pastoris,100 u lãíi; as das Loterias, 200 n 188500* dasMinas dc São .leroiiyiuo, 200 a 18?fi00, «00 u
188750 e 050 ii 10$. o das Docas da Bahia, 100a 81», 100 a 81?500, 250 a 82?, 1.500 h 82850(1o 200 a 838 c, a praso, 500 u 338 0 7liü a

O cambio, pela manhã, abriu ás taxas do11 27|.'I2 e 11 7|8 <l„ taxa esta que, nitiis lar-
do, se tornou geral. Ao fechamento alguns
bancos sacavam a 11 7|8 o outros a II 29|82 d.Os esterlinos foram vendidos francamente
a 208000.

As letras do Thcsotiro. com juros, foram
negociadas a 7 c 7 1|2 c .-juros, a 12, 12 12
e l.'l . de rebate.

COMMUNICADOS
ty?^v{ig.yAp, SWÜjr^jv*,^» i^fcSSln^JnCTf. '?_!

EXPÕEM
à venda todoá os artigos dc agazallio para

a presente estação os

Armazéns Brasil
(AntigaCasa Souza Carvalho!

e liquidam com consideráveis abatimentos
os artigos de verão

104 Rua daxAssembléa i(*j_

Siaí.s£aB*g.(OliiQ-O caso da
O Dr. Isaias Guedes de Mello, acudindo aomeu appelio paru que explicasse a data oimportância do lançamento "Paid 8o Delegateoi Central Poiicc by services in comicctloaot ncwspapers troubles", lançamento exis-lente nos livios da Standard Oil Company ofBrasil, limita-se 1. indicar a pagina do livrocm que. se encontra lai docümcnlk sem po-rem declarar a sua data.'1'cnnina o Dr. Isaias a sua obscura explica-

çao, boje publicada no "Jornal do Commer-
cio", dizendo: "venha até aqui a esle escri-
ptorio que será bem recebido e examinará ocaso, ficando então a saber dc quem é pro-priamente que se poderá tratar nas linhar,desse lançumenlo. Ii já, segundo sei da verda-
de, deve estar inteirado." listou de facto in-
leirado da verdade, isto é, que tal lançamen-
to tem a datn dc 30 de junho de 191-1 é é daimportância de 500$000. lixereo o cargo de ;j0delegado auxiliar desde o dia 21 de setcmhro
de J91S, c assim tal lançamento é anteriorcerca de quatorze mezes á minha nomeação
para o cargo de ii» delegado auxiliar, e, por-lauto, a mim não se refere, e é o que eu dc-
sejava que o Dr. Isaias, com lealdade, decla-
rasse, o que não fez publicamente.

Apenas cm seu nome mandou o seu irmão
o Sr. João Mello, representante do "Jornal do
Commereio" junto á Policia Cenlral, dizer-
me, antes aliás dc minha publicação, que me
não magoasse, pois não se referia á minha
pessoa, sendo como era tal lançamento de 30
dc junho dc 1914.

Esta declaração a mim feita pelo Sr. João
Mello o foi na presença do Dr. Osório cie Al-
incida, 2o delegado auxiliar, e dos fúneciona-
rios da terceira delegacia.

Itio, 10—5—016.
Armando Vidal, 3o delegado auxiliar.

17123 "20:000$QQ0
Vendido hoje na casa

SONHO DE OURO
Amanhã 1OO:OOO$0O0
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AVENIDA RIO BRANCO, 158
Oscar & Comp.

Gottas Virtuosas àei^7f°
Curam hemorrhoides, males do uteio,
ovario, urinas e a própria cystite,

â ^ INDEPENDÊNCIA -
Grande exposição de moveis

Kua do Theatro n, l--Tcíep!iohe 470 G.

Com um dispendio relatisa*
mente pequeno, iodos podo
rão mobiliar confortável e
elegantemente sua residen-

cia, na conhecida casa
Leandro Martins S C.

R, dos Ourives 39-4-1-43
!'.

R. Ouvidor 93-95

fiíiatheus Vseira Sercdjo
A viuva Maria Vieira Scrodio, irmãs,

cuíiliada e sobrinhos, agradecem ponho-
radissimos a Iodas as pessoas que
acompanharam os restos morlacs 'lo
seu idolatrado esposo, irmão, cunhado
e tio MATIllíUS VIEIÍXA SKRQÜIO e

ao mesmo tempo convidam as pessoa? dc su:i
araiiade para assistir ã missa dc 7" dia quo
será celebrada quinta-feira, 11 do corrente, ás
ü horas, no altar-mór da egreja de .S. Fran-
cisco dc Paula.

0. Maria Isabsi ds Sá Rabslls
César de Sá Rabcllo e senhora,-Af-

fredo dc Sá llabello e senliora, Thomé
Cavalcanti e 'senhora, Dr. Marcos5 Ca-
valeanti e senhora, participam a seus
parentes'! e amigos o lalleciinenkr de
sua mãe, sogra c cunhada D. MARIA

ISABEL DE SA; ÍUUELLÇ». O enterro sairá
amanhã, 11 do corrente, ás fl horas' da munhã.
da rua Cosine Velho n. 185 para o cemitério
de S, Francisco dc Paula.
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Os bairros
clamam!

O QUE E' PRECISO QUB SE
FAÇA COM URGÊNCIA

h ojeI h-rani
Antigo 
Moderno 
llio 
Solteudo 

Para amanhai

123
2(11)
8(12

Cnbrn
Mpeneo
Avestruz
Liso

•ll;l llllu .123

M.WEGEORGETTE
(Antiga Mino. Diimiirtuut - Da um Concah Dim

Vtoiit do rcccviia' lin juli cl|ni\ i|c> ro-liunes .li! pr.iiiii'.mulos et Visite? á ile» iui\ ln's niuilerés
AVENIDA RiüB-íANCO N.

(Km limite ;i l.a-,i Sm eiia)
35

¦ O Lopes
E' quem dn lorliina mais raiiiiiii nas loterias o oi-

lerc c maiores vmil.'iguu$ no pulilico,
RUA 1)0 OUVIDOR, 151 ""*''« P«'M«. „70 (««¦¦¦¦ Oiiviilnr] — Itua Pri-

rua Ijuiiiza dc Nuvoniüro

KM KAMOH
--melhorar o aterro frita poln E, de F, Lco-

poldlnn nn rim Mandos.
NO MEYER

—fornecer «nua mm niornilnrcH da rim Zcfe-rim», os (pmes, Im cerca de 10 dias, t,u uclmm
privados do precioso liquido.

NO CENTRO DA CIDADE
¦— Karnnllr n» fnmllItiH Kesldontos ii rim iln

Conililiilçtlo, que nflo podem chegar As ja-nellns das suas ciisns, em virtude du nslcii-
InçAo <pie nli so fo*, diu e noite, e em plena
rua, do mais repugnante incrctrlcior—

EM IPANEMA
- illuminar u rim Múntcnesro, no trecho

comprcheiiillilo entre u rua 20 de Novembro
e iivenldn Mcrhf nal.

o nnemento do santo antonio

\ TRISTE SITUAÇÃO DO

ALIMENTAÇÃO DOS
Conselhos il«> um

DYSPEPTICOS
medico

IIIUIp; ile Man;
;.(J—S Paulo.

Io
lih.il

O DR. OSWALDO DE OLIVEIRA é dc novn
encontrado diariamente em seu consultório, A
rua Sele dc Setembro n. Bil. Residência : rua
Aíúrquez dc Abrantes n, 201, telephone 5t)8,
.iu I.

Luiz GaeicStdlo de Figueiredo
Thereza Christlnn Figueiredo, phnr-mnecutico Manoel Anlonio de Figuei-

rido e demais pessoas da familia,

Ã 
profundamente penalisatlos pelo pas-sanienlo do seu esposo, pae e :\\ò
LUIZ CÂNDIDO DE FIGUEIREDO,

Convidam todas as pessons amigas parn as-sistir n missa do sétimo dia, que mandam
celebrar nn egreja dc S. Francisco dc Pau-Ia, amanhã, quinla-feirn, 11 do
!' horas, confcssníido-sc desde
te gratos.

corrente, ns
ja summnmen-

Professor Or. H.de Toledo Dodsworth
n.

A fnmilin do Dr. H. de Toledo-worth, tendo agradecido por es-
cripto ás pessons que lhe enviaram
))czamcs, compareceram ao enterro do
seu saudoso chefe, ou á missa" ceie-
brada pela sua alma. vem, por eslaforma, renovar os seus sinceros agradecimen-

tos a todos aquelle:. que os não tiverem rc-
cebidoi

Uma creança morre afo-
gada num poço

O Sr. Carlos Augusto dn Fontoura Brasil, rc-
sidenle ã travessa Portelln, em Madureira, qnci-xou-sc hontem, á noite, ã policia do 'S.)" dis-
Iricto, dc que dcsapparecera um seu filhinho
menor de 8 annos, de. nome José.

Esta manhã rt policia', em diligencias, encon-
trou a creança afogada em um poço dos fun-dos da casa, onde residem seus pães.

NAO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes quedeixem de comprar seus enxovaes no Paláciodaa Noivam. Uruguayana, 83 — Rio. Peçam cata-logos illustrados.

0 morro de Santo Antonio
Um "dono daquilo..."

E' uma victima do capitão Onoíriv-um dosdonos, do morro de Santo Antônio, o motor-neiro Lúcio de Carvalho, ali residente. De hamuito vem Lúcio soffrendo ns perseguiçõesüãsjjíe offieial, que se diz '"encarregado 
do po-Iclaraenlo", tendo para isso o auxilio da po-C,Í1' ÍA preso varias vczes> á ordem do ca-tio Onotre, no 5° districto, agora sòffreu

Vs uma prisão : está na Policia CentralJim plena capital, uma caricatura de regulo
pregue e prende impunemente um homemdo povo 1

"A Indlffcalflo, como, em regrn, toda a cias-se de Incoinniodos guslricos, lem a sua uri-
gcni. nove vi zcs em dez, na ncltlez; portanto,aquelles que soffrein do estomngo devem,
sempre que for possível, evitar os aliincntos
de iinliiroxn nelda por si meninos ou que se-
iam susceptíveis, pela sua acção eblnilcn sobro
o estômago, dc nlil occaslonarcni neld.ez. In-
felizmente esta regra vem prescrever a maio-
ria dos alimentos gratos ao p.iladar, assim
como outros que são cheios dc boas qualida-des capazes de enriquecer o sangue, forlnle-
ecr ns enrnes e solidificar o systemn mus-
ciliar. Dalii verifienr-sc o facto dc nprcscn-tarem cm geral os il.vspeplicos c soffredOrcs
do estômago o aspecto de Imita ningrezn, com
ns carnes niacilenlas e despidos daquclla
energin vital que somente podo existir num
corpo bem alimentado. No interesse dos pa-cientes que se tenham encontrado nn emitiu-
gencln de riscar de sua dieta toda a sorte dealimentos farinaceos, doces ou gordurosos, c
de procurarem manter uma existência mira-mente vcgetatlvo com produetos gltilinosossomente, eu aconselharia epie experimentas-
stin uma refeição composta de qualquer elas-
se de alimentos do seu agrado, em quanlida-dc moderada, tomando logo em seguida meia
colhcrlnbn de Mngncsin bisurndn diluída emum pouco dc ngun tcpidn oú fria. Esta neu-
Iralisnrá qualquer ácido <iuc houver ou que se
forme, e cm logar daquclla sensação de pesoc enipiizinaincnto verificarão que o estorna-
go deu-se perfeitamente com a alimentação.
Mngncsin bistintda 6, incontcstnvclmcntc, o
melhor eorrectivo para a alimentação e o
mais seguro autiacido ipic se conhece. Não é
um medicamento, assim como não tem acção
alguma sobre o estômago em si; porém, pelasua acção ncutralisantc sobre a ncidez dos
elementos dn alimentação e pelo fado que as-

,siin elimina a fonte de irritação ácida, queinflamnia a delicada "membrana do estômago,
ella faz mais do que seria pos-ivei conseguir-
se com quaesquer drogns ou medicamentos.Como medico, sou partidário do emprego de
medicamentos sempre que haja necessidade;
devo, comludo, reconhecer que não vejo rnzãoalguma em sobrecarregar dc drogas um esto-
mago infiammado e irritado, cm vez de tra-
tar de eliminar o ácido — que é a causa dc
todo o mal. Procurem, pois, na pharmacia,um pouco de Magnesia bisurndn (sendo acon-
diciounda em frasco azul conserva-se portempo indefinido); comam da primeira rcfel-
ção do que lhes appclccer; tomem logo em se-
guida a .Magnesia bisúradá, como ficou expli-
cado acima, e depois digam si não tenho ra-
zão.:'
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POVO QUE 0 HABITA
A JUSTIÇA AGIRA PRUDENTE E

PAULATINAMENTE
Desde que .illudim... ã ncçflo de dospejocontra os colol|res barraco, s du mono lioSanto Antônio, que os hoilH míseros morado-res ficaram alarmados, ó multa jüsüunehte,porque,do um momento pnra outro, se veriammui abrigo, Por outro Indo, ns nutorldndoisnnlliirins dcclncim iiiio poder, de modo ,il-

num. consentir no quo se passa iiaqueiln
parlo du cidade, onda mela duzln de espiourndoros montou lenda a explora a pobrezadc um inoiio revoltante.

Ao linln dessas, porem, Im us verdadeirosnecessitados, u quem o despejo alcança e
prejudica enorinunicntc. Os mngnnlns In deolmn, esses nada soffrerrto, pois miiltoi delloipossuem casas de negocio, que jii lhes deramrortuiin. Si ne iniidiirem cá para bnUo,ilem se estabelecer com eu
dc primeira ordem.

Os outros, os explorados, que são ás cento-uns, llciiráo, poivm, na mais extrema piiiu-ria, pois nno tini recurso algum e apenascontam com n protecçflo do governo.
Lá pelo morro o desanimo era grande bojepela manha, havendo quem julgasse chegadoo momento de se morrer do fome.
lista nestes casos a mulher dc um lio-giiicciro. que hn tempos mntou um velhoIn no morro. O marido c^li preso. Ella fl-

çou mm cinco filhos menores. A .un vidac um verdadeiro mnrlyrio, pois,além de um
pequeno bnrrncáo, mula mais possue, Pnrncomer só tem o quo diariamente consegue1)0 mercado, onde apanha detritos c urroui.iesmola. Essa ainda não soffrcu a acçao dôdespejo, mas, quando este se verificar, serálançada á sargetn das ruas.

Como essa pobre mulher ha outras, o ai-giimas, como muitos homens, com famílianumerosa.

A eleição municipal ÍNáo ha crise no Corpo de
cearense

po-
coinnicrciiics

Recebemos o ^«nlnle telcgrnniinat"A Folha do Povo", Irritada com o reMil-
Indo dn elriçAo ultima, insulta .. Sr. Tboinnz
Cavalcanti, O "Dlnrlu do Estudo", respon-
dcndo-lbc. dl/, que no lembrem os rabellíslns
de quo attontnrnm contra n vida do Sr, Tlio-mau Cavalcanti com a bombn de dyuunilte
que inalou AffonfO Itezerrn, deixando nove.crianças ua nihcrin o mi orpbnndndc. O Sr.
Thnnmz Cnvnlciintl, depois do suns vicio-
rias. Jamais porsogulll os criminosos que são
conhecidos ile 10(1,1 a população, pernmbuLin-
do pelas ruas dc Portolaxa a jiodlndo favo-
res dos situacionistas, Letnbrem-so ainda,
diz aquollo Joru.il. que u asscnihlca rahcl-
lista pediu uma punsSo para o aulpr ilo at-tiiilailo da boiubni O Ceará não esqueceu o
mui que fizeram o. rnbolllslas, enlatando fa-
millns c anarcliliiindo tudo. o "Diário do
Estado" termina fazendo um pnrnllclo dn
violência o das ngBressíles com a gcneroslda-dc dus aggrcilldos."

Bombeiros

'liuSSiliS1
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ODEON
HOJE

Continuação do as-
sombroso suecesso

- de —

Em um dos barracões encontrámos aimlaoi ex-sold.idos dc policia .losé Moreira Ramosde Oliveira e Luiz. Cordeiro. Ambos Inmcn-taram que, dc um momento para outro ogoverno fizesse tanta gente ficar sem teclo,nao deixando, entretanto, dc reconhecer n ne-fessidnde de unia medida imitaria.
Outros moradores do morro pediram-no>que inleredessemos junto do governo pnrnque aineiiisassc a situação cm que ficam,ou nlojnndo-os cm outro

dando construir lá
côcs liyglenico
dicos.

logarcs, ou mau-mesmo no morro barra-
que fiquem por preços mo-

qu<
Conversámos a respeito com o adjunto dcpromotor Dr. André de Faria Pereiraexerce jurisdicç.io sobre o caso.S. S., condoído também da sorte dáquellapobre gente, dcclarí*u-nos que n acção da |us-liça sç fará prudente e iiaulatinanicnle, ma;sem interrupção. Os despejos serão feitosnos poucos, sem violência. Paru prova, disse-nos S. S. que ha promptos duzentos man-dados de despejo, só tendo, entretanto, sidoexecutados, ate agora, os dous dcoecupámos hontem.

O primoroso trabalho de
Uni berto Cairo

que nos

Pelas associações
A Cooperativa de Consumo dos Operários

da Gávea realisa hoje, ás 20 horas, a sua pri-meira àssembléa trimestral para prestação dc
contas por parte da sua Ibcsouraria.

A reunião será effcctuada á rua Lopes
Quintas õ'J, Gávea.

Reune-sc hoje, 10 do corrente, ás 20 horas,
cm sessão do conselho administrativo, a As-
sociação Brasileira dc Pharmaccuticos.

¦ «H* i

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. -179
(Por cima do Cinema Parisiense)

F.xito completo da «troii|ie» soli a dircecãò do caba-
relicr JÚLIO DE MOItAHS!

nOItll' cnnçonp.lista hespanhola! BELLA SI.NAYA, SO-
HELI-I CIOIIGIS, ciuiçonclistas c bailarinas ; LES l)'AH-
00, artistas nupolitiinas; TitlO KANTTZ, bailarinas rus-
.«as!

AVISO : — Devido a ter adoecido BELLA VE.MJS, fica
transferido para breve o festival que estava marcado
para hoje, em honra daqtielln artista.

Ao Cabaret
i <w» ¦—.

Drs.Leal Júnior.e Leal Neto
especialistas em doenças dos olhos, ouvidos,
íflu,,8. SMgaatu. Consultas de 1 ás 5 — A»-fmbléa n. 60.

Os que trabalham
recebem

Queixam-se

e não

, - , - os operários que trabalham nas
puras de aterro na nova avenida Meridional
prolongamento de Ipanema, qur, apesar daI reieitura lhes mandar fazer o pagamento cmdia, o apontador, de accordo com os chefes, re-arda tal pagamento, o que difficülta os no-l.ircs homens. '

i Uma commissão pede a A NOITE interceder
junto a quem de direito.

¦ ^»»» ¦—;
Doenças do apparelho rinos-tivo e do svsíema neruv —

Ralos X. — Dp. Renato de
Lodí-ç; rua S. José, 39, de ;

1'üza

6 iddo da borracha emBelem
BELÉM, 10 (A. AO — Continua deprimidoo mercado da borracha, que soffrcu ante-hon-tem, uma baixa de 100 réis por kilo, comvendas dc 20 toneladas dos typos Pará a3|f>00 a fina das ilhas c de 30 

"toneladas'de
Sertão a 5Ç200. Também foram vendidos 1.000liilos de cacau a 1Ç325 c 500 bectolitros decastanha a 33Ç400.

Um appello ao Sr. ministro
da Fazenda

Fazdm-ri'o, por nosso intermédio, os aju-dantes de administrador das capatazias e fieisdc armazéns da Alfândega desta capital, que,addidos ao Tliesouro, desde janeiro, isto é,ha quatro mez.es, não recebem os seus venci-mentos.
Os cargos que esses funccionarios oecupa-vam foram extinetos pela lei de 8 de janei-ro. Como funccionarios das repartições ar-recadadoras, tinham direito a vencimentos

correspondentes ás rendas e assim resolveu
o Tribunal dc Contas. O Sr. Jovita Eloy,segundo nos informaram, diverge desta dou-tripa e por esse motivo tem posto obstáculos
ao pagamento daquellcs funccionarios.

Estes, lutando com difficuldadcs, pois ha
quatro mezes que nfio recebem os seus ven-cimenlos, pedem ao Sr. ministro da Fazen-da a sua intervenção para serem pagos, tan-to mais que o credito pelo qual tem de ser
pagos está a esgotar-se.

Dr. Telles de Menezes
Clinica em geral — Esp. moleslins das senhoras

e partos. Cons. R. Carioca 11. 8, 3 ás 5.—Tclepli.
000(7— RcsiiL, Av. Mem dc Sá, 72. Telep.9I.lC.

Chamados a qualquer hora.

Banco da P?@vi3&cia <go
Rio Grande do Sul

Secção de Depósitos Populares
AVISO

Gommunicamos aos interessados quo,a partir de r de julho próximo enídean-
te, a taxa de juros na secção de DKPO-
SITOS POPULARES será reduzidl de 4para 3 o[o (tres por cento) ao anno.

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

¦ 
j««Éi Po? causa da guerra...

—A Hespanha não entrará...—Mas cá o meu rico Portugal entrou e fezmuito bem.—Qual nada...
Este dialogo entre o hespanhol José Loridoe o portuguez Ismenio Cidade, na rua Sena-dor Pompeu, terminou por umas bofetadase xadrez para os "bclligerantcs".

¦ «•» _-_
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Daolaraçoei do coronel' Almada
Procurámos esta inanliíi o coronel Almada,coininnuihiulo do Corpo de Bombeiros. An-davam pelo ar noticias do uma provável crisennquolln eprporníflo, por molivo du forneci-mentos. Ulziu-su que tendo lido recusudosvários artigos iiestluiidos uo corpo, por mioserem dos niesiuus anteriormente escolhi-dos, cm vlrtitdo de proposta, o proponente,lançando mijo de padrinhos, procurava con-seguir do ministro dn Jii8tl«a que tal Imiiio-i.illdaili. se consiiinnia-sc.Ualil o "caso". Ocommniidnnle Almnihi, que nos «colheu emsua rosldeneln, declarou-nos:— A mercadoria foi ronlmonlc rejeitada edisso o Sr. ministro, que se mostrou de pie-no accordo com o meu neto o do conselho ud-mlnlstratlvo, foi sclonto.

O interessado, iinlumlnicitlc com o Intuitode intiiniilnr-me, iimln a propalar que o Sr.ministro vae mandar ao corpo umn compilo-são para receber os arllgos por nos rejeilados.v. um recurso como outro qualquer. O quo6 corto, o quo c positivo, c que o Dr. Mnxi-milinno. de quem tenho sombra recebido nsmelhores provas do solidariedade, está a pordesses fados, pois aluda tivemos ensejo doconfereneiar a esse respeito. 13 dcllc. rema-lou o coronel Almnilii, só lenho ouvido pu-lavras dc apoio,

No matadouro «Io Santa Crtii
Abatidos hoje: ;,iii» reses, W Mrco», '.'!! cnr»neiros e 90 vitellos,
Morchanlflsi Cândido li. dt Mello, (II r. o.1 p.j Durlsli & C„ ai r.i Alexandre V. Sn-hiiiiho, II p.; A. Mendes ft C, «5 r.i l.ium «•illios, 80 r.. 0 p, o 5 v.j PrunoMco V. Ciuf-larl, 1)0 r., Vi p, u 5 v.j C, Sul Mlueiin. SM r.;•loão Plmciiln do Abreu, 2« r.; Olfvolru IrJiMorA C, UÜ r., II n, o 0 r.j OAtillo Tnvttires, 84 r. e ü v.j CaMrn & C, DO r.i G, doatetalhislas, 21 r.i Porllnlio & ('.., Ií« r.j l.ui;llarbosa, Dl r.i P, P, Oliveira & C, 40 r.i'Pornaniíei & Marcondes, 7 p;i Atiiiiiíto M. aiMoita, I) r., iltl c. e 2 v.
Poram rejeitados: 10 2j| l»c ü v.

Matricula na Escola Normal
Quem nitoconseguiu entrar este anno

luiquclln Escola devo inatriciilar-scqtinn.
to antes no 1" anno do Curso Norninl
do Instituto Polyglotico, o mais antigo
c um dos mais acreditados pelo grnndenumero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - 108.

. «m» 

Recife vae receber o monumento
a Rio Branco

LISBOA. 10 (A. A.) — Partiu para Per-nnmhuco o Sr. Corhiniono Vlllaca, (pie vaea Hccifc entregar o monumento do barão dollio Branco.—¦—• 1 i*r— -

Dez mil c duzcntns pessoas já se utilisaram
do gabinelc que 11 Casa Vieitns, á rua dn Qui-landa n. 9!), insinuou nn sua secção dc oplicn
pnra exame rigoroso c gratuito da vistn e dc-
terminação do gráõ cxnelo que cada pessoaexaminada deve usar.

Da utilidade desse exame não i necessário
encarecer a vantagem, pois muita gente, porignorância do gráo das lentes de quo se deve
servir, tem visto oggrávar-se de dia para dia a
fraqueza do órgão visual e não são poucas as
pessoas que pelo mesmo motivo tem chegado
á cegueira.

Associação Cómmercial do Rio
de Janeiro

r., 2 1».. 2 ^
^- Slpcki^CapcIIdo E. do Mello. 819 C; Diinsl& (.., 470; A, Mendes & ('.„ 47(»; Lima & 1'illho», J.wi Prónclíco V. Ooulart, 833; C. SulMineira, AH; C. dos Itelnllilstiis, «:i; .loíi»Pimenta do Abreu 101; Oliveira IrmSos i& c,8-IOj Ihisilio Tavares, t»2ü: Castro li. C., WiPorllnlio íi C, !)H; Augusto M. d.i Motta. .í,í

8)1P. I». Oliveira
Total, 3.101,

No cnlrepimto

127; Lula Barbosa',

do S. Diogo
t) Irem ejioffot! ó hora.
Vendidos: .Vil» 1(4 r„ 57 p„ 27 0, í .1(1 v. "»"!'
Os preços foram us seguintes.' rezes, difí?I"U a .slOO; porcos, do 1.9230 a IJ300i cnMneiros, dc IÇSOO a 1>'8UÜ; vltollo», da ÇtiOO 4

No matadouro da 1'ciihu
Abatidas hoje; 21 rezes.
Carnes congeladas
Destinadas

Je uo mntnd
á exportação foram abatidas ho<
iiiro de Snnln Cruz, 3!I0 rezes,nido que foram rejeitadas quatro,

o consuino des*Foi abatida mnls
Ia capital.

Abalcu-as .1 firma

uma para
Culdclra Filiios.&

Lim-pador « polldor universal

À PÂRTE:

GÂIIBD FllIIi

NOBREZA GAÚCHA é o ro-
mance da vida dos pampas; é
a historia do gaúcho em seus

menores detalhes

NOBREZA GAÚCHA
que todos devem

é o íilm
ver

Posse da nova directoria
A directoria da Associação Cómmercial,

cujo,'mandato agora finda, tem a honra deconvidar os Srs. sócios para assistirem aoacto da posse dos novos directores, acto esse
que se realisará amanhã, 11 do corrente, ás3 horas da tarde, no salão dc leitura do edi-ficio da Bolsa, nntccipando-lhes, desde já, osseus agradecimentos.

llio, 10 dc maio de 1910. — Barão dc lhi-rocahn, presidente.
" • ¦«!»». ¦

MISSAS

Faüecimento em Maceió
MACEIÓ, 10 (A. A.) — Falleceu o oollector

Pon • aS federaes de Muricy, Sr. Thomnz

A vingança do
despres&dlo

Porque a amante Maria Assump-jío oabandonasse, Luiz ,'Antonio de Souza re-
s,olveu vingar-se» 1 , '

Encontrandora, hoje, na .rua da Anierir,ea, próximo á «Ponte tios Ambres», sacan-
d,o de uma navalha, vibrou-lhe tres golpessendjo _ um extensa iiq rosto.» ' '

Maria foi socconkla pela Assistência einternaUa na Santa Casa.: , . jO criminoso foi? preso e auüiacio. em"
tlagrante pela pptücia. ü'o 8° districto.

TAbelllão NOEMiO Oft SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 12. -Teleplioj^, fau

SEGUNDA-FEIRA

a
Interprete: Mr. NAVARRE, o

querido "Fantomas"

Guaranem !
PARA O IS67 0MAGO E' IN-
FALUVHL. UMCALIXAòRE-
FEIÇÕES...

rtesani-sc amanhã:
D. Miiriaunn Ornellns de Castro, ns !) ho-ras, ua mntriz dc S. Geraldo, na Olaria: Joa-qui ni Sylvestré Ramalho e I). Ualbinii LoboRamalho, ás 9, nn cnpella do cemitério deh. l'rar.cisco Xavier; Dr. José Constancio dcJesus, as !) e meia, na egreja da Candelária;D. uirnien Leonardos do Rego Darros, ás í>,na mesma; Luiz Antônio Lourenço is o M,egrejn de N. S. da Boa Morte, á rim do Rosa-rio; D. Marin Raymundn I". Tourinho >Hnv-

nnindinha), ás 0, na matriz de S. João iía-ptisl" da Lagoa; coronel Galiano Emilio das.Neves as !l e meia, na egreja de S. Francis-"'CO dc Paula; Dr. Francisco Homem dc Mel-'Io, as !), na mesma; Malhciis Vieira Scrodio,''as j nn niesma; jcoionel Francisco Ribeirada ailvn, as !) ..- ny;in. nn mesma; D. .Iiilie-:
10, nn mesma; D. Vir-'

ás 0 »
Macieira [

Nitiic..
Cardoso d'OruelIás (Bizuca)na mesma; Aprigio Xavier

ta Pereii-.i
giiiia
meia,
do Amaral, aS 9, ua matriz tleMiguel Medeiros de Almeida
9, na egreja t
ção.

ENTERKÒS

S. Christovão;
(Míguelito), ás'-• !?, Pedro e X. fi, da (

¦•»>

Film de Gaümorit-Paris
-*•*-

DRESOL
O ciriirgião-dcntista .1. Sodré Filho offere-

ceu-nos alguns tubos do seu denlifrici.o em
pó, "Dresol", preparado em tres formulas
para tres usos diffcrentes, conforme os den-
tes estejam sujeitos ou não á carie e ao
accumulo de tartaro.

¦ -«»»¦ 
"SELECTA"'

-**t—

Como sempre, recheada de um tcxlo exccl-lente, com magníficas gravuras, cá. nos che-
gou o numero J!) da "Sclccta", a ser dittri-buido amanhã,

Consulíonio Medico
responde a cartas assignadas com

¦ "»tig>fci' »

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

As boas intenções
'A policia do S° districto, ntlcndeiulo ás re-llàmações dos moradores da rua Maraniiuape

lòbrc um conVeuÜlho existente no n. 30, já to-
fiou 

as precisas
buso.

medidas para eohibir o

-^•fc-
Exclusivos da Moda

Pa próxima semana Mme. Guimarães wce-berá, vindos de Paris; lindíssimos cortei farátoileltcs, desenhos de sim exclusividade. Ate-ders de alta costura. Rua São José 8CL te].
.4.684; próximo á avenida ltio Branco^

(Só se
iniciaes.)

J' -n' ^'n-F' ~ Uso interno: Pcpsina, 0,10;papalna,,0,05; para um papei, mande 20. Dâum papel após cada refeição.
S.V.A.J. — A sua carta já leve .resposta.t. b. (Lampinho) — Todos esses medi-comentos sao prejudiciaes, razão pela qualnao aconselho nenhum.
M. O. M. (Bello Horizonte) — a) os ve-getacs; b) as pastilhas Miraton ou a AIo-

phena Parke Dawis são bons medicamentos;c) nao aconselho. '
A.^M. r-r O seu caso não permiüc uma in-dicaçao sem exame.
L. R. (Juiz'dc Fora) — A intervenção ci-rurgica.
C. S._ I\. B. (Nictheroy) —, O melhor ali-mento e o leile da mulher; não sendo possi-Vol, o leite dc vneca ou cabra esterilisado ediluído a 1[3 (duas partes de leite e uma deagua).
Essa diluição se faz com agua fervida eassucarada a 10 "\".
O espaço entre uma mamada e outra deveSer de duas horas e meia, não devendo cxceder a quantidade de cadadc leite puro.
No terceiro o no quarto mez fará a dilui-çao a lj4 e do quinto mez em deantedar lote puro.

Dlt. DARIO.PLNTO (Interino)

Um atropelamento na avenida
Rio Branco

Uni auto, passando veloz pela avenida
Rio Branco, ao chegar á avenida Beira Mar,
atropelou, -temido gravemente .Mareei li tio
Joaquim Marques, d'c 23 annos, casado, por-ttlgüez), residente á rua da Lapa n. 21.

A policia não conseguiu saber o mime-ro do auto.
A victima foi internada

em estado grave.

Os alumnos do 3nuino daF.de S.
Jurídicas e Sociaes fazem um

justo pedido
Recebemos dos alumnos do 3o anno da Fa-culda.de de S. J. c Sociaes a seguinte carta:"Rio de Janeiro, 0 de maio de 1916. — II-lustrada redacção da A NOITE.
Os alumnos do 3o anno da Faculdade deSciencias Jurídicas e Sociaes do Hio de Ja-neiro vOm solicitar a A NOITE que interce-da, com o seu real prestigio, perante o pro-léssdr de Direito Criminal do referido annoDr. Hermenegildo Militão de Almeida, nosentido de concordar em dar as suas aulas nosmesmos dias ein que se effcctuam as dos ou-tros professores do mesmo anuo.

\Assim sendo, terão os mesmos alumnosnao somente tres dias para estudar outratar de seus negócios como também eco-Momia com as passagens dc bonde.
O Sr. professor Militão obstina-se cm nãoceder ao pedido dos alumnos, com allegacãode que sempre deu as suas aulas nesses'mes-mos dias e ás mesmas horas, em contrastecora o prolessor Sá Vianna que nas mesmascondições promplaniente accedeu cm salisfa-zer aos seus alumnos, tendo, ao contrario dooutro professor, grandes affazeres em seu cs-cnptorio de advocacia ...
A' A NOITE, pois, pedem os alumnos a va-hosa intervenção, no sentido de resolver eslaimportante pendência que muito os lem des-

gostado c desde já se confessam muito
gratos. — Alumnos do 3o anno."

Ahi fica registado o vedidò, que. estamos
certos, será attehtlido pelo Sr.' professor Mi-
litão de Almeida, que não quererá contribuir
para difficultaí o estudo de seus iilumhos.¦ —ílfTtr- I

Scena ãe sangue
entre múim

Na rua Árduas Cordeiro, José Gonçaf-ves e Rodolpiio do Nascimento, ambos pre-tos e desoecupados, tiveram em um bote-
quint uma discussão. O primeiro, sacandode uma faca, vibrou um golpe em Ro-dolpho, que ficou ferido no rosto; comextenso golpe.

O criminoso foi preso e autuado ein
grante pela policia do 19o districto

A victima seguiu para a Santa Casa, au-tes havendo sido medicada pela Assisten-

Cas-
Nair,
Pom-
FrarF

um

ila-

AVISO AO PUBLICO
O exame da vista só deve ser feito

por pessoa muito habilitada; caso con-trano, será cie gravíssimas consequenci-as. A CASA V1EITAS assume toda equalquer responsabilidade pelos exameseftectuadas-.no seu gabinete á rua dáQuitanda n. 99.

na Santa Casa,

(( )>
Entrou hoje cnr nosso, portfl o trauispóVltede guerra, inglez «Avock».

K* o melhor e
não é o mais ca-
ro. .Villieíente,
medicinal niiuii-

Io perfumnilo. Caixa 2|500, pelo correio 3$200,
Vòiidc-se eni todas us Perfumarias, Pliarmacias
-: Drogarias,'e ijp bopositp: Perfumaria Lúpus,
Hüà Urugiuiyiíiia -M, Rio.

Mediante 100 rs, tle sollo enviaremos o ca-
lálogo dc

CONSELHOS DE BELUESA

Scena da delegacia
do 13- disfndo

—"Seu" còmmissario, fui roubado cm 480$.—.Meus pêsames; nesta época já è álsüfiiãcousa; mas conte lá. como foi?—Foi assim, disse o Bernardino Lopes, re-
ladrão che-
abriu a ga-

iião o píen-

sidente á rua D. Luiza 11. 4!): o
S'ou, entrou, foi ao meu quarto,veta e roubou...—12 si o senhor o- viu por miedeu?

—Ku não vi.,.—Então não minta. E
providenciar.

Foram sepultados uojcí
No cemitério de Si Francisco Xaviertorina de Souza, rua do Carmo n. 47;Iilba de Joaquim Ferreira, rua Senador

pcu 11. 147; Maria Moreira, adro dc Scisco da Pr.iinba 11. 31; José Simões, necrote-no da policia: Honorato Justino dc Souza,idem; Juvtjnnl; filho dc José Garcia Ccrvinho,rua Barão de Ubá n. 12, casa 2; Maria doLourcles, filha dc Anselmo Pin'o Giiàvcs nu'da Bahia 11. (il); Paulo, filho de Manuel Del-lim Vieitas, travessa Mnrielta ii. 2,r,. \\';ildc-mar filho de João Luiz da Silva, rua Amélia '
11. 118; Coiiçetta, filha de Camillo ttusso la-deira do Senado 11. 12; Manoel Moreira, ruaSantAnna 11. 163; Rosaria Magdalemi rua'Saldanha Marinho n. 87; Manoel, filbo de '
ltaul Comes Garcia, rua Barão dc Mesquita 

'
n. 111/; Hauí Lisboa dc Souza Mcirelles, Hos- 

'
pitai S. Sebastião; Natlyr, filha dc Curiós dePaula, rua D. Julia 11. 27.—No cemitério de S. João
gdalenn Horto de A
fonsó n. 40;
Bento Lisboa
va, rua Senador Euzebio n. 20; Djalma, filho Ide Christiauo Pereira Braga, rua Voluntarioa !da Patna n. 34; Francisco José de Carvalhorua I). Luiza n. 289; José Rebello Moreir». !Hospital da Beneficência Portugueza; Manos) Iherreira da Silva Brandão, cidade dc Pctropo- ibs; Débora, filha de Lúcia do Nascimento, Irua D. Luiza n. «59; Christina Lcstruin', lloi- !
pitai Nacional dc Alienados.—Foi feita hoje a inhumação, no carneiron. 396, no cemitério do Carmo, do corpo d»capitalista Manoel Ventura Teixeira Pinto,falleeulo á rua do Carmo 11. 47, dc onde saiubonlcm o cortejo"runebre, ás 17 I|2 horas,o qual ficara depositado na capclla daquellecemitério.

Baptista: Ma-
de Araujo, travessa João Af-

Anna Mendes da Fonseca rim
n. 17; Francisco Mattos dn Sil-

—Effecluoü-sc hoje o enterramento, uo ce-nnterio de S. João Baptista, de D, Theophil.iCampos de Azevedo Lemos, mãe do capitão
Paulino Pereira I•a Lemos.

da travessa Silva

pode ir que eu vou

OSr.Soüza Dantas passa por
MONTEyiDEO, 10 (A. A.) - Em transilo

para o Rio de Janeiro, passou esta manhã,
pelo noso porlo, a bordo do paquete "Ama-
zon , o ministro Souza Dantas, que foi cum-
primenlado por um alto funecionario do Ml-nisterio das Relações Exteriores, em nome
tio respectivo ministro e pelo ministro c con-Mil do Brasil, funccionarios da Legacão e

e pessoas das suas relações.
^Tl'ffrTi1"t,lftl ' 1 . ni. ,

do Exercito,
O corlejp fúnebre saiu

Rabello 11. 9.—Realisa-sè amanhã o enterro dc D. MariaIsabel de Sá Rabello, viuva do conhecido Oli-nico Dr. Silva Rabello c mãe cfo Dr. CésarRabello, engenheiro da Companhia tíriisilei-ra de Energia Electrica, saindo o Cortejo fu-nobre ás 9 horas, da residência d» faíjccitln,a rua Cosmo Velho n. 185, para o cemitério 
'

de S. Francisco dc Paula, em Galíimbv.A inhumação será feita no
tuo n. 6,697.

—Serão efféchiãdòs
guintes enterros:

Para o cemitério de S. Francisco Xavier»
Lydia, filha dc Carlos Pinheiro dc Car-valliCk
ás 13 horas, rua Senador Pompeu 11. 208í
Cândida Dantas, ás 9 horas, morro do Sfll?
gueiro, s|n.—Para o cemitério de S. João Baptista: -Vn<
tonio Pinto da Rocha, ás 9 horas, rua Viscon-dc de Itauna n, 543, casa ^', 1

carneiro perpe-
amanüa mais os se-

-^«ííjí&fc»1—
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Consulado

1311. GOBO¥^,,|«v

uma de 90 grs.

pôde
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Pana a fazenda diz
Sapopemba

O scguiulo-tcncnte intenuente Mario ÍDias
Lima foi posto á disposição do convm,aniiaii-
te da quinta brigada de infantaria da ttr-
eeira divisão.

Esse oficial v.a« incüntbir-se de assumptos
relativos á fazenda de Sapopemba, deveu-
do ficar eomí a 'guarda tíos paióes de p.oivorade Deodoro, até gue ^a substituid'01, 1

.>• «aQfetpéã»

Uma grave denuncia
BELLO HORIZONTE, 9 (A NOITE) — "A

Tarde" publica hoje vclieiucnle nota dizendo
que está orgahisado um syhdictito formado portres funccionarios graduados da Prefeitura,
afim dc fazer fornecimentos para as obras dabitola larga da Central. Accrescenta a nota queum tios funccionarios titlttdidòs é cunhado doengenheiro Caetano Lopes, encarregado das rc-feridas obras.

•I., lleskl, nia .Machado ile Assh

rua Selo
1. 06, dus

38, Cattete;

Um parda oocturoo

«s;£ti->M~4_

g!o Pneiiiiiotiiorax-» Rua S. i<s»é u& áe i

lamento da
lubciculose

llOí.lt

excepciona
Madriigndn.
O -giiarda-nocliirno, contra ns hábitoslava acordado. lTm vulto approxima-secasa n. 178 da rua da Quitando, alfaiatariaSr. Manoel .Marques. Com um "pé dc cal:abriu a porta.
O guarda observava.
Quando o ladr.o José de Souza saia. sobra-cando vários objectos que roubava, o' guarda,dc revólver em punho, snlta-lhe á frente,"ira o districto; intima com voz vibrou-

cs-
da
do•a"

te.
E foram. O districto era1 foi autuado cki fhigrant?..

3o, oiids José

cura todos os m com mo dos de se-
nhoras3 taes como : hemoniiagia,
regras dplorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

w

—¦"HB^MB*"" c'"

vice-consules argentinos
no uras

BUENOS AIRES, (0 (A. A.) - Foram no-meados yicc-consules da Republica Argentina,em Florianópolis, o Sr. Edgard tle Ia Peiitíe em Porlo Alegre, o Sr. Generoso Darosá. ¦I

ognac mm m aguardente devinho
—f*,'*eg&S'2í!**~~*-

s
Foi disti

inri2 s orenses»
rrbuJtlo, hojo, uni boni numero tljiicMsto Us Annacs Forenses"ehronieas judiciarias-

Contém ellu
etc. B.areccre.s, rszoiiqos
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OS MYSraiOS it ÍCT-YOM
9o e -1 O episódios :
"Radiações Mortaes", 2 pai'tes-"Beijos que Matam", i partes

Aventuras arrojadas, novas applícaçõcs dos raios infra-vermelhos c a.sua neutralização por meio do systema «ULIVI»
EXTRAORDINÁRIO— COLOSSAL !

('ANúile Munãma
ANNIVEIISARIOS

Fazem annos hoje:
Os Srs. Dr. Archanjo fle Souza; Io lotic-nte

Finncisco Paulo dc Faria Júnior; o pharma-
ceutlco Américo de Mch-olles Coelho; Dr. An-
tonio Ribeiro Avellar; Dr. Antônio de Cas-
tro Pereira ltego, deputado estadual no Ma-
innhfto; Mine. Julo Miguel do Frcilosj Mme,
Luiz Franca Sobrinho; Dr, José Dantas de
Souza Leite; Mlle. Olynipin Jenz, irmã do
nosso eslimado companheiro de redacção; Mine.
coronel Olegario Morado.

J)r. Josino de Medeiros, advogado.
Fazem annos amanhã:
1). Elisa Joaquinn de Caslro, esposa do

Sr. José Francisco dc Castro, capitalista e
negociante nesta praça.—Passa hoje o annlversario da Exma. Sra.
D. Cândida Barata Ribeiro, proprietária do
conhecido e antigo estabelecimento de dn-
chás do largo dn Carioca. A aiinivcrsariantc
deve .-ei-chei muitos cumprimentos, como les-
temunho do qunnlo é estimada na sociedade.

Flzèrátn annos hontem:
Mlle. Maria Luiza Gomes Borgerlh; Sr, C;.r-

los Frederico Wnllace.
CASAMENTOS

Realisa-se amanhã o casamento do Sr. Dr.
Armando Vidal, 3o delegado auxiliar, com Mlle.
Evnngcjina, filha do Sr. Antônio dc Barros
Ramalho Ortigão.

— No dia 24 do corrente realisàr-sc-á o en-
lace matrimonial de Mlle. Anna Carqueja de
Fiienles, filha do commendador Bihlomero Car-
c|iic,ja,' nosso saudoso collcga de 'mprensa ir-
inã, snliiinlia o prima dos nossos collegas de
imprensa Baldomcro G.arqucja de Fu.ntes, Ul-
liiano. e Henrique Carqueja, com o Sr. co-
ronel do Exército, Dr. Francisco Xavier Alen-
castro de Araújo.—Contratou casamento com Mlle.ArhcyPei-
xoto, filha do fallecido pharmaci.ulico Luiz
Carlos da Silva Peixoto, o Sr. João Moreira
de Araújo, do commercio desta praça,
FESTAS

Mlle'; Branca dc Lima, afilhada do Sr.
Alexandre Poggio c Mme. Dolores Pòggip,
festejando hoje o seu annivorsario nntaliciò,
reúne cm sua residência as suas nmiguinhas,
offcreçèndo-lhes uma interessante festa.
BANQUETES

No salão do Joclcey Club reâlisou-se hon-
tem o' banquete de despedida offcrecido peloDiv Sylyio ilangcl de Castro, secretario de' lc-
_ ção; que aeaiia de ser designado para servir
."a legação de Londres, aos seus collegas do
[tíiníni-íity.
CONFERÊNCIAS

O lhema escolhido para a
____i

G:' conferência

da serie organisadn pelo Centro Espirita He-(kinptor para propaganda do espiritismo ra-cionol e Bcicntlflco é "O espiritismo verda-(loiro perante a humanidade".
( Essa conferencln está annunclada pnrn o dia18 do corrente, ás I" horas, ua Associação dosEmpregados no Comtncrclo.
EM ACÇÃO DE GfíAÇÂS

No altar-mór da c-greja de S. Francisco dePaula, rcsoii-so hoje, ás lü horas, uma missaera acção de graças pelo restabelecimento doSr. coronel Alvarenga Fonseca. Ao aclo so-lernnc compareceu grande numero dc artistas,amigos, jornalistas e muitas outras pessoas(Ia amisade da família do coronel Alvarenga,
que assistiu á missa revestido do habito daOrdem de S. FhuúVsco dc Paula.
PELAS ESCOLAS

Os bacharclandos da Faculdade dc Direito
Teixeira de Freitas, j.unem-se amanhã, ás 15
l.òras, para deliberarem sobre a escolha dc
priranympho, orador c dos membros das com-missões que tem dc tratar das solemnidadcs
di s festivaes,

A reunião será cm uma das salas do edificio
da faculdade, cm Nictheroy.—Sob a direcçãj da professora D. LcohorPosada, o Instituto Menezes Vieira acaba deinaugurar um curso normal, que será molda-
do pela orientação dada ao curso da EscolaNormal desta capital, li' secretaria do curso
a normalista Mlle. Orminda Pinto Teixeira.
PELOS CLÜBS

O Club Gymnasllco Portuguez inicia ama-nha o campeonato tlc pesos c alteres do Itiode Janeiro.
LUTO

No cemitério de S. Francisco Xavier sepu.-lou-se boje a sonhorita Magdalena Horta doAraújo, filha do Sr. coronel Alencastro Arati-
jo, chefe dc seeção do estado-maior do Exer-cito.
MISSAS

Rcalisou-sè hoje missa de 3Q° dia por ai-ma tlc Roberto Gomes dc Jesus.
A missa, que foi muito concorrida, resou-sc

na capella do Coração dc Jesus, á rua Cardoso,uo Meyer.
—No altar-mór da matriz da Candelária,

rcalisar-sc-ão amanhã, ás 9-horas, vários offi-cios fúnebres em memória da Exma. Sra. D.
Carmen Lconardos Lamenlia do Jlego Barros,
c.-.posa do commandantc Lamenlia do Hcgo
Pianos c filha do negociante desta praça, Sr.
Olhou Lconardos.

-«<$_!&»¦ _-

borveiersa Alvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca, Concertos todos os dias, das

2 ás 6 e das 8 ás 10.
AVENIDA RiO BRANCO, 118
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Da platéa \
AS PKIMEIKAS

"Ob cinco Honliorc» do Frnnefort", no Re-creio
Mais um especlaculu novo deu-nos limitem,no lloorolo, a nyinnatliica "troupo" do Foly-llicaina du I.lsbua. Foi representada, em "iire-

inlére", a leve o esplrltuosa comedia <lo Clinr-les jtoezler, 
"Os cinco senhores do Franc-forl , que obteve jilíllflcfldo gUOOORIO, liemmontada, linda u luxuosaincute vestida, a tra-ilncçAo do Jorge Abreu teve, tambein, umcorrecto dcseiiipenho |i.»los lionjotfOHÒOH ele-menlos da íompnnhla llsboutn que õõtunímon-le oooupn o Rèorolo, Com a primeira de "Os

cinco senhores de Fraiiclort" oítrenruin osnetores Cl.inenlc Pinlo u Luciano de Caslro,este, aiipiin-nlaiido eslar Imslaiile doente enao .sabendo quasi nada do papel, einquaiitoaquclle, nclor novo e syinpathico, possuidorCio unia voz agradável, interpretando o Qua-lavo, duque reinante, chamou a si as melho-ros nlU-iiçôcs da plaléa. E, effectivaincnle, oSr, Clomonlo Pinto foi digno de elogios, ASra. lvlelvinn Serra fez maravilhosamente aCarlota. creada no "lloniiu Nouvelle", dc Pa-ris, por Jcainie Desdos. Ignacio Poixotó in-torprolou com a sua reconhecida discroçilo obanqueiro Salomão, de quo foi na Cidade Luzercador o grande (luilry. Na intcrin-clação dosicmais pnpola é Justo sallonlarmos os nomesap Llvirii Bastos, muito distineta nn Princozahvcllna; Jiilia Assumpção, uma velha baro-neza quasi jicrfeila; Alhertina Marques, umagalante haroneza de Spy; Enrico Draga eUlheJo dc Carvalho, nos banqueiros Carlosc Nalamcl, "O.s cinco senhores de Frnnefort"foi, pois, uma apreciável recita que nos pro-porcionou hontem a companhia do Polvlhcn-
ma dc Lisboa.

NOTICIAS
A companhia dc revistas do Éden do Lisboa

Damos a seguir o elenco complclo da com-
panhia de sessões do Edon Thealro, de Lis-
boa, dirigida pcln empresa Luiz Galhardo o
que cm junho próximo estreará no Carlos
Comes, contratada polo Cyclo Thealral lira-
sllclro.

Adores: Nascimento Fernandes, Álvaro Ca-
bral, Henrique Alves, Carlos Leal, João Sil-
va, Martins dos Santos, Plácido Ferreira, José
Moraes, Júlio Burgos, Narciso Vaz, Francisco
Sampaio, Álvaro Pereira, Álvaro Clemente,

Miguel Pereira, A. Fonseca, ,l. Souza; aclri-
zes: Berlhe Duron, Amélia Pereira, Barbara
Wolkart, Juslina Magalhães, Luiza Durão,
Egydia dc Oliveira, Hórcollná do Carmo, Ma-
rielia Mariz, Emiiiu Costa, Carmen de OH-
veira, Emilia Mondino, Emma de Oliveira,
Amélia Pasticlie, Aurora Silva, Angelita Con-
çalves, Berlha Araújo, Mercedes Gonçalves,
Romana Gasúl, Amefía Ferreira c Annita Tu-
Aon; gerente: Alberto Gorjão; director ar-
lislico, Nascimento Fernandes; director de
scena: Álvaro Cabral; maestro, Bernardo Fcr-
reira; ponto: A. Fonseca; contra-i-egra, J.
Souza; archivista: M. Sayago; costureiro, J.-Corte Real; cabelleireiro, F. Ramos; sceno-
grapho-maehinistn, Rcynaldo Martins; mestre
dc movimento, Fí Bocha; cle.tíicisrá: J. Ha-
we. Corpo de baile;- l" bailarina, senborita
Marianelia.

A companhia faz-se seguir dc todo o seu
pessoal para que as suas cspcctaculosas mon-
tagens sejam perfeitamente cguaes ás de Lis-
boa.
A companhia do Recreio vae a S. Paulo

Embarca para S. Paulo segunda-feira pro-xirria a companhia do Polytheama de Lisboa,
que tão bons espeetueulos nos tem proporcio-nado no Recreio. Essa "troiipe" é obrigada
a deixar esta cidade afim dc cumprir seus
contratos cm S. Paulo e Bio Grande do Sul,
depois do que voltará ao Recreio. Em S. Pau-
lo, onde estreará terça-feira vindoura com a
peça "Os cinco senhores de Frnnefort", essa
companhia dará Vi cspcctaculos, indo depois
a Santos e Porto Alegre. Em fins de junhoestará de volta ao Rio a "troupe" do Poly-
theama de Lisboa.
A reabertura do Trianon

Bastante melhorado, mas conforlavéhiieijlc
instai lado, roabrir-sc.-a no sabbado próximo o
Trianon. Kslrcal-o-á a companhia de come-
dias e "vaudevilles" recentemente formada
pelo actor Alexandre Azevedo, com o "vau-
deville" "Vinte dias á sombra

f. Oinema Patfiié 4
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^$*J*L^ÈT%,^/Jl^\ tQuIníaSeria
Nono Episo-

dio: 2 actos:

Badiaçoes
j^m^jM* íiioiiaes

Wfr^jfí^ Deolmo Episódio:
2 actos:

Beijos ps matam
& Imitação é o melhov preito de homena^e-mn

aos Successos e Triumsshos

SPOWTS
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Corridas
O programam du Derlty-Clul.

E' enc o oxcrllonle programniit ipie o Der*
by-Cluh orgnniMiu para a sun festa da dumlii<
go próximo-

1" pnreo — "Velocidade" — 1,500 metros
• > 1:000. e -iimíiiim.

Illlss, 09 Mios: Francia, 50; lialila, r..; São
CU-im-nli-, 50; Mlss Floreuce, f>0: F.-iiliiuo, b't,

2" pareô — "Cosmos" — l.liOU iiiutro» —_
J :_l)l>. o Ü.0I000,

Pajonal, !>."> ilos; Trunfo, fi-1; Aragon, fil \
Otaner, 51; linnge, oilj L. Pericles, 5'J.

!l" parco — "Progresso" — 1,000 metros
Esllllele, 52 Idlos; (iiuiay, 52; (iragoalá, -17;

Flaneiir, 52; Xàingussu', 62; Esconela, 50.
4" parco — "lliimaraly" — 1.000 metro.iIiüOOÍ o 2001000.

Flamengo. 51 Idlos; .landyra, 6.1 Malpu',
51; Vollalre, 52; Clalinanl, 51.

5" parco — "Orando Prêmio f> de Marco"1.75(1 metros — 4:0001 e 8009000;
Interviuw, tiil kilos; .Samarllano, 50; IIoulI,

5(1; Estilhaço, 51; (iuaporé, .!); Trlumpho, 47;
Myslerioso, 40.

ü" parco — "Dr. Fronlln" — 1.700 metros2:0008 c 400(000.
Argentino, 511; licbrén, 51; Espiuia, 53; Ziu-

garo, 55; Volunlo Chnste, 40i Corncob, 51.
7" jiareo -• "Dous de Agosto" — l.üOO me-

tros — 1:200$ e 210*000.
Pistachio, 50 kilos; llatpin, 50; Paraná, 50a

Uampcllion, 50) Nyon, 65; Pajonal, 62.
As corridas dc sabbado

Até agora são preferidos para as corridas
de sabbado próximo, uo Jocl;cy-Club, os so-
giiiuU-s animaes:

Parco Consolação — Lady Pericles, Euvcr
Pachó c São Clemente.

Parco 10 de Julho — Velhinha, Imagc c
Aragon .

Parco Liberdade — Alastroquct, Laggard e
Ot :i mer.

Parco Ucdcmpção — Ornatinho, Vanderhilt
c Biiclcless.

Grande Prêmio Crltcrium — Arauto, llur-
rab c Favorito.

Parco Treze de Maio — Espana, Mastro-
quot c Lord Cnnning.

Parco Ypiranga — Escopeta, Gnnny e Gua-
lambu',

EFooftball
BaiiRu' A. C.

«Ja (Tircctoria dcslc club recebemos amável
officio de agradecimento ás considerações (pie
expu/.cmos, por oceasião do facto recente da
L. M. S. A., que altingiu o seu club.

Uni IraininR
Amanhã, ás 16 horas, lerá logar um"malch" dc preparo entre os primeiros"tenins" do America c do São Christovão e

os segundos do America e do Mangueira.
Os encontros serão no campo do America.-

JOSÉ' JUSTO.
¦ mmv»-«—
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Theatro da Natureza
Realisa-se hoje no Campo de SanfAuna

mais um espeelaculo do Theatro da Natureza.
Será representa a tragédia de Sopliocles, "O
I\ei GEdipo". O cspcctaculo é em beneficio
do corpo de coros da companhia desse lhea-
tro.
A primeira dc hoje no Carlos Gomes

Fiel ao seu programma de .variar diária-
rnenlc os seus espectaculos, a companhia ita-
liana de operetas Marcsca e Weiss leva á. sce-
ria boje a querida c applaudida opereta a"Casta Suzanna".

Nesta opereta lem Clara Weiss .no papel de"-'Casta Suzanna" uma vivacidade e uma leve-
sa adoráveis. >
A peca de amanhã no Apollo — A cslréa de"Os Geraldos"

A companhia Ruas dar-no.-á, amanhã, peçanova: a revista luso-brasileira, de André
Brum e João Phoea, "Fado c Maxixe", Con-1
tratados pela empresa José Loureiro, estrea-
rão nessa peça os applaudidos cançonetistas"Os Geraldos". Geraldo, o artista patrício,
fará um dos compadres da revista, "O Maxi-
xe", que elle creon com applausos enr^Lisboa;
e Alda Soares, a interessante actriz porlugüe-za, desempenhará vários papeis da engraçada
peça desses dous conhecidos escripto.es,
O festival cm homenagem a Palinyra Bastos

Já foi marcado o dia do festival que se está
organlsando no Palace Theatro cm làomena-
gem á distineta artista Palmyra Bastos, que
abandona nesta temporada o theatro da ope-
reta. E' no dia 20 do corrente que se reali-
sará o cspcctaculo, em que a Sra, Palmyra
Bastos dará suas despedidas ao publico ca-
rioca.
A peça de hoje no Lyrico

A companhia Rolou e Billoro, a "troupe"
italiana dc opera lyrica, que lão bons espe-

, claculos nos tem dado no Lyrico, muda hoje
_;__,r_^..in_SC_^t^-J,.„-a3S^^

o cartaz. Será representada esta noite aopera "Carmen", dc Bizct, que vae decertoalcançar muito sueceso.—Deixou a companhia do Trianon a actriz.Tosephina Barco, que foi substituída pelasua collcga Auricclia Bernhardt.—Será representado amanhã no Recreio,
pela companhia do Polytheama dc Lisboa, o
drama "A martyr".—Será levada amanhã em primeira repre-snntação, no S. José, a peça dc costumes rio-
i.andcnses, "O gaúcho", de Raul Pedcrnei-
ras c Luiz Peixoto.—Espectaculos para hoje: Apollo, "Rosa
Tirana"; S. José, "O cachorro da mulata";
S. Pedro, "Meu boi morreu"; Carlos Gomes,"Casta Suzanna"; Recreio, "Os cinco senho-
res dc Francforl"; Lyrico, "Carmen"; Repu-
blica, companhia eqüestre; Palace, "Impe-
ria ".
i ' ' '«a^o» ¦

B3_"s. Píb._£i ela RocHna.
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O Sr. Manoel Antônio Faiiütino, emprega-do da Companhia Commercio e Navegação, pe-dc-nos declaremos não se entender'com elleo caso de que tratámos ante-lionterai com ostítulos acima.
•«cj^pt*»
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Participa aos seus amigos c freguezes que recebeu
novo soí-timcittõ de Cãsimiriis In_lczas.;

Ouvidor 170 — 1- andar.
¦¦¦¦¦¦- " -*|«-|_—¦ 

T

Advogados
TEL, 749, NORTE| t.psAt?ib, roo -
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cigarro mista, fh
delicado e aro-

orca weado
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UMA QUEIXA — A' delegacia do 14" distri-
elo queixou-se Damasio Antônio dc Lima, na-cional, de 2,'l annos, empregado na estação deS| Diogo, que, ao passar na ponte dos Mari-
njiçiros.no Mangue, foi assaltado por um in-dividuo, que lhe deu Uma surra dc cacete, eva-dindo-sc cm seguida.

MOBREU fNA?: VIA PUBLICA — Pela ma-drugada um guarda civil encontrou agonisan-
do, próximo ao edificio do Senado, um homemdc cor branca, de 40 annos presumíveis, vestiu-d3 pobremente.

O infeliz, ao ser medicado pela Assistência,
fallcccu. O cadáver foi removido para o necro-
terio dii policia.

MORREU REPENTINAMENTE — Em sua rc-
sidencia, á rua Saldanha Marinho n. 87, mor-
reu repentinamente; pela madrugada. Rosaria
Magdalena, dc C5 annos dc edade, italiana.

O óbito foi verificado por um medico da po-licia..
-7t3®C*__-t-

r. Mito :)i Den-
. W " 

tista.
Prof. na Fac. de Medicina do Rio. Preços
módicos. Cons. Assembléa, 56.

__f*_ff__8<iwagagpsi
Dos Srs. Borlido Maia & C. recebemos duasexccllcntcs reguas-reclame da Magnolia-Metal

Company, fabricante do conh.eido metal
Magnòlia.

¦¦ »-—-K>t»i 1 -

Dr. Odilon Gallotti Cônsul-
tas:

rua Assembléa, 72, dc 12 1|2 ás 14 horas' á.i
terças, quintas e sabbados, e cm sua residen-
cia 110 Boulevard 28 de Setembro n, 829, to-
dos os dias, de 8 ás 9 e das 15 ás 18 hor-.B.
Tei. 2308 Villa.

•—«KW_—e—-

Pelas §t._ieÉ$le_i
A Sociedade Dansantc c D. 'Culto á Arte,com sede a praça da Republica n. 223, reali-

sa, nos próximos dias 13 e 20, bailes para os
quaes nos enviou convite. No dia 28 haverá"jiiatinée".

VIAS URINAR6A8
Syphilis. Moléstias das senhoras
Estreitamentos urellirnes, (sem operações), gonor-rliéas clironicas, cyslites, hyilrocelcs, impotência,

c espcrmatorrliéa
Cura especial e rápida pelo

t_R. CAETANO J O .. 3 „ E
das 0 ás 11 c das 2 ás 5

LARGO DA CARIOCA — 10 sobra-i.

QUEM PERDEU ?
Está em nossa redacção, á disposição dr»

dono, um titulo dc nacionalidade passado,
pelo consulado portuguez e que foi encon-
Irado na rua por um cavalheiro.

-«-Se-

INSTITUTO NORMAL
Rua Barão de Ubí;, SS
TELEPHONE 1005, VILLA

iiiri-eção do prol'. Hemeleríó «los Snnlos (Da fiscota
Normal' c do Collegio Militar.)

listão finieeionaiiilo o curso de admissão co cursí»
básico á Escola Normal.

a¦______¦______

SUCÇÃO INEDITQRIAL
¦___.

Oors.e.taipiêa FgslaiDs
A" 1'RAÇA

Norberto Alves de Soir-n e Antônio Bor-
ges de Almeida, sobrinho e fi'lio do fallecido
Joaquim Bernardo de Almeida, antigo com-
mereianle, que por muitos annos "01 estabe-
leeido com o negocio de confeitaria denomi-
nada "Estrada de Ferro", á praça da Repú-
blica n. 221), participam ao commercio desta
praça e aos seus amigos c conhecidos que, nes-
ta data organisaram uma sociedade comiiicr-
ciai (pie gyrará -.0!) a razão social de N. Sou-
za & Almeida, para a exploração do mesmo
ramo dc nc.nocio, na mesma casa acima, sob
o titulo Confeitaria Palace, esperando dc to-
dos, merecer a msma confiança com que sem-
pre distinguiram o antigo estabelecimento do
referido seu fallecido lio e _"e.

. Rio de Janeiro, 4 de Abril de 11)16.
¦ Ar. Sonra & Almeida.

Dr. von Dülíinger da Graça 4o „ .rPfp"»1
eia 1'ortugucza e com cstii^io na lieal Universidade dcllerlim. Doenças do rim (exame com a luz). Cirurgia,eura radical das hérnias, estreitamentos, liémorrlioides
etc. Operações com iinestíiesia regional. Mem de Sá 10
(sobr.) as 3 lj2. Telopli.4,810, central.

-«soe*—»-

Os falsários da nossa moeda na
Argentina

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) - Sabe-se quea policia desta capilal eslá desenvolvendo
grande actividade para descobrir os autoresde uma importante falsificação de moedabrasileira.

F. Uplon & C, estabelecidos cm S. Pa_
lo e Rio de Janeiro, communieam a esta pia-ça e ás demais com que mantêm transacçôes,
que, por motivo dc doença e de comimnn
accordo, nesta data, deixou de ser seu cm-
pregado o Sr. Joáo César dos Sim tos, (jueaté agora assumiu a gerencia da filial no Riode Janeiro, ficando,- assim, de nenhum cf-feito a procuração outorgada ao mesmo se-
nhor.

Communieam egualmeiile que. ncsla datn,
passaram procuração ao Sr. Annibal Cone-il-ves para exercer o logar de gerente da re-ferida filial do llio de Janeiro c cujo senhor,nesta conformidade, assume boje o alludldocargo. •—• "

S. Paulo, 9 dc maio dc 1916.
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s GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-aNEMA AMERICANO
-00©-

(Cada episódio, que pode se. lido desfacadamenre,
cpn.sH.iie urn film, a ser exbibido

nos cinemas PaHié e Ideai) ,•— o;ç> ¦ »_,
-10u EPISOD10=

<S C3^IJO^
XXXV

TRES FIOS DE CABELLOS LOUROS
.Nesse instante, porém, Jameson dirigiu o©Mini- para o ponto cm que eslava Webster epercebeu-lhe o gesto.'Hrou do bolso o revólver que linha guar-lustino, e rápida-

íomem.
,, :.., ; íui'a massa sobre o solo,deixando cair a cadeira que seguravaUarel, entregue á sua obra de salvação nãovirai nem a aggressão dc Webstermediayel castigo que se seguira
livessVSlCineíJr VOlta„Se " ''ak^;l' wm mesmobandido, ne)rusco drama lhe havia es-

dado, para poder auxiliarmente apontou-o para o hEste rolou como

nem o irre-
Mas sem _i,L. voltasse a cabeçaLivessc lançado um olhar sobro oiduiiii detalhe desse 1capado,

dc™. ÍSad°. M,'aller' disse clle- VocC P^ce-
i.t ev,;," T-',a aB0rn depressa auxiliar-

Lu-V. t.0S,<C0,:l,"I,lí'r ° tni,,:,iil° interrompido,-uiante longo tempo o mestre e o Oisci-

pulo cxhauriram-se em esforços; mas por maiorardor com que o fizessem, e por mais que pra-Ucassem mcthodicamente Iodos os movimentosrecommendados pela seiencia em semelhantecircuinstancia, o resultado não correspondia
á expectativa. O corpo de Elaine continuavainerte. O seu rosto encantador eslava li vido,e dos lábios descorados, a despeito das fricções
e das Iracçõcs rythmicas, não saia o mais ligei-
ro sopro. Os seus admiráveis cabcllos, louros
espalhados pelos bombros, envolviam-n'a como
um sudario dourado.— Meu Deus!... Meu Deus!... murmurou
Juslino. Devemos perder toda a esperança?

Jameson não respondeu. Continuava a tra-
balhar com afinco, imitando tudo o que ti-nha visto Ciarei praticar; mas, nos seus olhosobstinadamente fixos sobre o corpo inanimado
ua rapariga, crescia pouco a pouco uma expres-
sao de profundo pezar...

O ruido de um carro parando á porta fer-lhe levantar a cabeça,-

Deve ser a assistência, que o nosso com-
pa nheiro foi chamar!... •

O policial, com effeito, correra ao poste dc
aviso, situado na rua mais próxima, e, abrindo
o tampo com a chave regulamentar que trazia
comsigo, lélcphonou á estação de policia.Com uma espantosa rapidez, o carro da nm-
bulancià, avisado, sairá do posto e dirigira-se
a toda a velocidade para a morada que lhe
havia sido indicada.

Era effectivãmente a assistência, como Jame-
son annunciái-a, que parava em frente á giv.dedo pequeno jardim.

Um joven medico e dous auxiliares desce-
ram, trazendo uma bomba respiratória c os
diversos accessoriòs precisos ao seu funeciona-
mcnlo. O policial que os esperava guiou-os até
ao porão.

Emquanlo os enfermeiros preparavam o ap-
parelho, o medico, numa observação rápida,
encarou a gravidade do caso e sacudiu a ca-
beça cm ar de duvida.

Não conseguiram nada?... perguntou a
Ciarei.

Não, ainda não, como vê!... respondeu
este, proseguindo obstinadamente cm mover
um dos braços do Elaine, cmquanto que Ja-
meson fazia o mesmo no outro.

i— Vamos a ver si seremos mais felizes queos senhores!...
Está prompto, senhor doutor!... disse um

dos auxiliares.
O clinico segurou com uma das mãos o lon-

go tubo que este lhe entregava e com a ontr.i
applicou aos lábios de Elaine a embocádüra
de metal que o terminava. O outro enter-meiro fez funecionar o apparclho.

Durante cinco minutos, que lhe parecerameternos, um silencio angüstioso .pesou sobreos assistentes.
Clercl c Jameson, inclinados sobre o corpo,ímmovel, espreitavam anciosamente qualquer'movimento do peito, um tremular dos lábios,uma coiitraceão da face, embora a mais imper-

ceplivel que fosse.
Mas foi cm vão. Nenhum indicio, nem omais ligeiro, lhes indicava que houvesse aindaum resto de vida sufficicnle para .eanimar ejsacarne já gelada.
A applicaeão do tubo ainda durou mais de dez

minutos, sem nenhum resultado satisfatório
._ medico fez um signal com a mão aos

* 3*8gggg^ C"
enfermeiros para que parassem o movimento
do apparclho.

.'; Depois, voltaudo-se lentamente para Cia-rei:
Fizemos tudo o que era possível, senhor!Julgo que infelizmente não podemos ter ne-nhiima esperança!...

Justluo deitou-lhe um olhar desolado. De-
pois, dirigindo os olhos para o admirável rosto
de. Elaine, que a rigidez tornava mais puro e
ainda mais admirável:

Não, não!... disse elle, Não é possível!Ella ainda não eslá mortal.,.Ai de nós!,., murmurou Jameson, en-
_ugando duas lagrimas que lhe saltavam dosolhos...

Depois do que vimos dc praticar, nrti-culoii o clinico, julgo que não nos resta a me-nor duvida!...
Pois bem!... Eu ainda não perdi a cs-

perança!... clamou com voz vibrante JuslinoCiarei. Pois que ahi eslá o seu carro ambu-
líincia, queira dar ordens, doutor, para que sejali-ansporlada, sem perda de um instante, estarapariga para o meu laboratório!...Que quer ainda tentar?.,.Tudo !... Pa ra salval-a!... ¦'

Seria preciso um milagre!...A seiencia dos nossos dias ofiefa habi-liialmcnle milagres!... Por mais fraco que se-
ja, anula resta-me um lampejo de esperançaacompanhem-me!... Vamos tentar o impôs-sivel!...

; 9 lra-Jcc,to aa Prospect Avenue á Universi-_.-.idc foi feilo com admirável rapidez.Elamo fora então deitada sobre um sofámuna sala próxima ao laboratório.
Ar. cortinas tinham sido levantadas c a cia-í-idadc caia cm cheio sobre o seu pallido ros-

' Jameson ielephonára á tia Bctly, que nãodemorou em chegar, acompanhada por PerryI.enuelt, J
Pelo braço dcslc, ella atravessou a sala e foicoelhar-sc junto do sofá, onde repousava Elai-ne.,.
Tinha os olhos banhados em lagrimas c eratao violento o seu desespero que parecia pres-tes a desmaiar.
Por indicação de Ciarei, Jameson approxi

10U-SB do nrivhffnrln » .i;t-,.n_n,_ -i.. _._...ÍíM___^__^«>«*K«-k*: _f ^:v,;__K___f__,___ »«.«_u_s__t \_»sel... aiurruui.u o medico maravilhado»

Sim, sim, disse clle, comprebendo
Inclinado para a senhora, emquanlo Jame-son amparava-a do outro lado, Rennctt aju-dou-o a levantal-a... O secretario do Ciarei

guiou os dous para o compartimento próximo,onde ficou lambem, esforçando-sè com Perry
por consolai- a lia Relly.

No entanto, o professor, dc. olhar sombrio,lendo estampada na physionomia uma rcsolu-
ção inabalável, dirigiu-se a uni pequeno moveidc onde tirou um rolo que fixou á uma pilha..: Depois, lendo ligado os fios elcelricos á uinà.tomada de corrente, appluximóu esse curiosoapparclho do corpo da rapariga".

O medico observava-o em silencio.r- Doutor-, perguntou emquanlo trabalhavao detective" scioulificó, o senhor conhece,o professor Leduc, da escola de medicina deNantes?...
~~.Sim, certamente!... O seu nome temcerta celebridade... Mas por quo pergunta is-

Então não desconhece o seu melhodo de..animar a vida pela cleetricidadd?Ouvi varias vezes falar no assumplo, masaliirmam lambem que o processo não deixa deapresentar as vezes sérios perigos...Elle parou, olhando interrogativamcnle oseu interlocutor.
Na situação a que chegamos, replicou este,nao temos direito de nos deter ante vãos re-

çeios c pusillanimes hesitações 1,.. De resto,
já varias vezes pratiquei esta experiência, égaranto a applieação!...

Appi._iino.u-se de Elaine segurando nos ele-ctrodes.
Como vê, explicou com imperturbável san-

gue frio, applico sobre esle ponto n anodec o cathode sobre este outro,..
O medico contemplava anciosamente Ciarei,

que collocava os dous pólos da corrente sobrea nuca e sobre a colunina vertebral.O apparclho começou a funecionar, attc'a-mente observado pelo olhar intdlHgentò do me-dico.
Será possível! exclamou este, passados ai-guus minutos... Observe!...

O peito dc Elaine, lentamente, agitara-se.t.larcl, apaixonadamente applicndo no seu la-bor, redobrava dc paciência c esforços...

___3E__B£S__8

.'oram-

Decorreram ainda alguns momentos, e osolhos da rapariga, cerrados ha tanto tempo,entreabriram-sç custosaiiacaitc... depois, fecha-ram-se de novo...
A experiência daria resultado?... Ou era ape-nas o effeito da corrente electrica que pre-ruuzira esse phenomeno?...
O doutor auscultoú o coração de Elaine, p.iráobservar si a vida ia voltar definitivamente.-
De repente, ergueu a cabeça:Ella vive!... exclamou, o coração bi_anula!...
Com effeito, sob a acção _a uspiracão res-tabelecidã, o peito da rapariga elevava-se .abaisava-so regularmente... -_-'~
Ciarei ergueu-se triumphante...Jameson, chamou com uma voz que a cino-eao fazia tremula. Venha!... Venha depres-sa com os nossos amigos!...
A porta abriu-se.
Atrás de Wiiltcr, a Ua Betty, lutando par»dominar a excitação nervosa de que estava

presa, mostrou o seu rosto transtornado ao Ja.do do^ de Perry Demietl.Entrem! Entrem!... disse o joven medico,com a physionomia radiante de admiração ade júbilo. O milagre que o Sr. Ciarei pro-nicílcu realisou-se... Vejam!...
_Os trcs correram para junto da rapariga, qu.ja, de olho. •berto-, cont-.aplavá-os, tenlan-do uni tímido sorriso.
A principio os seus olho?, se detiveram cmJuslino, logo a seguir dirigiram-se para Per-ry Beunett. .
Uma reminisconciá acudiii-lhc indubitável-mente ao cérebro, pois que cila estendêu-lhe amao, num gesto affecluoso, quasi terno.
Ao ver isso, Ciarei não (iode reprimir um

gosto dc surpresa c dc magna. No seu sem-
blaiile uma contr.-ieeão dolorosa sucedeu ao
júbilo que subitamente nclle irradiara.

Recuou alguns passos, com o olhar sempre,
fixo no do joven advogado, que apertava ar-
dcntcmenle a mão dc sua prima.Seria então para elle que eu a terei sal-
vo?.,, murmurou com nzedume,

{Coiitin i

Esle folhetim . o 7o dn 10" episódio, queserá éxhibidt, quinta-feira, il do Mrreiilt. ,n.saLitcmas Palha e Ideal,

. . - -
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Danço Nacional Ultramarino
Sócio Lisboa - Fundado em 18G**1

('.n-dliil   12,000 couto» forlei
Cnpllnl u-iilliwitlo  7,«un
Fundo da mora  «.:ir»(t " "

VU.WKi NO RIO DB JÂNBIRO, 8. PAULO B SANTOS
Dlanceto em 20 de abril de 1UIU

ACT1VO
JAIXAi

Km molda concilie  10.7001-151*010 ét ,„,„,„,„„
Sm diversos llniicos 851 i70Q$853 11.051 «2181700

fiorrospomliiuleg no exterior IB.)74i5S0{280
Gorresnoiulonlo» no Interior 8.895i714|2o8
Coutas dlveiHUH 88.80118041307
KuipruhllmoH u coutim eorronloH com cnucQo 4,111717018021
Letras descoiilndas 1,821:0331802
l.clras a receber 2.7031002*104
Matriz o I'í1ííioh 4,157s400|007
Valores depositados v CHI caução lá. t;t.i SiiV-ii'.'!!

102.110:0009021
PASSIVO

Capital 1,500:0009000
Correspondentes no exterior ., 7.07018448480
Cnrivsiioiidenles no Interior 1 .CI01IÍI/S811-I0
Credores por valores depositados e em caução 16.130:8078022
Contas diversas 43.800:7059377
Depósitos ii ordem 12.820:7408820
Depósitos a praso, com aviso prévio, e letras a premiu 11 ..Sli7:0l líll.VJ
Letras n munir 41:11)38075
Matriz u 1'lflnos 7.307:5859855

102.140.10009528
I\lo do Janeiro, G de maio de 1010.—O contador, A. Cunha, — Ü ge-

rente, A. Guedes.

A NOITE -. Qunrtn-feira, io do Mnio do 1916 «n
n

¦" —!

TINTURARIA RIO BRANCO
£9, Avmlúa Mem de Sá, 29

Casa ún primeira ordem
Monda buscai a roupa o r, enticga — GRÁTIS — a domicilio. —
intende proinplaiiicnta aos chaiiiado9 pelo TIíLIiPHONIi 4.934
l entrai — Limpa 11 secco o temo de citsililira, por D$oU0: lava cliinii-
camcnlc, sem dclorinur nem estragar, o terno por 0$uoo, IíiVrü, de qual-
qnei cor, sem romper iicin desbotar passa a leu o as roupas
com perfeição Ia/. iiuidi icaçòcs c qiiaesqucr concertos; col-

-loca dcbiam de lil.i do seda ou de algodão cm liaclcs, p.ile-
tots ccollcles — lispecialidade em trabalhos em roupas de senhora.

Ppei.05 módicos c ipaballio pzpfeilo e gapjnlidíi

MO vESIS
Grande deposito e oííicina de moveis e col-

choarfa, tapeçaria, louças, etr..s dormitórios cs-
tvío allemão, ulrinia moda, 550>000; mais barato
que qualquer ouhM casa: saias de jantar, 580.1); ditas de visita,
estylo du grande encho, de 130$ a 180$, (estas mobílias são
estufadas); capas para mobília, nove peças, 7o$ooo.Teçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; na rua do
Passeio n. ItO—(Largo da Lapa).

•szsrcasa: .•.'5;^wj:st. * ir. mí-i-ts azacnicra *imxa=^re©mim wmmiTê m moveis
Seriaria, Carpintaria e Marcenaria

Antiga CASA AÜLER â Cia.
RlíR DGS ILíIlüOS, 134mmmm .\ -Teí. 472 Gen.

âiif!77í.jpr fia
ARCHITECTOS CONSTRUCTORES
Serram e appareliiam madeiras pela seguinte tabeliã,

jTora de madeira de lei até 1,40 de diâmetro a 60 reis o pé
quadrado, com o desconto de 10 '{. cio total.Apparelhos de
frisos tle pinho de Riga a 3 5 réis o pé corrido. Idem, idem
de peroba a 40 réis o pé corrido. Idem de taboas de pero-
ba de 0,20 a 60 réis o pé corrido. Idem de taboas de ca-
nella, dúzia 6$ooo.Idem de frisos de canella de 0,05 a 0,12,
dúzia 5^000. Nos moveis 20 0[o de desconto.

N, 15.—No itpparcllio d..s taboas e dos Irisus fazem um desconto de 20 olo
ü.«i.'.i*f/Brj*r-íAi-3.^f *-'::iii'úmü*jtKt3&.'-2&i 'm^ixatisssESXSXXPSiBi a

-¦»m<-

34, rua Carvalho Monteiro, 34-Cattete
Telepfcono Central §§8ü

Informe son elegante clientele de
son retour de Paris avec son superbe
assortiment de robes et chapeaux sor-
tant des premières maisons pari-
siennes.

L'Exposition commencera lundi 8
MA1, elle invite toutes les dames élé-
gantes a venir voir son choix immense
de nouveautés.

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
( Curso Normal )

Avenida Rio Branco 133 (2" andar)—Telep. Central 2.205
DIRECTOllKS: l)rs, Abelardo de Barros, Alpliou Portella e Paranhos du Silva.
SUIí-DIHElTOHA: Hxma. Sra, Professora Ü. Leonor Posada.
SECRETARIA: D. Orminda Teixeira Pinto.

PROFESSORES:
' Drs. Osório Duque listrada, Adrien Dclpeoh, Gustavo Mugntts, Christiano Baptista

Franco, George Sumcr. Mano llozonde, Mario lievilacqua, Cccil Thiré, Mello Barreto,
Cândido Martins, Peruando Silveira, Lima Coutinho, Alcides Map, Otlielo Reis, OlavoFreire, Narciso figueira, Carneiro Leão, e ÜU. Ernestina Ferreira dos Santos cSvm-
phrónia de Paulo Barros.

O director Dr. Alpliou Poitcllu reside com sua família no estabelecimento.
ACHAM-SE ABERTAS AS MATRÍCULAS.

As aulas funccionarão das 5 da tarde ás 9 da noite.

A üvrnrin
iif.ili.t (!•• pul)

Oiitirei
l.li.at

sina

0III mil
ou

Manual complotissimo
da Arte de Cozinha

vordculoiro eneyolopcillfl riillnn-
ria, oilllu lia 1'l'i'llnK para tlllloN OS
cu I"'., Itlllllli Oli iiiiladaiv-.. Além
tini rntiiiiliiH (".iraniii-ira-, comohianuma, PoivruauiíZA, in-
GI.EZA, AI.LUMA, CIUNBS5A. PO-
I.ACA. TURCA, RUSSA, i» <l« lo-
lillN 01 pillitOI lill lt'1'l'll, ruiu llt)•anis oitneelalItlnAj-, lia (multem
a rnzlnlia vc-rdiidulraniriilc na-
cionnl,

Gulzados mineiros,
quitutes bahlanog, gene-
ro paulista, Iguaria g e?o
norto, manjares do sul,
prlncfpaluionto do Rio
Grande. Tudo quanto
se quizer! 1

Moquócas, carurús,
angus, feijoadas á ba-
hfaca com leite de coso
e o colabro prato ba-
Mano FRHKDE1RA, etc.,
etc.

Ainda mais: esse preciosíssimo
livro ensina lambem tudo qunnlo
di/ respeito a pastelaria — cm-
padas, tortas, pasteis, etc, o con-
tém uni MANUAL DO COPEIROi
<|ite é a arte tle servir e pOr a me-
sa, secundo a etiqueta, com Iodos
os l'l''. e lill., c que nem todos
sabem I

Trazendo mais ainda unia
COLLECÇAO Dli MENUS PAKA
IiAN(jt:iC'l'l-:s, em PORTUGUEZ e
FRANCÊS*) de fôrma a facilitar os
MAITRES D*IIOTEL, a organisav
qualquer banquete só com o au-
XÜio deste precioso livro.

Nova cdi-fio de 191G
Augmentada com

O LIVRO DOS DOCES
Contendo iiinuiueras receitas de

Pães de Lol, pães leves, gtltcatlX,
pudiiifís, pelils ga teaux, li.jeli-
tiltas, bn Duelos, bolos, luiicbs,
niayoniiaises, ga leites, tortas, lor-
linhas, babás, manjares, doces de
frutas, cremes, geléas, marmcla-
das, bolinlios, mãe bentas, bom
bocados, fatias da China, bolo
branco, trouxas de ovos, fios de
ovos, tabeles, baba de mocos,
(jiieijadinhas, Bolo dos Aluados,
bolos de amor, váes-não-vens,
doces de queijos, COllipotas de
melão, de caju', eidrão, laranjas,
ananaz, morangos, pecegos, cò-
cos, ameixas, etc.; biscoutos de
vinte qualidades, pudings de viu-
te qualidades; cremes de vinte
qualidades; doces de frutas de to-
(ias as qualidades: uvas, peras,
abóboras, limão, figos, marinel-
los, ele,, etc.

Um grosso volume, encaderna-
do, de 500 paginas, 5*000.

AVISO
A LIVRARIA QUARESMA re-

incite para o interior, com a ma-
xinia brevidade possível e livre
de despesas do Correio, bastando
tão somente enviar os 5$ (em di-
nheiro, não se aeceitando .seilos),
em carta registada, com valor de-
clarado, dirigida a PEDRO DA
SILVA QUARESMA, rua São José
ns. 71 e 78, Kio de Janeiro.

# # # -t1 # # # # "t # #isiir
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Artigos dMnveino!
Coberíores, f fàph.

Flanellas, / i|
Gasomiras,

Sarjas,
«asíracan», / fe»

Djagonaes t^ ?
c muitos / Cjl

IIOU /

/# ^

y§Ê

outros f^kT&/

A
¦T Ê

^•f Paletós
•^ /paracrean-

çasa6$8Q0!
& / Ditos paraSe-^/nhoraa7$800!

Costumes vollu-' 
do de seda, preto
e marinho a

59§300

Manteaux, casacos
loniios, Sobretudos

para Senhora,jaquettes
de malha de cor, vesti-

dos, etc,
Chamamos a attencão tio publico para

visitar a nossa socc;üo de confecções,
onde tudo está marcado pelo sen custo
real'.!!

i|i($it|it$>4»4<'|"|"|»«|'<$»

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refiígeranta, sum
álcool

E' preciso dominar a multidão
rr-A*^

cleQancia força
o êxito!

•11 il 60$)
m i Ira

n#mlÉÍ
f MÊM mm MvmM

1H»
80$

22, Uruguayana, 22
Entro Sola do Setcnitiro e

Carioca

6
Ternos por

medida
-DIZ —

chcviots,
diagonaes e
casemiras

das melho-
res marcas

inglczas

LOTERIAS DA BAHIA
— Planos variados —

AMANHÃ 11 do corrente flMftNHÃ
^^^! 15:ooo$ooo ^^
Por 700 réis em (juinlos de 110 réis - Sempre 1111 ponta a LOTERIA DA I1AIIIA

A* venda nas casas lotericas

lUIÍIllli.
D PETRÓLEO OLIVIM

ú o melhor para evitar
a calvicie

Aos demais... façam
o que fiz.

VIDRO 3$000

A' venda em todas

p^^ as períumarias, phar
P^ macias e drogarias

^W^M^^^^^M^^M^^iippPmwSSBffisSLi&^.Fa.'; .f^J. &¦M fyJ.

RIO DE JANblRO
Avenida Rio Branco n. 50

Avisa á freguezia que a contar de 8 de Maio a. c.
venderá as

LÂMPADAS «GH-HD/SOA/»
pelo sen novo systema americano :

Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons»
na seguinte proporção:

Por cuja lâmpada até
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dilo

dito
dito
dito
dilo
(li Io
dito
dito
dilo
dito
dito

50 velas se entregará
100 velas (comniiim) i!
100 velas (1|2 watt) 3
200 velas » 5
400 velas » » 7
Ü0O vejas a » 9
80!) velas » a 12

coupon

IODO
1500
3Ü0O
3000

velas
velas
velas
velas

Os coupons serão regalados na

Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o
Os prêmios acliam-se indicailos na lista de brindes c estão em exposição

permanente na CASA BEHTII0L0O, AVENIDA RIO BRANCO N. ,".0_

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES"
Compras a praso n3o têm direito a coupons

A Notre Dame de Paris
n déscgirtg de 2o *i.

Em todas as mercadorias
Gran bar e rotisserie

PROGRESSE
José Migtieiz Domingues

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Toleplionc :i.8M-Norlo

MENU.—Amanhã ao almoço:
Salada de (.amarão ao Cabo Frio, caldo

a coelliosa, especial cosido á Progresso e
carurú á baliiana.

Ao j.iiitar:
Perna de vilella conl pirão de batatas,

coxinhas do frango á Villa Hua e caldci-
nula de peixe á Povcira.

Primorosa garrafeira dos mais genuínos
e deliciosos vmlios.

Casa especial em fructas, cliarciileriã,
i|ueijos diversos, manteiga, conservas,
etc. — DIVISA, u mais popular e
econômica C A S A.

ESCOLA ÜNDERW00D g

Só ali se aprende a escrever com
os iíoí dedos, sem olhar o teclado,
(Systema americano) em pouco tem-
po, a 10S> e a 15S mensaes. Curso
especial para senhoras. — AVENIDA
UIO BRANCO, l-'H Tel 57 Central.!

BBOISlEBOn - iV2"KTO*lJ,,MfVtt\v.

Stadt Munchen
Süccurenl do Campestre

Hoje:
Marreco á brasileira,

Arnanhü :
Colo.ss.il feijoada.
Restauram ao ar livre no icr-

raço.
Salas para famílias, gabinetes

particulares.
Bebam de preferencia o de-

licioso vinho de mesa Anadia,
importação especial do Stadt
Munchen.

Tolo|iliono 005 Contra)
I JY/iif/i Tlvailontoa i

$&BBSBSBESBlWE!XaE& mg»«l^-l«WCT^CT,^-.^.mOT.-':^CT,TC«««IIWim' ^^jqHamma-wrrtU^HHiiniJTJi-^

In 

"íiiii rir íi influi íiliílll o 1. PUS
Daranlida pelo governo do

estado

rSegund.t-leintj 15 do corrente

80:09 esoe©
SOs Por 2Íj)000

Quinta-leira, 18 do corrente

2o:oool
Por I$80O

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

tmiW EMPOETâKTS
Não comprem óculos e pince-
nez sem visitar a casa Rocha,
especial só de óptica. Examina-
se rigorosamente a vista, e ven-
de o mais em conta possível.
96 rua da Assembléa.

Faz vestidos por qualquer figurino, com
toda a perfeição e rapidez, preços bani-
lissimos, rua Goin,-iilves Dias n. U7, so-
brado, entrada pela Joalheria Valentim,
Telephone n. 994 Central.

FIDALGA
Restauran', onde se reúnem ns melho-

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riamonte, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSE', 81 - Telep. 4.513 C.

PALACE theã-trF3
Companhia Palmyra Bastos

ÊXITO ABSOLUTO ! SEMPRE EN-
CRENTES 1-.

IjiojrEJ
Primeira e única representação da no-
tavel opcrela em tias actus, de cos-

lumes polacosIMPER1A
Protagonista, PALMYRA BASTOS

Tomam parte JO.SI" RICARDO, AL-
MEIDA CRUZ, ARMANDO DE VAS-

CONCELLOS e ADRIANA c DE JÍ0-
lUKNII V

Os programmas com a distribuição
coninlcla são distribuídos ú porta do
theatro.

Amanhã — Única representação
nesta temporada da celebre opcrela—
SOLAR DOS BARRIGAS.

Sexta-feira, 12—2» recita do assi-
gnatura, a revista — CE'0 AZUL, cs-
tréa de Luiza Satanclla.

Ri I betes i venda no a Jornal do
Brasil c, até ás 5 da tarde. Depois na
bilheteria do theatro.

THEAYRO Ltmm
Empreza José Loureiro

Grande companhia de opera lvrica ita-
liana ROT0LI & BILLORO

HOJE— A's 8 3[i - HOJE - A opera
em quatroactos, musicado G. BIZIÍT~) CARMEN Çà,
Distribuição : Carmen, Rina Agozzinn ;

Micaela, Esperanza Clasenti; D. José, Ma-
nuel Salazar; Escainillo, Francesco Fe-
derici; Zunign, Míçhelè Fiori ; Frasquita,
Jantuzzi; Men-.edcs, Matizara; II Duii-
cario, E Orlandi; II Remendai*, T. Lucy
Coro obailos,

Rreve-nenlc—0 grandioso successo da
companhia— ANDHE'A CIIENIER, a opera
OS TZIGA.NOS (grande novidade), e
BOHEME, naraestiéa dolénor.Dol-Ry

Sttbbado,13 de maio—Grandiosa « ma-
tinée » ás 2 If-— Itócita de gala ás 8 8[4
Domingo, 14—Dous cspectaculos.

Bilhetes á venda na casa Arthur Na-
poleuo, Avcni Ia Rio Branco, das 10 lio-
ras ás 5 da tarde e depois no theatro,
aos seguintes preços: Frizas, .10$; ca-
mnróles, 1)0$: poltronas e varandas,
8$ ; cadeiras, 0$ ; galeria cadeira, 3$ ; gs-J
leritts, 2Ç0Ü0.

THE&TO® S9 PESB!1!©

MEU BOS

Loterias aa [anilai federa
Companhia de Lotorlas Naolonaes

do Brosl!

lixtrncçõcs iiulilicnH, sob n íiscnll-
saçiio do governo fctleral, .Vi 2 1|2e
aos sabbados a» .'I liurau; á rua

Vhcondu üu Itaboniliy 11. 45

AMANHA
203 — 19*

mm C -^9B

^a-^

Por líãOü, em meios

Sabbado, 20 do corrente
A's ü lioras da tardo

loolíoiooo
Por lí/00, cm meios

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados de
mais 1)00 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazareth & G., rua do Ouvidor
n. Ü4, caixn n. 817. Teleg. LUS-
Viii^ e na casa F. Guimarães, lio-
sario 71, esquina do beeco das Cau-
ceilas, caixa do Correio n. 1.273

DINHEIRO
Empresla-so sobre jóias, roupas, fa-
zendas, metacs e tudo que represen-

le valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TI-XEIMIÓNeToÍ-J NORTE

{Abci'lo (Ins 7 luii-ns <1n
manhã âs 7 <ln noite)

J. LIBERAL &C.

PROFESSORA
Lccciona Crainmatica, Aritlunctica c

trabajhos de agulha, bordados a branco,
ouro, liló, seda o flores, etc.

Inlo á casa 12$000, freqüentando a
escola Õ$0U0.

Travessa Senhor de Mattosinhos, 18.

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
se na CASA BARBOSn, praça Tira-
lentes 11. li, junto á Camisaria Pro-
gt-esso.

N, D. — N'esta casa cobrem-se
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez e perfeição.

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
344, Sul.

Garage toeiiida

8 8
Reputada a l.a d'esta capital

Autos de luxo para casamentos
e passeios

Escript, - Av. Rio Branco .101 — Tel.
•17Í central — Garage: Rua Re-
lação, 10-18 - Tel. 2101 central.
Rio do Janeiro.

Compra-se
qualquer quantidade de jóias ve-
lhas, com ou sem pedras, de qual-
quer valor, paga-se bem, ua rua
Gonçalves Dias n. 37, Joalheria
Valentim .telephone, ÍI94 — Central.

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência animai de 20.000 clieu-

as. Diária completa, a partir do
10S00O.

End. Teleg. — AVENIDA
RIO DE JANEIRO

Rua Carvalho Monteiro 51

Convidam as dlstlnctas so-
nboras ® s®nfi&©rjas Glosía
clfiasE® a visito» a casa
adia®, qMq ®mmtmmo a
mate h'3ll% o itIq*i sollosçfla

mais aSa^iadias &asas io
PapiSai

Poderoso toníeojte nervos e do cérebro!
Gotías Physmlcy cas Silva Araújo

Guaraná-!odo-Koh;-Arsênico
WBStmmBBBS

Plantas
Começando agora a melhor época pnra

a plantação de pomares, nillgucni (leve
rompi ar arvores frutileras sem primeiro
salier o> preços C as coildiçõos (le venda
de Augusto 1'onscca, ;i rua Mariz c liar-
iüs ;I0Ü; peçam catulagis grátis,

Vendsm-se
jóias a preços baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 'il

Joalheria VaSantim
Telephone n. 094

I Tosse-BroííCiiites-Asíiiitíajj
I (t Peitoral de Jtirítú de Aliredo de í
• Carvalho, exclusivamente vcgclnl, 6u S

1 que maior numero reúne de i uras. In- a
í números altestados nicdicos e de pes- |
•\ soas curadas o uflirmnin. A' veniln nas p
ji hoas pnarmacitis e tlrogarias do Um |
5 e dos Estados.—Deposito, Aliredo tle p
| CarvalllO í: C, -Una |- do Março, 10. §

I -A*k^ZZ*&*r^ bSlAA m

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES37

Amanhã ao almoço :
Succulento cozido familiar,

rabadu com agrião, tradicional
arroz em canoa.

Ao jantar, successo!
Leitão á brasileira, frango ao

tinancier, ovai de tainha á ba-
hiana.

Todos os dias: ostras cruas,
muqueca á bahiana, peixadas
na panellinha, sardinhas nas
brazas, canja e papas.

Provem o delicioso Anadia,
branco e tinto.

TELEP. 3.666 NORTE

Restaürant

Leão de Ouro
Casa especial em p> liscos á portugueza
e peixadas á buliiana, a preços ao ah

cance de todas as bolsas.
Itojo an jantar:
Especial coíido á Imisileira.
Galliiiholn á fniucç/a,
Amiuiliã ao almoço :
Unhada á haitiana e pirão.
Ao ptiilar:
Colosai leijoada em canoas,
Capão colli arroz ao molho pardo.

Aven!*; Rio Branco, 103
Junto ao Trianon

Aberto até I hora da noilo
Vinhos deliciosos verde Calão e virgem

de Alcolnça, recebidos direelámcnle d*,
casa do lavrador.

CASA ÇAVALIERI
Deposito e officina de calça-

dos finos-Especialidade em cal-
çados sob medida de quaesquer
modelos. Rua 7 de Setembro
n. 48, esquina da Quitunda.
Teleph. 5196 central.

cura
re-

pcittinanienle dor de dentes.
Vende-se ein todas as pharma?
cias ; não é veneno e não tiuei-
ma a boca,

Preço I^OOO
Caixa do Correio 1.907

BENZOIN
"\ Para o embellezamonto do rosto e

das mãos; relrosea
a pcllc irritada pela navalha.

Vidro -ÍSooo. Pelo Correio
5Sooo

Perfumaria Orlando Rangel
BPBgflaBWWI

Novos e usados, naclçnaes
e estrangeiros, dos melhores
fabricantes e tle diversos ta-
manhos. Grande stock a pre-
ços de oceasião: na rua Ca-
merino n. 104.

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável,).

Introduzida no Brasil desde
18(>5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

IBtacii.ielo 92
Lego»
236I

antiga Cervejaria
TELEPHONE

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler cm SO lições (de meia

hora) pela arte maravilhosa do grande
poeta lyrico João de Deus. VontodéiO me-
moria, e todos aprendem cin SO lições,
homens, senhoras,ocrcanças.Explicadores:
Santos Braga e Violeta Braga.—S, José 52.

Pintura de cabeSlos
MME. OLIVEIRA tinge cabcllos par-

lir.ularmeute, só a senhoras, com lleniié,
Actimlniento garante a maior perleiçác
110 seu trabalho, Duração: piatro mczés.
Coiiipleltunenle iiiofleiibivo. Prepiirados
recebidos da Europa pelos ultimes va-
pores.

Avenida Comes freire n. 108, sobrado.
Telephone 11. 6.800—Central.

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

Rua da Alfandegi 158
Telephone 3.65°

Rodrigues Saiisiss fi 0.

aas^Ba^iAittuiWjjiiasai^ji^^iajijj^-aK^^

Mme. Yvofie
participa que chegou de Paris
trazendo um bello sòrtiiuentc^
de chapéos, vestidos, etc, i"
rua das Palmeiras, n. 12, Bo-
talbgo.

sara^sanaiaaKBír-asaev-Bici-r^Jiii^^

THEATRO RECREIO
Empresa JOSE' LOIIHÈIltO

e viiudevilles doCompanhia do comédias
theatro 1'olvtheaina de Lisboa

ÍIO.IÍ-:—Quarta-feira, 10 de maio—HOJE
A's 8 8(4—Ultima representação dade-

liciosa peça cm Ires actos, de Uosler,
tra.ducção de Jorge de Abreu
Os cinco senhores

de Ff-anefcrl
S00 representações no Theatro du Cy-

mnuso. Magistral creação de Ignacio Pei-
xoto e Eteivina Serra. A peça mais mo-
ral dos últimos antios. Scõnarios novos
do Júlio Machado, Guarda-roupa, próprio-
dade da empresa. Mobiliário da época e
riquíssimo. Ensconaçüo de Ignacio Pei-
xoto. Deslumbrante montagem. Amanhã,
primeira repiosenlagão da peça cm nua-
tro actos—0 HOMEM QIÍE ASSASSINOU,
Sabbado, IS de maio. grandiosa «mali-
liiié.), ,'is 2 \\i. A' noite—Itécita de gala— Primeira representação do popular
drama em cinco actos—A MAUTYIt.

bilhetes á venda até ás 5 horas da
tarde no « Jornal do llrasil )» e depois
na bilheteria da theatro.

THEATRO ÃPQLtO
' Empresa JOSE' LOUREIRO

THEATRO S. JOSE

A's 7 3[4 c 9 3[4
Pela companhia RUAS, do theatro

Apollo, do Lisboa
Definitivamente ultima representação

da querida revista portguueza

Grando successo da companhia

Companhia nacional, fundada cm I de
julho de 1911—Dirccção scenicit <!<>
lictor Eduardo Vieira—Maestro diiOülOC
ila orciiestra, José Nunes.

HOJE - 10 de maio de 1010 - H0.IS
A's 7, 8 Silo 10 1-2

caihorro É mulatao
Estrétl do feslejailo dueilo de canto c

transformação—LOS l.NliGUAl.I.

ROSA TI II AN A!
Amanhã, estréa dos afamados duet- |

tislas l.usu-brasileiros-tOS GERALDOS, 1
na celebre revista de João Phòca e ?
Aoilré Brum—FADO E MAXIXE. |Geraldo (lesenipehliará o papel de K
.Maxixe, pelo mesmo creado em Por- |tugal, com grande successo. Os pa- I
peis de Bahia, Cabocla, Noite do gLuar e Paladinos poli actriz Alda S
Soares.

uiCTjwtWiSKSsaccaCiü

Amanhã — O GAÚCHO, peça do ces»
lumes rio-granden.-es, dos festejados es-
criptores Dr. Ilaul Pederneiras e Ltiia
Peixoto. Esta peça está sendo monta-
da com grande propriedade e será um
verdadeiro acontecimento liicatral, Pio-
ços do costume.

Os bilhetes á venda no theatro q utf
Confeitaria Castellões, das 10 Irá dama-
nhá ás 5 oa tarde; e destri hora em deiihta
ó no hilticlcria do llieatio.

Saliha ln, 13 de maio. cm « matince »
—A CAP.ANA DO t»AE THOMAZ.

Aos domingos, « matinéc ».


