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0 TOWEDEAMJÉNTO DO "RIO BRANCO"

UEPIO DE ADORADA
A61T1 43 __SU-fl?T0 E PEDE IW-

F@Uâp_§ â© (SüVEUNO
O Sr. deputado Bueno de Andrada produziu

hoje na Cnmnrn dos Deputados o .seguinte
discurso sobre o torpcdOiiifTOllto do "Itio
Branco"!

O SM. BUENO DE ANDRADA - Não havia,
Sr. presidente, ainda iniciado 0 Congresso
Nacional os seus trabalhos da presente ses-
mío, quando chegou ao conhecimento dn po-
pulaçáo do brasil a infausta noticia do nau-
fragio do barco de commcrcln brasileiro, o''Itio Branco", cmquimto navegava ein águas
jntcriiacionacs do mar do Norte, protegido
pela bandeira do nosso paiz.

Ha, portanto, bastantes dias que esse la-
mentavcl acontecimento agita e coihmovo o
povo brasileiro, c. no entanto, nem unia voz,
iiicr nn Senado, quer na Câmara, ainda tra-
|ou do nssumplb; nem o imrprio governo en-
t*iou a esta casa do Congresso, ou á outra,
as nulas que lem, a mãos largas, espalhado
pela imprensa, quer offieiosa, quer indepen-
ileiile. quer neutra desta capital.

Nesta casa, Sr. presidente, esperei longa-
inente que, ou V. Ex., como director de nossos
trabalhos, Informasse aos Srs, deputados
auae.; as providencias tomadas, cm que pé cs-
lá i> inquérito; o que ha a respeito desse fa-
elo, mi que algum dos "leaders" on snb-"leaders" mesmo viesse Iruzcr esses esclare-
eimenlos ou que o fizesse algum dos nobres
deputados que tão dignamente se oceupam
dos trabalhos da coinmissâo de diplomacia c
tratados.

Nada ouvi, entretanto, Como que um silen-
cio proposital se fez dentro do Parlamento
(i respeito desse facto.

O Sr. I-lorianno de llritto—Da máxima gra-
\ idade.

O SR. BUENO DE ANDRADA — Eu, Sr.
presidente, ineontestavelmenle o mais huinil-
lie deputado dentre os meus collcgns, (não
ipoiados), não pude. por um impulso (Palma,
jor um habito de pôr os meus aclos de ae-
i'.i!o com o que a minha consciência deter-
inina, não pude resignar-me a este silencio
;¦ ousei vie pedir aos "leaders", aos chefes
menlaes da Câmara, aos amigos do governo,
aos representantes mais directos da política
actual, que nos .ligam algo sobre o caso.

O Sr. Álvaro Baptista — E o digam á na-

O Slt. BUENO DE ANDRADA — Sr. presi-
dente, o facto pode ser grave. Talvez não o
seja, pois as versões que correm divergem
entre si. Uns dizem que o navio fora torpe-
delido por submarino allcmão em águas in-
ternãciònnes do mar aberto; outros affirníain
que a embarcação não era mais brasileira: que
linha saido do nosso porto á sombra do nos-
so pavilhão; que, mais tarde, fora vendido

. íiiu.a Viidieiicia^jiü nosso governo ,a armado-
¦'Wi'.* "de orôiW^fi^è^íSfe^-ítTlé' ''Tl^ííT^fpfíij./íiiifç

jsoffrern o sinistro marítimo. Em qualquer
das hypothcses o governo lem urgente ne-
cessidade de agir: ou para defender os direi-
los da nossa bandeira, ou para punir aquclles
que acaso hajam delia abusado.

Nada se sabe, Sr. presidente; tudo se igno-
ra, e eu, representante da nação, tendo tal-
vez amanhã rapidamente de resolver sobre o
raso. pois que a nós pode compelir a solução
de muitos problemas que desse acontecimento
resultem...

(> Se. Pedro Moacyr — Nós nada resolve-
mos. Podemos apenas criticar. Não resolve-
mos o ((ne não é da nossa competência, por-
cpie n'isso se Oppõc a lei, e não resolvemos o
que é da nossa competência, porque ha mui-
!.i tempo uns castrámos.

O SR. BUENO DE ANDRADA - Podemos
ter de reolver, porque, cm ultima instância,
quc.ni os subsídios para as despesas
mesmo i luaes, é o Congresso. Podemos
desUarlc ler intervenção.

Assim, Sr. presidente, não me parece que
seja cedo de mais liara que eu dirija esli
pergunta aos homens que estão orientando
o paiz o aquclles (pie representam o pensa-
mento governamental nesta casa.

0 assumpto é ainda relevante pelo seu as-
peclo pra lico.

Urge saibamos tomo os nossos navios po-
dem navegar pelos mares do globo.

Todo inundo sabe, e é conhecido nesta
«isa, que a crise mais temerosa que se le-
vanla para o nosso commercio, para as nos-
sas finanças, para a vida do nosso paiz é a
dos transportes marítimos inlcrnacionn.es. A
agricultura eslá trabalhando, o commercio,
com vontade de effeeluar Irocas, o trabalho
mais ou menos regularisndò, dentro do paiz;
no entanto, o -produeto do nosso trabalho
chega aos portos de saída e não encontra

transporte, ou o encontra cm quantidade tão
diminuía que não correspondo ao esforço
real Isa d o pelo lr.-iço do trabalhador.

Esta situação tende a se aggravur diária-
mente pela diminuição de touelagem dos
barcos de commercio —¦ fado susceptível de
influir baslanle na crise de transportes, tor-
nando-a cada vez mais premente.

Ora, qual o armador brasileiro ou estran-
gciro que, vendo os seus navios ameaçados
de um sinistro cgual no que soffreu o "Rio
Branco", não se quererá garantir contra pre-
juizos prováveis, aiigiiienlaudo os fretes, já
por si pesadíssimos, nos transportes inter-
unclonaes?

Assim, em cada dia que passa uma diffi-
cuidado surge; em cada momento em quo se
deixa de resolver, augnientnm-sc os cnibnra-
ços para a producção nacional.

E' preciso, portanto: 1", que o paiz saiba
si os nossos barcos correm perigo; 2", alé
onde vae ou alcança esse perigo; 3", (piai o
meio de evilal-o.

De outro modo, a crise aggravará, princi-
palnicntc para o meu Estado, que exporta
mercadoria de grande peso q volume, rela-
llvnmentc ao preço de venda.

Todo inundo sabe que, si tivesse esse in-
luilo, não o occullaria, teria antes a cora-
gem de dcclai-il-o.

Desta vez, não, Sr. presidente; Tratando-
se de unia questão que se pôde tornar de
gravidade internacional, não censuro slqncr
o silencio que o governo tem guardado até
agora, porque sei que esse silencio é muita-
vezes imposto pelos devores de patriotismo
nos negócios inlcrnacionncs. Este é o mo-
tivo pelo qual não terminarei as prcsenlconsiderações por apresentar um requ
mento de informações.

O Sr. Mauricio de Lacerda — Esse •"' ócio
é o silencio de Pacheco.

O Sr. Souza e Silva — Permitia o orador:
ainda honlem vimos que foram publicadasas notas sobre o modo por que o governoestá resolvendo essa questão.

O SR. BUENO DE ANDRADA — Permitia
o nobre deputado. S. Ex. não ouviu o inicio
dessas minhas singelas ponderações.

O Sr. Souza e Silva — Ouvi uma refereu-
cia de V. Ex. ao silencio que o governolem guardado a respeito do caso do "Rio
lira nco-'.

O SR. BUENO DE ANDRADA — Si V. Ex.
tivesse ouvido as minhas palavras no co-
meço do meu discurso, não teria dado esse
a parle.

Assim, julgo ler respondido ao nobre depu-
lado, guanlniiJo-mc de repisar o que disse.

O Sr. .Mauricio de Lacerda — O que o go-
Xüiuio dj-v diaçr^é jj ipie fa* il csqmtdSH tipj
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Santos Dumont

npeznr dagieza estacionada ííds Abrolho
nossa modelar neutralidade

O SR. Í3ÜEN.0 Í)E ANDRADA — Fui o
primeiro a affirniar que os .jornaes officio-
sos, ncillròs on adversários lém recebido do
governo informações, algumas, aliás, desen-
contradas; de modo que o nobre deputado
naturalmente por não estar então presente,
não Irouxe agora luz ao debate, como cos-
(unia trazer.

O Sr. Souza e Silva — Eu não ouvira esta
parle do discurso de V. Ex.

O SR. BUENO 1)1- ANDRADA — Dizia eu,
Sr. presidente, que não censuro o silencio
do governo para com esta casa do Congresso
e no seu órgão official.

O Sr. Souza e Silva — V. Ex. insiste cm
dizer que o governo está mantendo sigillo
sobre o caso.

O SR. BUENO DE ANDRADA — Eu já o
expliquei, Tcnbo certeza de que o nobre
deputado vae pedir a palavra e explicar á
Câmara o que lia.

O Sr. Souza c Silva — Está V. Ex. ante-
cipando prójcelos que não nutro.

O SR. BUENO Dl- ANDRADA — Foi. por-
tanto, Sr. presidente, com o intuito mera-
mente de mostrar que o Congresso Nacional
não é indiffcrente, nem o pôde ser, a caso*
dessa ordem que eu pronunciei eslas rapi-
das considerações. Si outro houvesse sido,
seria duvidar do patriotismo do aclua.l g'i
verno. Faço justiça a Iodos os brasileiros.
Tenho certeza de que, em questões desse,
ordem, todos sentem do mesmo modo e coin
« mesma intensidade que en. Todos estão
dispostos a trabalhar para que o Brasil ap-
pareça, has contendas internaeionaes, entre
as nações mais dignas e qne mais se consa-
grem á civilisação e A humanidade. (Muito
bem; muito bem.)

—$/-
O major Estevão, de Carmo do Rio Verde,

vciu ao Itio trator de um negocio de gado
com o seu (unigo e correspondente, um tal
Gomes. A' mesa esle Gomes, que, linha ido
v ulliniii feira de Três Corações, queixou-se
ita descortesia dos empregados da Sul Mi-
neira, aliei/ando, tin contraste, a delicadeza
do pessoal dn ('.entrai. 0 major Estevão,
bairrista, impugnou a asserção, dizendo que
o contrario c tine tra a verdade. O outro cor,-
testou e não chegaram a accórdo,

No tliti seguinte o major linha de voltar no
noclurno mineiro das 7.15. A's G 112 chegou
ii Central com o amigo e, deixando-o a con-
versar com um sujeito, afastou-se para tratar
du passagem. Antes de ir ao "guichet" do
bilheleiro se dirigiu ao agente:

A que horas sác o noclurno mineiro?A's 7.15.
Justas ?
Em ponto.Em que plataforma se embarca?Naquella,
Nàquella acolá ?

Sim, senhor; disse o agente c foi se-
ijnindo,

O major foi á bilheteria, carimbou a pas-
ttigem tte volta e, duhi a cinco minutos, di-
rigia-se de. novo ao agente:

Qual c mesmo a hora que o senhor me
disse que partia o noclurno mineiro ?

7.1.-).
7 l|t; não é ?
Sim, senti jr.

-¦-¦ E a plataforma de embarque ê aquella
ali ou aquella outra acolá ','

A outra, ri ultima.
O major approximou-se do amigo, que ain-

du eslava a conversar, e disse que precisava
de umas informações, mas receava a gros-
seria dos empregados.

Ora, já vem voei- ! — disse o Gomes.
Isto aqui não c o Sul Mineira; è a Central.
Pergunte o que quizer que responderão da
melhor vontade.

Quer apostar uma garrafa de cognac co-
mo me responderão com mão modo ?Esta feito.Pois então me acompanhe.
. O Gomes acompanhou-o. Ellc jnarchou pa-fa o at.icnte. e disse:

Boa noite.
Boa noite — respondeu este, já deseon-

fiado.Faca o itmo,- ,/,. me (j{zeT „ (IUC ]wras
parte o noclurno mineiro.

Ora vá bugiar! — exclamou o agente.
Va pentear maciços!...

E o major ganhou a aposta.
R.

PORTUGAL NA GUERRA
O AUXILIO DA COLÔNIA P0IÍTU-

GUE/A EM CAXAMBU'
CAXAMBU.', 11 (A NOITE) — A commissão

Pró-Patria Portugueza, aqui, enviou para ahi
um conto e cincoenla mil réis, produeto da fes-
ta re.alisada em beneficio da Cruz Vermelha, c
63OÇ000, produeto da subscripção popular.

CHAMADA DE OFITC1AES
LISBOA, 11 (A. A.) — 0 coronel Norton de

Mattos, ministro da Guerra, mandou affixar
edilaes, requisitando ns offieiaes do Exercito
que estão servindo em commissão no Ministe-
rio do Fomento, os quaes deverão se apresen-
lar aquella repartição dentro do menor pra-so possível.

k CRISE DO PAPEL

Unidos não

Frosegucin com grande acllvldndo, sob a
dlrecção do Acro Club, os picparathos paraa recepção de Santos Dumont, que chego,i
hoje a S. Paulo o que, dentro de alguns dias

deve estar nesta capi-
tal, onde vem iuiiugu-
rar a Escola Brasileira
de Aviação.

Entre os festejos jn
resolvidos, consta um
grande corso nn Ave-
nida, cm honra do
aviador patrício c no
qual, como é de espe-
rar, devem tomar par-
te as principue; fami-
lias da sociedade ca-
rlocnT * .

A directoria do Acro
Club Brasileiro expc-
diu hoje oíficlos a
todos os clubs de"sport", sociedades e
agremiações, pedindo-
lhes que se façam re-
presenlar na chegada
de Santos Dumont. A
directoria tem recebi-
do muitas cartas e te-
legramnias de famílias
residentes nos Estados,
pedindo informações

a respeito da chegada do aviador brasileiro.
^igualmente muitas sociedades e associa-

Soes o ficiaram, declarando tomar parte nosleste' s.
O Jr. Paulo de Frontin, (pie fazia partedr cúTnnilssão de recepção, officiou á secre-.ia do Acro, declarando que, por motivoiie luto em pessoa de sua família, não pôdetomar parle nos festejos.

Para tomar as ultimas deliberações reuniu-
se homem, ás 20 Jiorns, juntamente com ndirectoria do Acro, a commissão organisndorndr homenagens a Santos Dumont.

o Acro Club Brasileiro foi representado
honlem cm São Paulo, á chegada de SantosDumont, pelo .loekey-Club Paulistano.

Presidiu a sessão o Sr. conimendador Grc-
gorio Seabra, estando presentes os Srs. Dr.
Henrique Santos Dumont, mareclial Ribeiro
Guimarães, .1. F. Pilombo, aviador Erne to
DnnoJi, marael'. ! Bòrmann, Adhemar (io-
mes de Paiva, .losé Giordano. general ignacio
de Alencastro Guimarães, coronel Pamplona,
Raul Keiinedy de Lemos, Pedro de Cns'ti'0Araújo, Nello .Machado, Luiz da Fonseca dal-vão. Cândido de Oliveira, José Reis, Amai tdo Amaral. Dr. Pericles Mendes Velloso eBento Ribeiro Filho.

Lida e approvada n acta da reunião ante-
_r;or, passouvsc ao expedi eute, J-ndo-sc.earfiM"f-iãto$-e 

çwnritinítasoes 
"leiias 

So Ae.T;. B
á i-espeilo da Fscola de. Aviação e contem!
vários offerecimentos.

O 1" secretario informou, cm seguida, terobtido do Ministério da Fazenda a ordem
necessária para ser entregue ao Acro os
bondes e os trilhos que servem de condu-
eção aos passageiros para o Campo dos Ai'-
fonsos.

Entrando no assumpto da íccepção a San-los Dumont, o Sr. presidente diz que o Ae.
C. B. conseguiu da Prefeitura o embandei-
ramento da avenida Rio Branco, a insta!-
lação de coretos e o indispensável para a il-
luminação da Avenida, cuja luz foi offere-
eitla pela Light. Informa ainda qne o.s com-
mandantes do Corpo de Bombeiros e dá Bri-
gada Policial cederam as respectivas banda5
de musica.

Foi depois dividida a grande commissão
em duas: uma para a recepção e outra paraa organisação do prestito.

Por proposta do Sr. Cândido de Oliveira
foi unanimemente aceeito o offerecimento da
A NOITE para uma matricula na Escola de
Aviação. Attendeu-se também ao pedido do
coronel Augusto Maria Sisson, eoinmandanti!
da Escola Militar e Pratica do Exercito, nosentido de ser permiti ido aos alumnos do
2" grupo do 2" período daquelle estabeleci-
mento visitarem os "hangares" do club.

Encerrou-se a sessão, eonvocando-se outra,
extraordinária, para amanhã, ás 20 horas.

Hoje. uma commissão do Ae." C. B. pro-curou o Sr. presidente da Republica e minis-
tros de Estado, Senado, Câmara e Conselho
Municipal, convidando S.S. EEx. para se
fazerem representar na recepção do arrojado
aviador brasileiro.

Já foram convidadas a tomar parle na
recepção de Sanios Dumont as seguintes as-
sociações: Club de Engenharia, Lvceu de Ar-
tes e Officios, Sociedade Brasileira de Ho-
meus de Letras, Associação de Imprensa, As-sociação dos Empregados no Commercio,
União dos Empregados no Commercio, Club
C.ymnastieo Porluguez, Associação de Auxi-
lios Mútuos da Estrada de Ferro Central' do
Brasil. Federação Brasileira de Sport, Auto-
movei Ctul". do Brasil, Associação Commerciai
Jocliey e Derby Club, Ccnlro Paulista, Clubs
Militar e Naval, Centro dos Cbronistas Spor-
livos, Federação Brasileira das Sociedades do
Remo c Liga Metropolitana de Sports Áthle-
ticos. •¦'

O aviador Darioli, incumbido pela directo-
ria do Aero, voará na tarde, da chegada 

"de

Santos Dumont sobre a cidade, deixando cair
durante o seu -vôo papeis verde-amarello,
com esta insci-ipçáo: "O primeiro que se di-
rigiu no ar".

O cortejo, que se organisnrá em seguida
ao desembarque de Sanios Dumont. terá essa
ordem: turma de cyclistas, carro á Daumont,
com o arrojado aviador patrício e fámiliã,
representantes do presidente da Republica,
do ministro das Relações Exteriores, minis-
tros da Guerra, Marinha, Justiça, Viação,
Agricultura, commissão de recepção do Aero
Club Brasileiro, representantes das diversa.i-sociedades e academias.

BOLETIM DA GUERRA

OS FRANC-ES TOMAM VARIAS
TRimiRAS W MORT HOME

^ <^i5¦lyASÍi *elem*ai»lii<:o dos comispoiidonlcs fispociacstl*ANOITB, diiuanonciasSoulh-Amoricaii Press, Huvnse Americana o communlcados ofíiciacs, até «1s IG horas)
-0S Kl

da cbalupa, arranjadas ás pressas com artigos
de vestuário, representassem a astucla de ai-
gum submarino allcmão, (pie assim tentasse ut-
trnbll-o, mudou de dlrecção c afastou-se rapi-
daim.ntc. Só mais tarde, um navio inglez, pas-saiido eventualmente por ali, recolheu os nau-
fragos, quo estavam mais mortos que vivos.

Não ha ainda noticias de dezoito outros ma-
rinheiros do "Bernadelte", 

que tomaram ou-
Iro escalei-,

—» <il» i|—

EM TORNO DE VERDUN

À balulhá do novo esmoreceu tin
parto dos ullonuws — O.s triuice-
zoa retomaram as trincheiras anoroeste do Morl-Homme— As

operaoòos ao longo da frente

IMHIS, Jl (A NOITE) - De novo eaniorc-
c<u, de parte dos allcmücs, n batalha de Ver-
(hui.

a situação paia ns tropas frnncezas i a me-
llier possível, Os francoZcs, depoiu de lerem
rccj-iassado uni pequeno ataque dos allemães
a oeste do Mosa, retomaram, num vigoro; d
co-vr.-i-alaquc, as trincheiras que haviam per-dillc no domingo nas vertentes de Mort-Hom-
me.

No resío do scclor de Verdun apenas bom-
btrilcJa intermittente.

An longo da linlia de frente nada mais liou-
ve.rte importante.

PARIS, 11 (Havas) (Official) — Na mar-
gewí esquerda do Mosa os allemães, depois de
uni violento hombnrdcio, atacaram com Ioda
a wlencla as nossas posições nas iniinedia-
çõt.i da collina 287. O inimigo, porém, foi re-
pcilliiio em Ioda a linha, deixando em nosso
poder grande número de prisioneiros.

Occupíimos ns vertentes n oeste de Morl-
Ilomine e vários elementos de trincheiras a!-
lem fis, fazendo 72 prisioneiros e c.ipluinndo
dura metralhadoras;

í'o resto da linha de frente reinou relativa
caiir.a.

Os pornienòres horríveis do afim-
(lamento do «Dernardclle» — Dez-

oito vieliihas

LuNDUES, 11 (Havas) — Nove sobreviveu-
les do vapor de pesca franecz "Bernadelte'',
torpedeado ha dias por um submarino alie-
mão, desembarcaram honlcm em Liverpool.

Os reeem-ehegados viram-se na necessidade
de procurar refugio nas ebahipas, mesmo sem
provisões, e ficaram assim, á mercê do acaso,
cm! pleno oceano, a 160 milhas de terra, sem
prffbèibilidadcs de receber o menor auxilio.

Ai* fim de seis dias, tendo-se esgotado a
?'<(.' vj-"tavel, tiveram de r.issar a beber água
diiVíái-.' Nessa iiltürn ènfeufiuêccfl um g-ione-
te, (it;e, (jucrendo lançar-se pela borda fora.
teve de ser dominado pela força.

Ou marinheiros avistaram um pouco mais
tarde mas no mesmo dia em que se deu aqucllc
facio um navio, ao qual pediram auxilio. O
navio, porém, suspeitando talvez que as velas

A PACIFICAÇÃO DA IKLANDA

A demissão do lord Wlmborno— O quo cila significa—As mo-
diilas do gabinete do Londres

LONDRES, 11 (A NOITE) — Foi nccelln a
renuncia de lord Wimbornc do cargo de vice-
rei da Irlanda. Para esse cargo consta que

será nomeado um dos
actuaes membros do
gabinete ou, então, um
militar.

A pacificação da Ir-
lauda continua a ser
feita com os melhores
resultados.

Não ha aclualmcntc
nem uni revoluciona-
rio em anuas.

Nos diversos pontos
da Irlanda onde o mo-
vimento tomou maio-
res proporções 1'orani
installados trlbunacs
niarciaes que' estão
julgando os cabeças da
revolução.

Em QuecnsLown foi
honlem de tarde fuzi-
lado o chefe da rehel-

yf^/tW^s^^y-Si '''"l0 naquclle districto,
b^r^:^^^*-^:-'—-k, Thomas Kent.

NOVA YORK, 11 (A
NOITE) — A demissão
de lord Wimbornc do
cargo de vice-rei da Ir-

nos centros irlandezcs
desta cidade um facto de grande importância.
Diz-se qúe lord Wimbornc se demiltiu por
.ser contra as medidas excessivamente rigoro-
sas tomadas pelo gabinete de Londres con-
tra os chefes revolucionários. Lord Winibor-
ne, conhecedor epie é do caracter dos irlandc-
zes, aeruiUta, que tanto rigor somente servirá
para cxrfernfíTi- o ódio dos Irlatictczes contra a
Inglaterra.

LONDRES, 11 (A. A.) — Entre os offieiaes
revolucionários da Irlanda que devem ser
brevemente submcttidos a julgamento encon-
tra-se um estudante argentino chamado
Eduardo Bulfin.

mm X

Lord ]Vimborne

ajida é considerada
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IXICO-ESTüflOS IINOOS
O GENEKAIi CAKRANZA PRO-
POZ AOS ESTADOS UNIDOS UM

NOVO ACCORDO

Mas, que diabo, os Estado
nos podem fornecer papel ?

Como é possível, filho ? Si o Wilson ain-
da não acabou de enviar notas á AReiuanhal

'ríOVA YORK, 11 (A NOITE) — Tende a
resolver-se a grave situação creada entre os
listados Unidos c o Mexien, em conseqüência
de ler sido recebida, pelo Departamento de
Estado, unia proposta do general Carranza
para a negociação de um novo accordo yail-
Uee-inexicano,

Quer o general Carranza que nesse novo
accordo sejam definidos mais claramente os
direitos, mutuamente concedidos, ás tropas
mexicanas que penetrem nos Estados Unidos
e ás tropas norte-americanas que penetremno México para o fim de perseguirem umas
e outras os grupos de rebeldes villistas até o
restabelecimento da ordem. Propõe ainda qne
qualquer divergência que se venha a dar seja
resolvida por meio de arbitramento.

Termina o general Carranza dizendo que,
sob estas condições, cujos detalhes serão ne-
gocindos immedialamehtc entre os dous go-
vernos, acecita, e mesmo deseja, a coopera-
ção das tropas norte-americanas para o Cesta
belecimento da ordem no México.

O PREFEITO VAE PEI)Sil VERBA
= PARA AS PROFESSORAS

HA MUITO QUE FAZER
lhadas com algumas autoridades na matéria.
O que ouvimos de uma distincla inspectora
do_ ensino publico foi o sufíicienlc para uma
orientação segura.

As autoridades municipae-;, desde que não
puderam fazer as nomeações de adjuntas de
terceira classe, puzeram em difficuldades as
professoras eathcdratieas, uma vez que as
matrículas haviam crescido de uma maneira
espantosa.

Na quinta escola masculina, á rua dos
Inválidos, por exemplo, u freqüência é de
111 alumnos. Desde março findo que aquella
escola não tem uma adjunta siquer.

O grupo escolar José de Alencar lem só-
mciile duas únicas adjuntas para 180 alu-
mnos.

O mesmo se dá no grupo Rodrigues Al-
ves, que conta três turmas de quarenta alu-
mnos cada uma, sem nenhuma adjunta.

No grupo- Deodoro as adjuntas estão re-
gendo turmas de (ÍO alumnos.

Também a segunda escola masculina, á
rua Silveira Martins, e a escola, da rua Eva-
risto da Veiga estão em idênticas condições,
pois a primeira tem três salas e a segunda
seis, sem adjuntas.

Ha poucos dias a eathcdratica da segunda
escola viu-se na contingência de recorrer á
inspectora escolar, pois, de um momento pa-ra outro, as únicas adjuntas da escola falta-
ram. A inspectora teve de mandar suspen-
der as nulas nesse dia.

! O resultado da falta de adjuntas já se
fez sentir, pois a freqüência do mez passado
já decresceu consideravelmente.

_ Investigando sobre as causas desse deeres-
cimo, os inspeclores chegaram á conclusão
de que era devido á falia de adjuntas; pois
as professoras, ein face da falta de auxilia-
res, recorreram aos alumnos mais adean-
tados.

Naturalmente, os pães dos alumnos, sabe-
dores disso, vão deixando que fiquem elles
em casa.

Desse modo, todo o esforço empregado pe-
los inspeetores para augmentar a freqüência
é annullado. Só do morro de Santo Antônio
foram encaminhadas para a escola, por inter--
médio da inspectora D. Esther Pedreira de
Mello, cerca de quinhentas creanças.

Um outro grande motivo do decréscimo da
freqüência escolar é o que se refere ao nu-
xilio material dispensado aos alumnos.

De um certo tempo a esta parte a Pre-
feitura deixou de fornecer regularmente o
material escolar.

Innumeras creanças não podem, por isso,
freqüentar as escolas, pois muitas, como fa-
cilmcnte pôde se verificar, são tão pobres quefreqüentam descalças as aulas.

Houve uni cerio retardamento na clistr:-
buição dos soeeorros e algumas cousas mes-
mo não se pôde comprehiinder.

Ha muito tempo que a respectiva inspe-
ctora reclama providencias liara o que se
passa na quinta escola masculina, á rua dos
Inválidos.

Essa escola fica bem nos fundos do thea-
tro Republica, do (piai é apenas dividida por
uma simples cerca de arame.

Foi julgado de imprescindível necessidade
o annirainenlo do terreno.

Nada se fez alé agora e os maléficos -e-
soltados dessa fali;; de providencia estão se
fazendo sentir neste momento.

Naquellc theatro está trabalhando uma
companhia eqüestre.

As_ creanças naturalmente tem toda a at-
lenção voltada para os animaes do circo c a
professora nada pôde fazer, pois é a única
para zelar por cento e onze creanjav,

O caso da anomalia em que se encontra a
instrucção publica municipal, que vem pren-
deudo a attenção geral dos interessados, pa-
rece vae ter solução breve. Trata-se, como
se s-ibc, de uma enorme concorrência de alu-
mnos ás escolas, sem que lhes sejam dados
professores de nítido sufficiente. Escolas ha
que tem se visto .impossibilitadas de fun-
ceionar com suas aulas regularmente. Em-
quanto isso,, as professoras diplomadas esle
anno, çsperam suas nomeações e reclamam
por ellás, como de direito. Essa anomalia
vem produzindo os pcores cffeitos, causando
prejuízos ás diplomadas e, maiores ainda, ao
enorme numero de alumnos.

Parecia eslranhavel que tivessem sido fei-
tas as nomeações de auxiliares de ensino, lo-
gar de desempenho provisório c, por isso.
desempenhado naturalmente sem o amor
próprio do profissional, corn aspirações a
que lem direito, na carreira do magistério.
Mas, ouvindo nós, ainda hoje, o Sr. director
de Instrucção, Dr. Afranio Peixoto, tivemos
de S. S. as informações precisas sobre o
caso. Disse-nos o Dr. Afranio Peixoto que
o Sr. prefeito havia feito as nomeações de
auxiliares de ensino por estar a sua verba
conluia no orçamento. Um. equivoco, talvez.
dera motivo á falta de verba para as novas
professoras deste anuo è.dahi a tmpossibiíi-
dade de serem feitas as suas nomeações. Es-
se obstáculo será, entretanto, arredado em
breve, dependendo a normalisação do fun-
ccioiiHinento das escolas publicas da boa vou-
tade do Conselho Municipal, ao qual o se-
nhor Azevedo Sodré vae dirigir uma meu-
sagem solicitando a devida verba para tão
urgente necessidade. Assim, si o Conselho
quizer. os trabalhos da instrucção pu-
blica serão íiormallsados dentro de dez a
quinze dias, porque o Sr. prefeito pedirá
a verba ainda esta' semana.

I Procuiámos obter informações mais d*U-

A CRISE DE- TRANSPORTES
• -

0 AÜGMENTÓ DA NAVI5GA
CÀO MllGANA PÀIÍÀ

A*

0 1110
A NAVEGAÇÃO A
VELA NA ORDEM

DO DIA
Publicámos ha dias, dados estatístico*

sobre u grande crise de Iransporlcs,
Sallavn, porém, UOS nossos otllOS (pie o U08'so porto lem recebido constnntcmcuU a viaí*
ta de navios americanos.

Hoje, em accldcntnl eoincrsa com o Sr.
L. O. (ioltsehallt, cônsul geral dos IMadoi
Unidos, ouvimos de S. S. que a marinhahanereanie de seu paiz, após um grande le.
thargo, renasce com uma prosperidade digna
de nota.¦ — Para provar isto — disse-nos o . r.iisul
americano — vou fazer um pequeno hhto«
rico dn nos-.il navegação com o porto do
Rio. Em 1858. npogéo da marinha dm Esta-
dos UnifK's, visitaram o porto do Rio 287
naves. Aíjuun.is dessas naves se dedicavam
á pesca dn baleia.. Veiu. porém, em 18(10 a
guerra civil Vos Estados Unidos, produzida
pelo movimento ocparatlstn do norte e sul o
os bloqueios forçados, os combate'; e a Irans-
formação de navios mercantes em cruzado*
res de guerra, fizeram com (pie morresse a
nossa marinha de commercio. D.ihi para cá
notámos, então, o seguinte quadro das cu-
Iradas de navios no porto do Rio:
Um 1900 -,l
Km 11)11 i 

\

Um 1912 a lUill '.'.'.. i:j
Estourou, porém, a guerra europeu e em

1914 tivemos a visita de 2li navio-.; cm 1015
de 103 (!); e apenas em quatro mezes a
10 dias de 1910 já nos visitaram 52.

Torna-se necessário — continuou o Sr. con-
sul americano — que eu faça salientar quao nosso commercio com o Brasil foi sempre
de proporções crescentes, mas era lei:.) pelo
transporte dcbftiSa da fiandeira estrangeira.

O numero maior de navios americanos quofazem aclualniente linlia Brnsil-Estàdos Uni-
dos é composta de veleiros de conisrucçãu
rápida, barata e cujo combustível é o ven«
to !.. .

E si o Brasil empregasse navios eguaes
em sua linha...

Não deixou-nos tenninnv a phra.e o Sr.
cônsul americano c disse:

Dadas as exeellenles madeiras .1 i paiz,dentro de poucos mezes, vários veleiros bra-
sileiros prestariam o mais lelevántc serviço
ao seu commercio.

Continuando, i Sr. cônsul americano fez
o seguinte e interessante quadro.Movimento de marinheiros americanos no
porto do Rio: ,

11)11 191211913 191-1 19151916

I i i ;"'
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Embarcados

Desembarcado

Mortos 

Desertados ..
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(') Até 31 de março.
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R0Ç4S-FOISTOIJRA XAVIER
O QUE NOS DISSE O DR.
ABELARDO ROÇAS, REGEM-

CHEGADO DELONDRES
Sobre o incidente havido ha mezes na le-

gação do Brasil em Londres, entre o Dr. Abe-
la.rdo Roças, secretario, e o Dr. Fontoura
Xavier, nosso ministro na Inglaterra, cujas
informações fomos os primeiros a noticiar,
tivemos hoje oceasião de palestrar com o Dr,
Abelardo Roças, recem-ehegado daquelle pai:/c de passagem por esla capital para Was-
hington, onde vae servir na embaixada du
Brasil. S. Ex. recebeu gentilmente um uossi}
companheiro, no Hotel dos Estrangeiros, on«
de se acha hospedado.

Atlendendo ao fim de nossa visita, o ,jo«
ven diplomata aneantou-nos-:

— Bem desejava antecipar á imprensa do
meu paiz todos es detalhes do incidente oc-

v-.aviei-,corrido entre mim e o Sr. Pontouri
ministro do Brasil em Londres. Sou, porém,
fuiiccionario publico e disciplinado. Vejo-me,
pois, antes de (mio, tolhido em manifestar*
me publicamente antes de obter a necessarieí
aulorisação do governo.

Sei (pie se Um espalhado no Brasil, notai
(lamente nesta capital, os mais desencontra'
dos commentarios a respeito daquelle incif
dente, e, talvez, desfavoráveis ao mim n.'speí<
to. Entretanto, devo dizer que aguardarei se-
renameiile o resultado de tudo isso. Sei ain-
da que, si pudesse publicamente exlernar-mc.
toda, a opinião estaria ao meu lado; teulu!
alé interesse cm tal divulgação, ruas querij
ser ao mesmo tempo disciplinado,
falar com tanta altivez quanto com
mo sentimento pedi ao governo um inque
rito, a que se não procedeu, a contento d
Sr. Fontoura Xavier. 1-7 por que o minlstv
brasileiro na Inglaterra

e. possd
i o nic.sJ

nao insiste po!

impressão,
que teve o

poderia V. Kx. im
incidente em Lon-

Qual a
formar-nos,
d res?

Ah ! as opiniões depressa se formaram
e lá Indo ficou mais ou menos esclarecido,
atlrahindo, felizmente, para minha humilda
pessoa Iodas as sympathias. Nesse particular
posso adeantar que, nas legações de outros
paizes] e nos nossos consulados; jamais se
me foi_ negada justiça, sendo todos os com-
meiitarios a mim favoráveis.

'E como V. Ex. recebeu a nolieía da
remoção para Washington?

Naturalmente como meio conciliatório
e jamais como castigo, por isso (pie me nãò
sujeitaria a semelhante humilhação, estando
em pleno direito de razão no incidente. De-
mais, não continuaria, du modo algum, ;t
servir na legação de Londres einquanlo lá es-
tivesse o Sr. Fontoura Xavier.

—• Com (pie então são decisivas ns aceusa-
ções que pesam sobre o nosso reprcseutanlí
na Inglaterra, por parle de V. Ex;.? !

Não pretenda A NOITE attingir depres-
sa o limite do meu desejo. Eu quero ser prn-
dente e... disciplinado. Hei de, m.ii i lar-
de, falar amplamente, logo que me entenda
com o governo c, depois, ante as revelações
que me interesso mesmo fazer, desejo apre-
ciar a altitude da imprensa para commigo.Tem V. Ex. resenlimcntos da im-
prensa?

Não ; mas, eslou certo, outra opinião
muito diversa estabeleccr-sc-ia ein torno
assumpto. E eu tenho muito prazer cm
lar ainda a A NOITE.

_ A discreção do joven diplomata era ir
lida. mas, percebemos francamente <;i:e
fazia com relativo esforce.

do
fa-

in-
se

1:
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Êcüs e novidades
'A•-prelos do mo...
Ilojo, ás 12,5, oitavo parado nn rua de H.

.io . em frente 0 IIrnlimo, um magnífico
"Jftiulnulol"' OOIT) as urinas do llcpublica «ra-
VfliblH no placa onde se liam os iniclnes "C,
JJ," Como são prolilhulus por lei municipal
O transito o o oslflcloiiamcillo de velileuins
nnquuliu ponto, o florboso carro clinmou logo
n allençiVi iierol u tornou-se o olwi (Io um
Itrupu de garotos o VBlidudores do Jornaas
(IUI« o cxaminavaiu cm loilns nu minúcias,

"Oue boullol" "Oue líoslu.snl" - c as ex-
clunuiçõcs ronipiaiu cspiiiiltitieus de Iodos os
lados, ali* que houve qiiem indagasse; "De
nilQiii íorA?" li coineçiirani os eonicrluras:"C. I)."? Oue (pior dizer "O. |)."V li us ga-
rolos min nodlaiu ai mar eom qualquer repor-
Hélio publleo que lenha essas inieiaes. "C.
I).'"? (jue será "C. I)."? - "Ahi ,iú sell",
gritou um: é (Ifl ('asa de Drtciiçún". "li"',
''nao é", e o discussão so terminou com uma
Interpellação au "cli.-iiiílrur", (|ue (piasl, tao
Importante como o ministro (iiierra liuval, (b>
alto da suo olmofitdu atirava (llsplloonlo-
menle paro o ar os baforados do seu clgor-

—Oh "elimiffcur"! lísse carro nao e da
Casa de Detenção?

—Não — dignou-se responder negligente-
picntc S. líx.

Nilo era da Casa dc Detenção... Mas, cnloo
lie onde era? "Abi já srl — grilou outro —
t do Club dos Democráticos".

—Ohl "ehauffciir"! lisse carro "ão e do
Club dos Democráticos?

S. lis, não (juiz responder...
li os garotos entraram n discutir! "Club

dos Democráticos nõn é repartição publica","li"', "não ó", até tine afinal venceu a opi-
niãode um mais ínludoi o lindo automóvel
official era do Club dos Oeuiocr.iticos, c 0
Club dos Democráticos é uma repartição pu-
blica... . A iNão fosse o Brasil um p.uz essencialmente
carnavalesco...

. * .
A tal li. P. Itapuro-Corumbo esta saindo

melhor (|ue a enconinienda.
Ila dous ou tres annos, quando npparccç-

ram as primeiras tentativas mnnhosas dc
cncaixal-n no orçamento, o Sr. Carlos Pai-
xoto, si não nos enganamos, foi quem dou
o brado dc alarma, lembrando o perigo que
seria a creação de mais uma repartição fer-
ro-viaria, dados v< precedentes pornlcipsis-
binios tão conhecidos.

Mas, como 0 Itapura tinha padrinhos, nao
podia morrer paga. E desde o anno passado
cila entrou para o orçamento, com todos o.*
sacramentos legacs.

Oue o alarma nãn era infundado
desde logo; o "difícil" dn Noro*stt
çou o augmentar cm uma proporção so com-
pnrnvcl ã cm que nella se ceavam rendosos
empregos. Um jovenzito, filhi do Sr. sena-
dor Azeredo, foi lego nome ido secretario da
estrada, conv oitocentos mil réis de ordena-
do o dez mil réis de (liana I

F. depois dc ler collocndo os parentes dos
amigos da listrada, o director resolveu eni-
pregar os seus próprios parentes; c eom este
intuito acabo dc nomear o seu cunhado, o
engenheiro Pereira da Silva, t da Defesa da
Borracha, para o cargo de clffe do cscriplo-
rio.

O mais Interessante é que essa nomeação
até agora não foi official menle publicado,
apezar dc já ser cffeetiva...

Por (pie ? Terá o governo reconhecido a
illcgalidade e a inconveniência do próprio
acto, vislo como ha por ahi unia porção dc
engenheiros addidos, percebendo vencimen-
tos sem trabalha*' ?

A NOITE -- Quintfrfeífo, u cte Mato uo 1916
m

A OONFLAQRAÇÂO DA EUROPA

Novas noticias da guerra
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(Serviço lelBgPBphtco dos copcespondanies especlnes d'fl NOITEdas uijenclus Soullj-HmíPicnn Ppbss, Havns e rtm«picunu iscomniuniciiiios officiaes, ulii ás 16 liupnsj

AO O ÍIENTÉ
esforço turco ciihlhn o ISfíyplo— Declarações tle Ilakkl-Paeha —
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INSUTUTO NORMAL
>-— Rua Barão de Ubóí. 89

TELEPliOiSE IOO'}, VILLA
Dirccçào do prol. Ilcniclerio des Santos (Da Escola

íín.Tiia! c do Collegio Militar.)
Estão funccionaiiilo o curso dc admissão o o curso

básico á Escola Nunnal,

'Eli.iir dc Nogueira-Vmco de Grande Consumo
fc—  ¦¦¦¦¦ — >—w»gq»C»p ¦ ¦-  ... i..,.

VIOLENTO ItfCJ-NIMU
NO áfií-CIEE

RECUE. 11 (A. A.) — Na madrugada de
liojc, um violento incêndio destruiu. dous
vagões cia preát Western RailWay, que'sc achavam nas proximidades cia estação
úp Brum, carregados de razendas e la-
vinha de mandioca. «

Da*, ftlfpesiò Pitmlseíno
De volta da Europa, onde praticou nos hos-

pitacs de sangue.
Operações, partos, moléstias das senhoras.

Vias urinarias. Dá consultas em seu consulto-
rio, A rua da Assembléa, 75 (1" andar), telep.
central 704, das 14 ás lü horas, c em sua resi-
ciência. A rua N. S dc' Cnonenbana. 814. telep
sul, 1.823, das 8 112 ós 11 hoias.

'¦—¦—ig^^t——t — ¦ - -¦ ¦ ¦ —

III
OS NAVIOS DE PESCA VAO TER
CARVÃO —A PAREDE GERAL
DOS FERRÜ-VIARIOS

MADRID, 11 (Ilavas) — O marquez de Ur-
ejuijo annuriciou, em nome do governo, que os
vapores dc pesca poderão contar com o car-
vão necessário para o seu serviço.

Em vista disso a pesca recomeçará dentro
cm pouco,

MADRID, 11 (Ilavas) — Os comícios de fer-
ro-viarios realisadns em varias cidades da pro-
vincia votaram a greve geral da classe.

Montem, á noite, o ministro do Fomento,
Sr. Gassct, recebeu uma delegação do Syndi-
calo dns Ferro-Vinrios, á rpial se offcrcceu pa-
rn servir de intermediário .junto das compa-
Jiliias dc estradas de ferro, promctlcndo em-
pregar Iodos os esforços para conseguir a rea-
Jisoção das aspirações operárias que possamser atlendidas.

O Sr. (lasset declarou que tem a maior con-
fiança nn solução do incidente por esla fôrma.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — CMÍdana£S com

I.ONMmiiS, 1t (A N01TB) — llnlílii-Pnchã
declarou a um jornalista norlo-amorlcoiio
<pie os recentes combates na região do Suez
não eram mais do que o prelúdio da nova
campanha quo os turcos vão fazer contra o
lig.vplo.

Accresecntou Hflkkl-PflcliA rjuo ha numero-
SUS forças olloiiianas
concenlradas em de-
leriniiiado ponto da
Palestina á espera quo
se terminem os propo-
ralivos do grande ata-
(pie an Suez.

— listou certo — ne-
crescontou elle — que
desln vez conseguirc-
mos at tingir o nosso
fim, que é a traves;.ia
do Suez. Então, com
as suas cominuuiea-
ções cortados para a
índia, a Inglaterra :c-
rá obrigada a abando-
nar á Turquia o doml-
uio político do lígypto
o a própria índia.

listas declarações são
a q u i conimentadas
com ironia. As expio-
rações feilas diária-
mento pelos aeropla-
lio:; inglezcs através da
península de Sinai, dc-
liionslram (pie náo ha

presentemente tropas otloiiinnas importantes
nnqtiella região.

Mas, mesmo (pie houvesse,
inglezcs no Suez é lal, que ha
Ia confiança no futuro. Nem
turcos pudessem levar ale ás margens do Suez
um grande exercito — o que não se julga pos-
sivel devido ás grandes difficuldades de toda
ordem que lèm a vencer — a situação das
forças lirilaiinicas não perigaria, como tam-
liem não perigo o domínio dn Inglaterra so-
bre o lig.vplo e a índia.

ROMA, 11 (Havas) — Depois de vários tra-
balhos preparatórios, as nossas tropas oc-
raparam a I do eorrenle, pelo lado do mar,
Marsa-Morcsa, na cosia do Cyrcnnica, proxí-
mo do lig.vplo, e, nn dia seguinte, por terra,
o *M>rto de líardia, centros de contrabando O
de abastecimento dos submarinos inimigos.

A bordo.de uni dos navios italianos que es-
coltavam a expedição achava-se Ilillal, irmão
do Senusso, e vários oulros chefes das t ri bus
da Marniorica, que participaram espontânea-
mente dns operações.

A óceupaeão do territórios cm poder dos
rebeldes e a travessia das águas semeadas de
minas desenvolveu-se sem incidentes.

LONDRES, 11 (A. A.) — O genci il John-
nison, gencralissimodns tropos inglezas que
operara na Mesopolomin, renunciou; devido a
grave enfermidade de que foi atacado, a effe-
ctiviilade daquclle cargo.

JlaUld-Vuchá

i situação dos
a mais absolu-
mesmo que os

ESTADOS LINiDOS-ASiliE-
MANHA

O recwi dn Allemanha —A con-
fissão do lorpcdcainenlo do «Sus-
sox» — Como a Allemanha cum-
pre tis suas promessas — O Sr.
lioosevclt contra ó presidente

Wilson

LONDRES, 11 (A NOITE) — Causou pro-
funda impressão nc»la capital a segunda no-
Ia enviada pelo governo de Berlim ao de
Washington, na qual a Allemanha confessa,
finalmente, que o "Susscx" foi torpedeado
por uni submarino allemão. v

Todos os jornaes são nceordes em salientar
a significação dessa confissão c bem assim a
Importância dns solcmncs promessas que faz
a Allcnianlia quanto aos processos da puerra
submarina daqui para o futuro.

O 1'ecuo da Allemanha é geralmente consi-
derado como a primeira grande consequencia
da nota dos Estados Unidos.

Diversos- jornaes põem, entretanto, de re-
serva as promessas da Allemanha, _visto que
ella, por diversas vezes, tem feito idênticos
protestos dc fazer a guerra dentro da lei, pa-
ra logo depois faltar ás suas mais sulemnes
promessas.

NOVA YOPJÍ, 11 (A NOITE) — O Sr. Tlieo-
doro Rooscvelt declarou-se contra os termos
cm que está redigida a segunda nota enviada
pelo presidente V/ilson á Allemanha.

E, aproveitando a oceasião, o Sr. Itoosevell
passou cm revista a acção politica externa do
governo nestes dous últimos annos. Diz que
emquanto o Sr. Wilson mostra energia deante
do Haiti, paiz fraco, sem recursos militares
nem econômicos, lança mão de palliativos
quando é obrigado a tratar com a Allemanha
e com o México.

»¦"¦"¦ -«cg»—«afrfrtefc*—cflSMi ¦

vivo caiihonclo ao lónflQ do fivnfu Dulron-(tievgell,
No Allmnlo, no região de Valoiia, lambemhouve ua lerça-feira vivo eauliimeiu entro osIrnpns italiana, e us ouMrlneiis,
PARIS, 11 (A NOITIi) ~- Do lleriii, aniiiin-riam que o innreelial Trollmmi, iinndiiulo

das Iropos ouslrlocos ein operacõos n.i Alln-llio, conseguiu que os chefes das trlbus nlba-nezas .•cniiiicIosHOin aos propoflllos du tirarvingança dns servlos e llioiitoiíogrllio»,AIIIK.SAS, ll (lliivn.s) -• No seelor deDoiran-tiievgcli houve violenta fu/.íliirla. Osallemães oceupnroin Moyntífl, mas um eueriji-
ço eonlra-alaqiie dos freueezes expulsou-osde todas as posições coiiqiilstndiili,

Os alleiiiàes estão eollocando peças dt I1Mao longo de lodu a linha de frente.
I.ONDltliS, II (A N0ITI5) — Aconiponlio.seaqui com o maior interesse ns eleições par-claes de deputados na (irecia. Oi jornaes so«lleiilani, eoino iiiullo slglllfieirtlva, a vieloriado caiiilidalo vcni/elista .loiiriiauoli, cm lia-vala, cidade que eslá, como é BÜblllo, panial-lijenle orcupada pelas tropo** nllindas, Iísk»victoria ainda é mais significativo :>i se no-lar que o numero de eleitores que comparece-ruiu ás urnas foi multo maior que nos dousúltimos pleitos.
Por Mylllenc f«d tombem eleito, por gran-de maioria, o Sr. Venizelos, vieloria que lema mesma significação, pois aquella ilha citAegualmenle occiijinda pelos alliados. O nu-mero de eleitores que votaram foi ,'io »|» piahelevado quo nu ultimo pleito.

NA ASibEMAIMiA^ÜESEJA-SE
_A^PAZ_

A primeira conseqüência da aiií-
tudo tios ISstiulos Unidos scríi
levantar o fiuvo allemão n favor
da pus. — A verdmleirn situação
interna tia Allemnnha —A paxan-les do fim tio anno
PARIS, 11 (A NOITE) — Os jornaes hul-Iandezes, com excepção daquelles que são ex-(remamcnle favoráveis á Allemanha, julgamque os Estados Unidos, pela ntliludc que as-su mi rum obrigando a Allemanha a fazer a

guerra submarina dentro das normas do dl-reito, levaram a Allcnianlia á situação dc pc-dir o paz, dentro de pouco tempo, a não ser
que o kaiser assuma, pessoalmente, a respon-sabilidâde de um rompimento com os Esta
dos Lnidos.

Accrcscentniu esses jornaes que os ullimou
distúrbios em Berlim e em outros pontos daAllemanha, nos quaes ae ouviram associados
os grilos dc "Pão!" e "l*az!", significam,
antes de tudo, que o povo allcmão começou aromprehvnder a verdadeira situação. A falia
dc grncrns alimentícios, neste período do an-
uo, faz previr que as difficuldades augaicnla-
râo nes mezes próximos. E' dc esperar, por-Imito. i.nra muito breve um levante geral- r.»
Allemanha a favor da paz.

Esses mesmos jornaes salientam o facto dc
haver presentemente na Hollanda numerosos
agentes allemães que falam na possibilidade
dc uma paz breve.

Na Dinamarca é esta mesma a opinião cor-
rente. O "Rlbestif Tidendc", um dos jornaesmaia criteriosos da Dinamarca, diz, num ar-
tigo em que estuda a situação interna do im-
perio allcmão, que a Allemanha está impossi-
biliíadu de continuar a guerra até ao fim do
anno. E' dc opinião esse jornal que antes de
31 dc dezembro a Allemanha pedirá aos ai-
lindos a paz, porque, antes dessa época ÍjcjJIobrigada a dar aos seus próprios soldadoií
áquelles que combatem nas linhas dc batalha,
somente metade da ração que hoje lhes c dis-
tribuida.

IA SESSÃO DO
SENADO EM

RESUMO
A's IO.!30 o Sr. Urbano Snnloii na proil-doiioloi declara obortfl o loufloi KslAo pro-¦onloa Irlnln e dou • lonlionm hcnodores.
O Sr, Melullii lõ n neto que, sem observa-'.•">¦¦, 6 opproviiilo.
No oxpoillenle, poro Irotir do ossumplo

ll/goillo, oblem o pnlovro o Sr. Vlclorlno
Monteiro. 8. !í«í. nquer urjoncln poro dis-
custou p voloçilo du parecer rpie reconhecesenadores pelo Itio (iraude do Sul os Srs.Hlvadavlo Correu e Smires dos Santos, li'
npprovíiuo o requerimento.

Posto em illiounsflo o pdroesr, é ella oncer-rada e u poreeer é volodo e o presidente jiro-elaiiin senadores os dous senhores.
O Sr. Viclorlii.i dl/, quo ei tá presente o

Sr. Soares dos Santos c pede lhe sejn dodo
prestar o compromisso,

li" nomeada o coinmlssdo que o deve In-
Iroiluzlr no recinto, coniposli) dos Srs. VI-iiorliio Monteiro, Pires Ferreira o Fran-
cisco Sá.

O Sr. Soares dos Santos presto o compre-
iiiisso regimental, cumprimento os membros
da mesa o SCIlU-BO no bancada do llio(ira lide,

A bancado rlogroiulonse da Coinoro, iueor-
parada, cumprimento o novo senador,

lim seguido é posto a volos o renuncia do
Sr, llii.v llarlioi.i de membro dn commissão
de finanças. C occclln a renuncia o o pre-sideiile nonii-ii para substituir o Sr. Ruy o
Sr. Alfredo lSIlis.

O Sr. Joilo l.uiz Alves continua o seu dis-
curso sobro a política do Espirito Sonlo,

Noutro logar damos o resumo desse dis-
curso.

Na ordem do dia contlnunu-se nn eleição
das cnmmissõcs permanentes.

foram eleitas as dc obras publicas o cm-
presas privilegiadas, dc instrucção publico c
de redacção das leis, os ultimas quo fui-
lavam.

lislá, desfarte, *B Senado npporclbado pa-
ra os trabalhos, com todos os suas commls-
soes eleitas.1 m» .——

O FIM TRAGIGO DE UM DOENTE

B1»IS l DUA DD
A DESCOBERTA DO CADÁVER

a-

¦Sil «—»t»

NA FRENTE BEbGA
HAVRE, 11 (HaviKs) — O commuiiicado do

estado-maior do exercito belga diz que a lula
sc limitou hontem a duellos dc artilharia na
região de Dixmudc e Slccnslractc,

NAS FKENTES KDSSAS

NOS S5ALKANS

r
RUA DA CARIOCA, 50

A MORTE DO "MANOi-X

AflDE*
.O VAVílPi) DO: VALENTE ti LE-

VAD.O A. PÉ ATÉ O
CEMITÉRIO

Fora ha dias aggrpdido a tiros, 110 largo do
jEstaeio de Sá, e morrera honlem na Santa
Casa um valente temido daquella zona, co-

. fiihceido pelo nome de "Manoel Grande".
_ Manoel, que era o terror dos seus adversa-

írios, diziam, no entanto, que linha um bo-
nissimo coração para os seus camaradas, seus

; companheiros de vida e bravatas.
Hoje realisou-se o enterro de "Manoel

Grande"', saindo o feretro do necrotério paraO cemitério.
Seus companheiros, porém, como ultima

prova de amizade, não consentiram que o cai-
Xno fosse colloeado .no coebe c levaram-n'o
carregado até o'cemitério de São Francisco
Xavier.

Fi o enterro de "Manoel Grande" foi umanota curiosa.
-?-¦¦¦H3S-3HP»-"»-nu 9 fi í?J oura as inflairimaçõaido

MOURA BRASIL Run Urujayahá. 87
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Fistulás e feridas-Usar o F.lixir dc Nogueira

n T

8
a prestações sem

Sfiador. 
9, ljir(?o da

Carioca, 9. — Souza
liaplula 6 Comp,

Recomeçou n lula na Macedonin
(jrerjn — Os 420 na frente lento-
turca — Os austríacos nn Albânia— As eleições nn Grécia
PARIS, 11 (A NOITE) — Recomeçou, sc-

gundo parece, a luta na fronteira da Mace-
donia grega. Desde bontem dc manhã que lia

¦A lula recrudesce no longo da
frente— Os russos tomaram has-
rishirin — A contra-otfcnsiva tur-

ca na Armênia terminou

LONDRES, 11 (A NOITE) — Gommunicado
russo:"Expulsámos as columnas allemãs de Pcra-
plinslca e das proximidades de Novo-Sclki o
que ali se tinham reunido para atacar Krev.o.

A artilharia allemã bombardeou fortemente
as nossas posições em Plcschichc.

Em Czartorisk derrubámos um "Taube",
aprisionando seus tripulantes.

Na Mesopotamia continuamos a avançar.
Occupámos Kasrishirin, próximo da fronteira
turco-persa c a 110 milhas dc Bagdad. Tomar
mos ali aos turcos enorme quantidade de ma-
terial bellico, muitos camellos, muitas provi-
sões e dous canhões em bom estado."

RETROGRADO, 11 (Ilavas) (Official) — A
oeste e norte de Sniorgen o inimigo tentou
um violento ataque, que fracassou por com-
plelo.

A suesle de Czartorysk os allemães fizeram
explodir uma mina e atacaram-nos violenta-
mente, mas sem resultado. A borda da crate-
ra produzida pela explosão foi oecupudo pe-
Ias nossas forças.

0 estado-maior do exercito do Caucaso an-
nuncia que a offensiva turca na região de
Mamachatun, entre Erzerum c Iirzingham, foi
sustada pela nossa acção.

Occupámos Kasrishirin, a 110 milhas a nor-
deste de Bagdad. Capturámos ahi grandes re-
s,crvas de armas e munições.

V
Peçam sempreffigÜE

(Cuidado eom as imita-
ções)

¦ III» a

0 MINISTRO DA GUERRA VAE
AM VNHX A DEODORO

O Sr. ministro da Guerra pretende ama-
nhã visitar em Deocforo, as obras miü-
tares (jue ali se estão construindo, bem
como outros tonstrucções fora da Villa
Militar. |

O Sr. general Caetano de Faria, si iiou-
ver tempo, irá também á Villa Militar.

Orlando Fatistilio C/iafilin c o seu cadáver

Elixlr de Nogueira — Milhares de Curas
1 «n«>. 

E PRESO UM LADRÃO
DE CA VALLOS

. O conhecido ladrão de cavaUos Gabriel
Antônio dos Santos, quando hoje, passava
pela rua Domingos Lopes cm Madureira,
penetrou 110 quinta!; da casa dc residência
do Sr, Joio Manoel da Rosa, c aprovei-
laudo a ausência deste, suspendeu com umcavai Io de sua propriedade.

Um ..visinho cio ür. Rosa deu alarme,c, perseguido Gabriel pelo clamor publicotoi preso c autuado na delegacia do 23odistfictoi I ,—* ~it> 1
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Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascrcnnçus. Consult. Carioca ,|.|, üas a ás 5 horas.

O THEATRO CHIC
03P Chegaram os primeiros modelos dotnmoso 1'aquin, chi maiiteanx; saídas de thea-tros, nos f'aleliers" de Mme. Guimarães, árua b, José 8(1. Sao em riquíssimo tecido devclludo eom ramagens "tdri sur ton". Vem umde cada modelo, não sc podendo executar copias por nao haver nem os tecidos uemtanlasias eguaes, as

—Üt>ta. i-

CIMErüTO
PAULO PASSOS d: C.

1 «^»Ba»

(¦dibs, inj-lcz.— Telcplioiie
834, Central.—Rua Santa

Luzià',202

O estampido de ura tiro, abafado, como dc
inuilo longe, ha duas noites passadas, alta lio-
ra, quebrou o silencio da rua São José.
Iluo deserto, áquella hora, só os moradores
do grande prédio n. 72 melhor o ouviram.

Que seria ? Passaram-se momentos c vol-
tou tudo ao maior silencio. Os que acorda-
ram, tontos de somno ainda, adormeceram dc
novo. Pela manhã do dia seguinte nem mais
se pensava no coso. Dous (lios sc seguiram
c unia noite.

Pelas primeiras horas do larde de hoje, na
casa n. 72 da rua São .losé, onde lem pen-são Mme. Polônia de Souza, appareceu um
cavalheiro procurando pelo hospede Orlando
Fnuslino Chaplin, que habitava um quartosósinho, nn terceiro andar. Subiu ns escadas
e foi bater no aposento que lhe fora indica-
do. 0 Sr. Odilon Tavares, o cavalheiro em
questão, encontrou ns portas do quarto fecha-
das. Bateu por diversas vezes. Po r ultimo,
para ter a certeza dc que ninguém eslava, es-
piou pela fechadura. Qualquer eousa do nnor-
mal percebera e, com o auxilio da chave de
um outro quarto, abriu o aposento dc Orlan-
do Faustino.

Um especlaeulo imprevisto appareceu aos
olhos do Sr. Odilon, O seu amigo eslava
morto, de braços ao chão, cm trajes de casa,
sobre uma grande poça de sangue já coagula-
do. Do quarto desprendia-se um cheiro ler-
rivel c o cadáver de Orlando Faustino npre-

Oltto foi encontrado

os signaes de uma adcanladasentava Iodos
decomposição.

Foi dado então o alarme. A livpolhese de
um crime apavorava. Os oulros hospedes dacasa ligavam o caso ao tiro ouvido duas noi-les atrás. Lcmbrovom-se todos de quo de fa-elo desde a manhã seguinte não sc vira maisOrlando Chaplin,

Minutos depois, avisada, a policia do 5o dis-tricto, representada pelo commissario .lavine,
chegava ao local. Um rápido exame no quaesto tudo esclarecera. Orlando Chaplin suici-
dara-sc.

Ao lado do cadáver foi encontrado uma pis-tola com uma cápsula detonada c o seguinte
bilhete: "Peço fazer salier de meu suicídio a
um dos senhores abaixo: I.eon I.npagessc, rua
RufillO (> Almeida n. TI; Odilon Tavares, rua
Itnpiru' n. 401, casa 7, c Sr. superintendente
da Western Telegraph."

O morto, que era telcgraphisla do Tclcgra-
pho Nacional, muito estimado pelos seus col-
legas, pertencia a dislinela familia do Estado
de Santa Calliarina, conlnva 28 annos e era
solteiro. Seu pae é o Sr. Guilherme Chaplin,
vicc-eonsul inglcz unqucllc Estado e .-ltefe da
Western Telegraph cm Florianópolis.

Orlando Chaplin, o suicida, não deixou dc-
elaração alguma, mas a policia apurou, nu-
vindo seus íntimos, que ha inuilo nlimcnlavn
o moço essa terrível vontade, tentnhdo-n j-ilevar a effeito por duas vezes, porque se jul-
gava contaminado por uma moléstia In-
cura vcl.

SANTOS DUMONT
A directoria do Acro acceilou a propo-lode um dc seus membros, qua procurará ob-

ter dos nossos empresários lhentroos unia
recita de gala, urna só noite, tin todos os
theatros, em honra de Santos Dumont, rever-
lendo parte do produclo liquido respectivo
ciii^ beneficio dos cofres do Ac. C. B.

E' uma idéa essa feliz, c é dc esperar ne-
nliuina difficuldndc sc encontre na realisa-
ção felicíssima delia.

Falleecu hoje á tarde, cm sua residência, á
rua Alice Figueiredo, 4,'), o Sr. Antônio Lopes
da Silva, despachante geral da Alfândega, ha
50 annos.

O seu enterro se effectuará amanhã, ás 16
horas, c sairá da residência do morto para
o cemitério dc S. Francisco Xavier.
—¦ hi.ii —. 0 ^Sfrgw n— ¦ in»¦-¦¦¦¦ ¦

Com presteza, nitidez e sigíllò só sc
executam na «Escola Remington», rua 7
de Setembro, 67 — Preços módicos.-w- - -

AS COMISSÕES1 110
SENADO

cigarros, ponta de
cortiça, para 200

réis com brindes. Lopes, Sá & C.

SCENAS PARA UMA REVISTA

— PRESTEM ATTENCÃO
II—III111 ¦ ll 1 nj*r-:^-r-r.jr-Tigp»<umt.nttiy|f^fln||||^ ¦¦¦J.»f-if*» '"—i—ifTWTtaillM—tarwut ¦¦WM ¦ ¦¦ iMiM», .«7 _, n^wntm^nn 4

AS PALAVRAS DO SR. JUIZ
li A^/ ¦¦- ¦ . ' - , ... v , >4. ¦ ¦

INAUGURAÇÃO DO TE-
NO BRASIL

Passa hoje o 01" anniversario da inauguraçãodo serviço telegraphico nacional, facto esse queoceorreu sem ruido e ao qual precederam iii-culentes curiosissiinos.
A inauguração do Teiegrapho no Brasil tevelogar apenas com a troca de telegrammasentre o imperador D. Pedro II, que se acha-va na Quinta da Boa Vista, c os Drs. Euzehioue (jeuiroz e Guilherme Capancma, que esta-vain no quartel da policia na rua dos Barbo-
Festejando essa data, os funecionarios "da

itepartiçao Geral dos Telegraphos resolveramrender, Jiontem, uma saudosa homenagem ámemória do fundador do Teiegrapho iio Bra-sil, o barão de Gapanema.
Para esse effeito, logo ás primeiras horascie lioje, ornamentaram eom "corbeilles" detinas flores naturaes o busto do homenageado,

que, em um pedestal de granito, se encontrano saguão do edifício da repartição. Durantelodo o dia, ali estiveram, em visita, innumeroslunccionarios e admiradores do exlinclo

Falleceu em Santos o
Dr. !gnaclo Arroda

S. PAULO, 11 (A." A.) — Falleceu em
Santos o Dr. Ignaeio Arruda, ministro npo-
sentado do Tribunal de Justiça. Seu corpo
será trasladado hoje para e-sía capital, pelo,trem das 12 horas.

Quereis apreciar bom e puro café? |

¦¦—— ——¦'» ¦¦—¦ ¦ t ^305a*»" ¦<¦""¦ —w—

Benjamin Motta, hoje, aproveitando-se dc
distíacções dos empregados da casa Alberto
de Almeida, ;í avenida Rio Branco, %,
furtou vários talheres de cijiiminio.

Quando se retirava, foi preso cm fia-
gr ante pela poJicia do 1° districto.

AS DE FINANÇAS E DE MARINHA
E GUERRA ELEGERAM SEUS

PRESIDENTES
A' comniissão de iinauças do Senado rca-

lisou hoje a sua -primeira reunião nesla
sessão legislativa-

Foi âcclamado presidente, por propostacio Sr. Aicí.ido Guanabara, o Sr. victorino
Monteiro.

S. Ex. propoz que na acta daquella rcu-
nião se consignasse um voto dc pezar pelofallccimcnto do Sr. Francisco Glycerio. de
quem, em breves palavras, fez o elogio.
A commissão, por unanimidade de votos,
approvon essa indicação. O Sr. Victoriho
agradecei; a sua eleição, prometterido cs-
torçar-se por corresponder á confiança dos
seus pares.

Ficou estabelecido que a commissão sc
remia ás qtiartas-leiras e que a distribui-
ção dos orçamentos continue a mesma Jo
anno passado.

Também a commissão de marinha cguer-
ra esteve reunida e elegeu seu presidenteo Sr. marechal Pires Ferreira

¦"•¦¦ ——i *ag0^-HÍ

eiepijomco
SUL 2 MIL.—Inimecliàtatnente terá V. Ex,

Colombo — Praça José de Alencar-
-«*»&

ü Isi capfljfôla
« fstf „lif'ui(,a'u|o com grande reduecão o serstock de camisas, camisetas, ceroulas, gra-
ynlas, meias, collarinhos, punhos, pyjamasligas, suspensorios, luvas, lenços, polainas,chapéos, etc etc.

161 — RUA DO OUVIDO/Í IGI

Charutos VIEIRA DE MELLO
cs melhores CYSNES

A «CASA MANCH ESTER'»
é especial em artigos para homens: gravalas, collarinhos, meias, camisas, ce
roulas, etc. Artigos superiores e peloiiltimos modelos.
— GONÇALVES DIAS N. 5.-
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Ao centro, sentados, o noivo e a noiva, Os dentais são testemunhas, sendo a
do centro o famoso coronel Tióttc

ÍA seena passa-se ao meio-dia dc hoje, na1" Pretória, á rua do Rosário. O supplente do
juiz, de olhar severo através os óculos, re-
pimpado cm sua cathcdro, ladeado pelo es-cuvno, prepara-se para atar o nó entre Syl-vio José Villardi, o noivo, e Antonia Maria,a noiva, tendo como uma das testemunhas ocoronel Trotlc dc Brito*; O juiz concerta a
garganta e a cerimonia começa.)

O juiz á noiva — Declara que é por sua li-vrc e espontânea vontade que se casa com oSr. Sylvio José Villardi ?
A noiva — Sim.
O juiz — E não ha impedimento

nem nada que a eonstranja V
A noiva — (Muda),
(O juiz, impaciente, repele a pergunta, com

o olhar fuzilante para a noiva, fluc fica cor
ile .cereja,). —-¦- ¦ _

algum,

A teslcmunha Trotte de Brito — Preste ai
tenção, Antonia, ao que diz aqui o Sr. juiz,-O juiz — Que 6 isto aqui ?

A teslcmunha — Mas, "siô" juiz, eu...-
O juiz reclama silencio. Eslahelece-se dis-

eussão, que-cessa afinal eom uma phrase mais
enérgica, A testemunha Trotlc explica que o
que quer é ver os noivos casados.

(0 juiz dá um signa! de inlelligeneia no
continuo c em tres tempos ata o no. Os uni-
vos sáein com a testemunha e entram tri-
umphalmentc na redacção da A NOITE, Vi-nliam queixar-se do juiz e photographar-se, anosso pedido.)

Que o incidente não signifique um máongouro c que -ejam felizes os noivos e te-
J.uham. muitos filhei

'¦MORIIEU 
AO SER

DEDICADO N\
,_. • ASSISTÊNCIA

A" A's'sísfencia foi hoje chamada para soe-
correr na rua General Polydoro, um homem
que se achava cajdo na calçada.
^ Conduzido para o posto central, cm am-buíancia-, ao ser medicado, falleceu.

O 'cadáver foi com guia da policia IdoM° districto, removido pnra o necrotério
parecendo ter sjdo a morte, natural.

Vestia o infeliz, pobremente, calça de ai-
godão clara, bonet, era dc cor branca, eappareitiava ter 30 annos de edade.

<-«e<MK»

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculistas. Lu-go da Cariou 8» sobrado^

inaüflüra o seu nospitai
sessãosnaugural —

ma visita aoestabe-
ecimento

¦ NllllwaiB»nnon»iwtirtWI.>JV^;>jRfflKMÍÜ)4ív^ .,.._.. ....... ...,ll

A entrada no Instituto
I Inaugurou-se hoje o hospital do Instituto
Hahnenianniano. Antes da sessão inaugural,
o Dr. Licinio Cardoso, director do instituto,
convidou o ministro Carlos Maximiliano, ins
Drs. Paulo dc Frontin c Miguel de Carva-
lho o representantes do mundo official a
percorrer os diversos departamentos do hos-
pilai.

A sessão teve inicio ás 14 1|2 horas, sen-
do presidida pelo Dr. Licinio Cardoso, a
cujos lados se sentaram o Dr. Carlos Maxi-
miliano, Dr. Brasilio Machado, presidente do
Conselho Superior do Ensino, Dr. Dias da
Cruz Filho c Dr. Max dc Oliveira.

Falaram o Dr. Dias da Cruz Filho e o  , v„
ííliariaaceulico Souíta^Martius, congratulando-1 ciedade» -

SíKeBK^OtüSía-W^.-SíüKSSrf

e uin aspecto de uma üas cnjerinuria:.
se com o Dr. Licinio pelo definitvo esta-
liclecimcnto do hospital.

Usando depois da palavra: em nome dos
alumnos da iíscola Hahncmanniana, o Sr.
José Soares Dias saudou, em vibrante alie-
cução, o Dr. Licinio Cardoso, r.potlieosando o
homoeopathisla que lem pugnado pelasciencia.

Por ultimo íalou o Dr. Licinio Cardoso,
agradecendo os provas de sympat.hia dc queera alvo, ao mesmo tempo oue patenteava a
necessidade da creação desse hospital.

O mobiliário le todo o hospital foi offer-
tado pela pharmacia Araújo t enna l-illio-,.

A assistência das solemnidn.des. que foi
grande, compunha-se de iunumeras pessoas
gradas c de famílias da nossa mais alta so-

\
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Ia havendo uma GrisB na polítipa
bahiana

' 
A COMMISSÃO DE JUSTIÇA

A's Ri horas terminou a apuração d.i eleição
para a coinminhíi» de eoiu.tituleào, legislação e
juslivn da Camara dos Deputado*:,

d "Icadvr" ordenara o corte do nome do Sr,
Pedro Moaeyr, nlleftmidn-se ipia o depuludo fIn-
li.lneiise. que pertenceu sempi'% ú eonimlssílo,
fui o nutor da petição de "lúibeas-eorpus" pa-
ra o funcclntiaineuto dn junta apuradnra das
eleições prcsldencliies do Espirito Santo, leu-
do assim opinião formaria ouposta â do gover-
jiíi sobre o caso desse Estudo, razão pela qual
.ii.' eonvlnba a sua presença na commissão.
iiuo olndn virá a se muni testar sobre o nssum-
jiln, ao ti-r du emittir pnreeiT sobre a indica-
çSo (|ii« foi apresentada n Camara, na sessão
legislativa passada, sobre a prorngação de
mandato da nssemblín Itgisalliva estadual.

O resultado da votação foi :
Prudente de Moines, 8.1; Mello Franco, 80;

Àroolpbn Azevedo. "!>: lionçalvcs de Souza,
70; (lutnerclnrio Ribas.,C!)j Ilarbosa Rodrigues,
(i'.i; lk'iii'i(|ue Valgti, ílf>i Mnjdmfauo de Figuel-
redo fi; Gonçalves Maia, (iilj Annibal de Tole-
di, 50.

A COMMISSÃO DE DIPLOMACIA K
TltATAIlOíl

Pagando o bem •••

A .'.;••. r.>.'.',o da elei',vo para* a constituição d.i
ci,.!'! .-•,!,! de diplomacia e tratados foi n

uiuto : Augusto (le l.ima, 71 votos;
Naiaiieio Cumboiin 72; Aiburlo Sarmento, 70;
.toaquiin Uoiiii. 70; Sinieão Leal, (>!); Leão
Wi.Si f, r.,; Arislarcho Lopes, Gl; Antônio
KouKa t Silva, tia, e Coelho Nulo, Cl.

A COMMISSAO OF, PETIÇÕES E PO-
DERES

A mesa da Camara dos Deputados terminou,
ns \-\ \'d_ lioras, a apuração da eleição da sua
cn.iiUiish.~Ui de petições c poderes, (pie ficou as-
uni constHuida : l.amu,uiiier Godofredo, 75 vo-
tos; Pereira Braga, 72: Rodrigues Alves. 75;
Luiz Xavier, 70; Octavio Maugabeira, li»; Nel-¦to Campello, 07; Hermenegildo Moraes, (i7; João
licnicio, (il!, c Luiz Carvalho, (i.">.

A's 17 horas e um (jnarlO tcriniiioii a me-
sa ('a Camara dos Deputados a apuração da
eleição da commissão de saúde publica dn-
(lucila casa do Congresso Nacional, que ficou
n mesma da sessão legislativa do mino passa-
du,

. —A's 17 ljíí lioras terminou, na Camara dos
Deputados, a apuração (Ia eleição da sua com-
missão i : instrucção publica, ficando novos
na commissão, dos eleitos, os Srs. Florianüo
de Britto, Passos de Miranda e João Simpli-
cio, que 'Substituem os Srs, Gilberto Amado,
Costa Rego e Augusto Pestana.

—A's 18 horas terminou a apuração da eloi-
ção da commissi i de marinha e guerra da
Camara.

Os Srs
]o substituem nesta commissão os Sr.--. José
Augusto do Amaral, falleeido, e Heitor Cis-
tello Branco. Us seus demais membros lo-
rara reeleitos.

IB__Drs páiaefpa com o Sb». ©•'
WEflH-^E.wfBilB'1*-

A bancada da IJabía, a propósito da eleição
de uni dos «eus membros, deu aso a mui-
tos conimenlurlos, que nnnüucinvain <i tua
í-cisno próxima, Tratnva-80, eflcctiviuneute,
de um caso sério,: a substituição du Sr.Oi la-
>io Maugabeira, (|ue sempre se desempenhou
com raro brilho e competência os seus enear-
gos na eoninilssilo de finanças, pelo ncluttl "lea-
der" dn bancada, Sr, Monlz Sodiv, conslando
que o Sr, llu.v Ilarbosa Inlerviera ainda á ul-
lima hora, pela manutenção do Sr. Manga-
beira.

Nestas condições, julgámos opporltino nu-
vir o Sr. Octavio "ilangahciia, que-nos deu/
a seguinte entrevista,

•— E' certo que pleilea sua eleição para »
e 'ininissão de finanças V

—- Não. Denote do quê tem decorrido, pare-
ce Jojuriosn para mini ndmít.tlr-se a bypothe-
se de (|tie eu siquer iiecclle, e muito menos
pleiteie, qualíinci' eoininlssão na Camara, Ao
demais, em nssúuijilos dessa ordem, que jo-
gani com a competência c a euiiliança, cos-
turno sempre uno pleiteai' cousii alguma,

-+ V. é verdade que o senador llu.v Barbosa
fechou a questão em torno de sua permanen-
cia na eommissào de finanças ?

Creia que, neste caso, a altitude do grau-
de brasileiro valeu mais, no meu espirito,
como recompensa ou como honra, do que to-
dos os postos reunidos de Iodas as commissõcs
que me ndviessem, porventura, das combina-
ções ou dos accordos do prestigio polilico de
lyotnento. Eu,- porém, declarei lealmente.
aquelle meu grande amigo, que, unia vez que
o governo (Ia IJaliin e o illustre chefe da sua
nollticn estadual, a que venho servindo ha
longos annos, e que ajudei a fundar, pleilea-
vaiii. por motivos de economia intenia do
partido, a minha substituição na commissão
de finanças, pelo "leader" da bancada, não
nos era licito erear obstáculos âquelin preten-
ção, lauto mais quanto, no que locava a
mim, não podia desejar que meu nome ser-
visse de bandeira n quaesquer divergências
políticas.V. a política da Rabia não ficará abala-
da com tantas (lesinlelligencias 1

Não me sinto com certa autoridade para
propriamente dizer-lhe. sobre a política da
IJahia. Procure falar aos chefes. Possa eu,
assiduamenle, com lealdade e com dedicação,
cumprir ou desempenhar os meus deveres
liara com a Bahia c a Republica, exercendo,
com honra, o meu mandato de deputado ha-
liiano. e ettarei plenamente satisfeito, qual-
quer que seja a marcha da política.
.Mi-- in ,.n. ..— — .. ...... +—UZZCZ2»—g— .-. — ¦¦¦—¦¦¦ ¦'- ¦ "

Thlngo QüÍhiãrftó.B, áccusádo
de íurlo

17 • ononaos
An Dr. Albuquerque Mello, delc,'.ulo do

õ' districto, foi boje apresentada uma (piei-
xn. pelo advogado Honorio 1 eonelo <lo Ma-
cedo, contra o famoso Thlngo (iulniarãcr..
Diz o Sr. Ma.vdo que Thiago, de duem não
conhecia os precedentes, sendo despejado,
lhe pediu acolhida lio seu ertriptorlo, pro-
vlsorinmcnlo. »

Insslallado assim no escriptorio, que c á
¦rua da Àsflembbía n. B. onde lambem lia-
hujliava o Dr. Olympio Rodrigues Alves, co-
meçou a praticar pequenos furtos, os quaes,
descobertos pelo Sr. Macedo, força ia oi- ii'<>
a espitlsal-o do escriptorio. Conseflulu, no
enlaiilo, Thiago, da •» Pretória Criminal, um
Interdito prohlbllorio para entrar c sair da
casa, nllcgando ser co-localnrío 1 De posse
deslc inundado, praticou o afromliamcnlo da-
.pnrtn, carregando livros, moveis, ele., (pie
pertenciam aos Srs. Macedo c R, Alves,

Ainda nnto-hontem, ao anoitecer, Thiagn
foi ao eseriptoiio e, nrronibando-o mais uma
vez .tudo carregou, sõ deixando um "im
reau" 1

Na delegacia foi aberto Inquerilo, devendo
depor as testcuunhas ciladas pelo queixoso,
inclusive o carregador 42, vie conduziu o
furto, á ordem de Thiago.
..,—......,..,i —»..—.»•—«ao'jp—«-—¦¦—¦¦'-— '¦¦-¦'

Ulíimas.
dajíierra

(Recebidas até ás 18 horas)
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ASUCCr.SSÃ\0 ESPIRITO-SANTEMSE

MAIS UM DISCURSO
SR, JOflí) LUIZ'

'< If "<

Mario Hermes c Veríssimo de Mel-

ro
Sífcll.

S8 U,^In «feio myp*
rloso ©:Bü SH Paulo

S. PAULO, 11 (A. A.) — Hoje, pela ma-
nbã, foi cnconlrado morio em seu leiln o car-
roceiro Fernando Salgado da Silva, de 13 an-
nos de c-iur.ie, sblíeiro e morador ã rua-'iliiy
Barbosa i'. 1(10, no bairro ¦da liexiga.

A autoridade policial compareceu ao local e
soube haver suspeita de se tratar de urn cri-
ane e não de um caso de morte natural. Kn-
trando em indagações nesse sentido, aquella
autoridade foi informada que, effeetivamente,
Fernando Salgado tivera hontem uma violou-
Ia allercação com outro carroceiro, por tines-
lõcs frivolas, tendo sido aggredido nessa oeca-
sião e recebido de seu eoutendor forte pança-
da, Conlinuãm as-investigações policiaes.
__ j_ «oJ^J-i

A Prefeitura e seus cre-
dores itiglezes

Foi feita hoje, telegraphieamente, remessa
aos banqueiros da municipalidade, em Lon-
dres, de Õ0.50Ü libras para pagamento do"coiipoir' veneivel no dia l(i do corrente.

• Ilojo mesmo o Dr. Sodré recebeu lelegramma
avisando o recebimento dessa importância.
S. Ex. recebeu ainda dos mesmos banqueiros
lelegrammas de felicitações pela sua escolha
para o cargo de prefeito.
... »—«3VÍi»'~-4 ——»..——.,¦..

0 Sr. Kúo oo Caífete
Esteve hoje á tarde

conferenciando com o
publica, o Sr. Dr. Niio
Estado do Rio.

no palácio do Cattete,
Sr, presidente da He-
Peçauha, presidente do

Üí ffôfelfi «a «a

©iitiisfti liBiracçftisis ©
dantes

; Dous guardas münicjpaes i-rcmUrám, no
! Alio da Doa Vista, Alaliba Condido de Cam-'pos e teu. filho, João de Campos, quando

devastavam a malta, fazendo lenha.
Em caminho para a agencia, Alaliha pro-'testou, allegando que o feitor da Prefeitura

naqueíle. logar, Manoel Vianna, lambem es-
Uava ííuenilo lenha. Os guardas soltaram-
n'o, indo i procura de Vianna, a quem cor.-'taram a denuncia." Vianna, perversamente, procurou Alaliba
is seu filho, espancandó-os a pão.1 A policia do 17° districto, seiente do ra.-o,
!fez abrir imiucrilo.'

ara aprooyoi :ai ior-
maiistss

i O Sc. prefeito ossignou hoje uma mensagem
ao Conselho Municipal pedindo abertura de
credito para o angmento do numero de adjun-
tns de y- classe para serem aproveitadas as
normalisUs que não foram ultimamente no-
neadas,

t* -1 t% stibíi
A Bois." de Fundos Públicos esteve muito

»ctiva, mas destituída de interesse, inclusive
para papeis de especulação.

O cambio, porém, esteve bem movimentado,
alcançando n taxa de \2 d. A' abertura, os
bancos declararam sacar a II 7,!i e 1! 2í)i32 d,
tornando-se pouco depois geral a taxa de.,,,

¦Il W\?>2 c, momentos após, a de 11 l"i|l(i d,
iDepois houve ;is de II Bl|32 e 12 d, sacando
ainda o City a 12 d, para o mercado legiti-
mo.

Os esterlinos foram vendidos a 205550 e'as letras do Thcsouro a 7 e 7 1J2 °|° de reba-
te.

üii @ilil®l@áai
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O Sr. ministro do Tnlcrior vae designar, por!estes dias ,com o professor Alovso de Castro,director da Faculdade de Medicina do Rio dehwnetro, o dia para o assentamento da pedra.luVamental do novo edifício danucllc esta-íscleeimento de ensino.
¦ ,.nuo. sabemos, esto solemnidadc, a que as-tjrao cs Srs. presidente da Republica
ijsiundo Oificwl, terá logav ainda este ukz,-

empossada, soiemne-
rtte, a nova direciona

da Associação Conursercial
No edifício <ia Bolsa réalisoti-se hoje a

posse da directoria da Associação Commcr-
ciai, eleita lia dias cm disputado pleito.

O salãn da bibliothcca da Associação, coro
uma ornamentação feila a capricho pelo co-
nhecido .losé Agostinho Barbosa, luiliaiimi
assistência numerosa e escolhida, ás 15 ho-
ras. quando se iniciou a sessão soiemne.

Na presidência, o Sr. barão de Ibiroeahj*,
presidente da directoria cujo mandato ler-
minou agora, eonvidou para fazerem parle da
niesa os Srs. ministros ria Fazenda c Agri-
cultura, membros do governo ali presente!,.

Accedido o convite, o Sr. barão de Ibiro-
cnliy tlvu u presidência da nsseinbléu ao Sr.
Dr. .losé Bezerra, como ministro do Com-
mercio, e solicitou que esse tilular_ empo5-
sasse a nova directoria da Associação.

0 Sr. ministro da Agricultura, assumindo
a presidência Ia assembléa. falou, agrade-
eendo a honra que lhe conferiam, expondo
á assembléa que o governo ,'componha com
interesse a vida da Associação, estando sem-
prc prompto a ouvil-a c altendcr o quanto
possível ás sii.is solicitações.

Em seguida o Sr. Dr. Josô Bezerra cot:-
vidou os membros da nova directoria a lo-
niarcra parle ua mesa. o que foi em seguida
feito, sol) prolongados applnusos.

Por incumbência da assembléa, o Sr. Dr.
José Bezerra fez. nessa oceasião entrega ao
Sr. liarão de Oliveira Castro dü diploma de
sócio benemérito da Associação, trabalho do
Dr. Raul Pederneiras.

Foi, então, quando tomou a palavra""o Sr.
Dr. Buarque de Macedo, qus talou em no-
me da directoria passada, sobre os serviços
feilos, sobre a situação aclual do comine?-
cio e terminando por fazer votos de felici-
dade á directoria (|uc hoje iniciou seus tri-
balhos.

O discurso do Sr. Dr. Buarque de Mácc-
do foi longo e por vezes interrompido pelo;
ajiplausos da assistência.

Falou depois o Sr. Dr. Pereira de Lima.
O novo presidente da Associação Çommer-

ciai leu um discurso longo, abordando va-
rios problemas econômicos, salientando a si-
luaeão tumultuosa «actual do çommercio uni-
versai, a qual S. S. acha que não sanará
logo após á terminação da guerra, ínoslraii-.l.i
que a acção da Associação Commercia) da
directoria tião pôde estar subordinada á nou-
trinas, mas a urna orientação intelligente
e lógica, que deve ser tomada como as ne-
cessidades do momento forem indicando.

O Sr. Dr. Sampaio Correi subiu, então, .'<
tribuna, obrigado, disse clle, rela circuiti-
slancia de ler seu nome sido _ citado c lou-
vado pela sua acção desenvolvida como pre-
sidente da assembléa que fez a eleição cia
nova directoria da Associação.

Explicou o orado] que a sua acçfio linha
sido conseqüência da altitude nobre e_ in-
tclligcute da assembléa, que hoje assistia
aquella reunião, a qual, adeantou S, S,,
havia se compenetrado do seu valor e feito
valer a sua vontade.

Alludiu o Sr. Dr. Sampaio Corrêa á dispu-
ta para a eleição cia aclual directoria. cias-
sificançlo de hoiiesla c leal, como era de cs-
perar uma associação onde eslá a alta re-
preseutação do çommercio do paiz,

Terminou o Sr. Dr. Sampaio Corrêa fé-
gosijando-se pelo facto de na assembléa de
hoje, estarem reunidos Çommercio, Indus-
Iria e LavOurh, fontes de riqueza do paiz o
razão cie ser de uma nação, e incitando o
governo aclual a ouvir co.n áttenção os
conselhos orientadores da Associação Com-
inércia].

Falou, depois do Sr, "Or. Sampaio Corrêa,
o Sr, Affonso Vizc-u, analysanclp a situação

do commcreio o problemas qúe pedem éspe-
ci.il altenéão da Associação, cuja nova di-
rectoria louva 6 Paz votos de felicidades,

Falaram depois, em nome da Sociedade
Nacional de. Agricultura o dr. Centro Indus-
trial, os Srs. D rs.. Miguej Calmon e Osório
do Almeida, seus respectivos presidentes?

Ambos levaram á nova directoria, em ni>-
me da lavoura c da industria, votos de so'.i-
dariedade c felicidade,

Em nome do Centro de Café falou n Sr.
Dr.-Honorio de Araujo Maia, protestando s:u
apoio á nova directoria da Associação Com-
mercial, a quem felicitoii,

.10 o Sr. Dr. Villela dos Santos, em nome
de um grupo de membros da Associação Com-
mercial, salientou a acção da directoria pás-sada c solicitou urn voto de louvor 'ios seus
membros.

Servida uma laça de chámpagne aos pre-sentes, falou o Sr. Dr. José Dezena, en-
cerrando a sessão.

S. Ex. declarou que t.imbcm se rcgosijavá
pelo desenvolvimento da assembléa, que aca-
bava de presidir, na qual pôde verificar que
a áttenção do Sr. presidente da Republica
á Associação i por ella gentilmente retrí-
hnida.

Felicilou-se por ali ver unidos a Lavoura.
Industria e Çommercio e todos com os mes-
mo patrióticos desejos de col laborarem na
administração do paiz, para o engrandeci-
men Io da nossa pai ri a.

E foi, já J(i V\'i horas, encerrada a assem-
bica, cm que, toma posse a nova directo-
ria da Associarão Commcveial do Pvio de Ja-
neiro.- ¦'._-- ¦ • ¦• ¦- -

A MISSÃO COMMERCIAL IIE3PA-
NHOLA

LISBOA, II (A. A.) — Em Porto _e Cuim-
bra preparam-se Brandes manifestações para
a recepção da missão commercinl hespanhola,

A Af'CÃO MERITOULV DAS CASAS
DAKÇARIAS DF. LISBOA

LISBOA, II (A, A.) — A imprensa desln
capital elogia a deliberação das casas banca-
rias nacionaes aqui estabelecidas de pagar in-
tcgralmenlc os empregados das mesmas que
forem chamados a prestar os seus serviços
nas fileiras.

—»—*30K»—-o ¦

is Mas do nttlloiiario
Foi feita hoje :; arrecadação dos bens do

inilliouario Manoel Venlüra Teixeira Pimo,
falleeido no abandono quasi, no sobrado d.i
rua do Carmo u. 'Í7.

O juiz officiou á policia cio Io di.ilrir!o,
mandando entregar as cliaves, etc. ao ir-
mão do falleeido, padre Ventura, que co.nlfl

! SI! annos.
Foi encontrado um testamento, feito era

mil oilocciilos e tantos, quando o miltiona-
rio linha a sua fortuna avaliada em oitenta
contos.

Teixeira Pinto linha, aclual mente, cerca
í de tres mil contos, principalmente era acções

do lianco do Brasil, apólices geraes, acções
| do companhias, ele. Deixou elle o irmão,
| padre Ventura, duas irmãs c tres filhos na-

turnes.

J\H11S, II (Iíhviih)' — Temnü a icí/í.s-
Ini' dhiIh itnui limi jiirtiuilti vm Vrvilun, Os
òtidiuci uflomilea roíifrn « colltnn .-*.S'7.
tlr})uiti ilr um lerrlrci VnrnliarilvU», foram
compíflamcntv rciioIlUln» pov notwia va-
IcitteH trtiini': numa luta em <juc a Mtone*
Ia desempenhou um tmjwrlanla papel.

A arrão üu eonlm-offenuivd francesa
l>vrmttllu-m>K expulsai' o inlinii/o tíc mui-
Uih eenleuitn tlcmetroa (1« sua primeira li-
ilha fle defesa,'

Informações cliefluüus das pahcs tien-
Iros llmüroplies da AilemaHtiH cm/firmam
iiue as perdes do inimigo são {nealcultt-
vels, o que produziu cm lodo o Império
um cffello péssimo, ao yuul se junla a
(/raridade da erise econômica> Todos cs-
les faetos provocam jhin populações vm
enorme descontentamento c urande au-
ciednde.

o fracasso da offensiva contra Vcrüun
contribuiu cm ura mie escala parti os fn*
muitos que desde « principio do me: se
notam no Império. Alem de outros moli-
vos, as derrotas turcas, o insuecesso da
rcbctllão irlandesa, a continuação r. ar/-
(truvamenta ito bloqueio, a intransigência
do presidente Wilson C a i mm incúria da
{•risa financeira, tudo islo lera o puro a
desesperar dos suecessos prome.ltidos.

Durante os tumultos têm sido saquea-
das, cm vários pontos da Allemanha, des-
de o dia primeiro do corrente, cerca de
J~>;> casas commerclacs.

Ao mesmo tempo que a situarão na Alie-
manha ê tão negra, na Franca os deposl-
tos de ouro uugmenlum de dia para dia.
Só na ultima semana foram feilos deposl-

¦'¦ i" Inistoi
bil

iá complicada dèúm
oieriaot»

O fi :at

tos no ¦importância de 7 milhões e meio,
coiilru O milhões correspondentes â sema-
ua precedente.

•0) esfâsicSísé /aJa.xasa-

da Companhia ele Loterias Nacio-
nacs representou, não ha muito, ao Sr. minis-
tro da Fazenda, com referencia ao dpsappa-
rccimcnlo, da repartição a seu cargo, do bi-
lbcle ii. 20.267, da loteria de S. Paulo, extra-
bida a II de novembro de 1915.

Num destes últimos dias foram npprchen-
didos na "Casa Gaúcha", á rua Rodrigo Sil-
va, vários bilhetes da loteria do Rio Grande
do Sul.

A' noite desse dia appareccu á casa do lis-
cal das loterias o Dr. Flores da Cunha, pe-
dinrio aquelle Cunccionario a entrega dos hi-
Ihctes apprehcndidos, pedido esse que uao
foi satisfeito,

O Dr. Flores da Cunha allegou, então, re-
forcando o seu pedido, que o fiscal cias lote-
rias não fazia nada de mais, pois, naquellc
momento mesmo, clle possuía no bolso um
bilhete cm condições cgnaes ás dos npprchen-
didos na "Casa Gancha". E o Dr. Flores da
Cunha mellcu a mão no bolso, dcllc retiran-
do o referido bilhete n. 2(5.267, da loteria de
S. Paulo.

De tudo isso deu conta o 1 iscai das lote-
rias ao Sr. mini.-.'ro da Fazenda que, nesse
sentido, officiou, hoje, ao Sr; chefe de po-
licia. , . .

O Dr, Aurelino Leal mandou abrir inqne.w
to para apurar o caso, o qual corre na
delegacia auxiliar c em segredo de justiça.
«—^— ———^»-.*gS&gte—<-»—-—•-—-^~—^-———¦

d!rc use asEllílr^ãE•, o
commanalo eSo esses4-

cito seav'víp
ATJIEXÃS. li (llavas) — O príncipe

Alexandre, du Servia, permanecerá cm
Corfu', onde cltci.wu recentemente, afim
de reassumir o commando d'> Exercito
servlo, que já está rcorgunisado.

£1 S.ejviuà esftá ssrgai»
Síâ5KÉü:.ííB

ass
ama es-

LOXDUliS, 11 (llavas) — d Servia
acaba de adquirir « segundo contra-tor-
pedeiro da sua esquadra e 5iin transporte
de guerra.

'^m m itUo^soirvlos

Continuando a falar sobre a política do !'•¦-
pírUo Santo, 0 Sr. .loão Luiz Alves pronunciou
hoje, no Senado, un» discurso, do qual damos
abaixo o romuno :

Lamenta o orador a ausência do Sr. Her-
nardluo Monteiro, que, houteni, seguiu paia
Victoria.

Ivxplle.i a sua Inlcrferoncln no problema
da Kuccesgflo presidencial do listado o os mo-
livns que o levaram a separar-se tln partido
dominante no Kspirilo Santo, lísgolnu Iodos
os leciiros do que dispunha, chegando a por
á disposição do presidente do listado a cadeira
que oecupa no Senado, tudo com o fim de evi-
lar duvidas o ntlrllos polillcos que só pode-
riam prejudicar o listado. Não tinha cândida-
Ios á presidência c apenas quiz sempre a par.
no seio da família esplrllo-saiilense.

Viu, porém, que eram baldados os seus es-
for<;os, porque eompreliendcn, der.de logo, que
o que se queria era fazer, por Iodos ns meios,
presidente do listado um membro da família
Monteiro. Analysa o modo por que a conven-
cã>> indicou o nome do Sr, Ilornardtno Mon-
teiro. A convenção foi presidida pelo coronel
Marcondes, presidente do listado, e tomaram
parte o chefe de policia e outros liineelonurlos
públicos e diz (pie em nenhum listado faltou
ainda tanta compostura em Indicações de can-
didalos a cargos políticos,

O orador diz que o governo elevou a força
publica a mais mil homens o a ella juntou
quatrocentos cangaceiros, assalariados para o
mister de amedrontar a opposição e as popu-
laçôes ordeiras <Jo interior.

listada a situação eeonoinico-fhiaticeira do
Espirito Santo e mostra que ella é péssima, afi-
gravada de grandes compromissos, e diz que
o que era preciso era sair desse Iristc estado
e foi para lal conseguir que o orador se esfor-
çou, procurando uma candidatura á prcsitfcn-
cia capaz de envidar meios de combater os"dcficils" orçamentários estoduacs.

lira preciso um movimento no sentido de
melhorar a situação do listado. lisse niovimcn-
to se rcalisou, partido de todas as classes, cs-
barrando im plano macblavelieo do governo
estadual, prórognudo o mandato do Congresso
do listado.

Sobre este assumpto, continuará amanhã o
orador as suas observações e a sua nualyse,
dcscmpcnhaudo-sc do dever que se inipoz, co-
mo representante, na Camara Alta do paiz, do
listado do lispirito Santo,

O Sr. senador João Luiz Alves recebeu hoje
de Victoria o seguinte lelegramma:"VICTORIA, 11 — Junta npuradora fim-
ccionou legalmente, concluindo hontem seus
trabalhos, diplomando vinte deputados da
chapa opposicionistn o cinco avulsos. — Sau-
dações — Dcoclccio Borges."
——— ———<—**e&m*~»¦ ¦ —- ' ¦---"—

as irregularidades nas appre-
hensões de contrabandos

Dadas as irregularidades praticadas pelos
guardas da Alfândega quando cffccluam as
apprebensões de contrabandos, o Sr. iuspe-
ctor da Alfândega baixou hoje as seguintes
inslrucções:"O inspector rceomnicnda ao Sr. guarda-
mór que faça observar aos Srs. guardas ndua-
neiros que nas participações dó apprejien-
soes, que deverão ser presentes 'Mmmcdiala-
mente" ao gabinete para o procedimento c|t:e
no caso couber, façam "sempre" constar o
local, dia e hora em que as mesmas forem
cFfccluSílasj os nomes por extenso dos ouxl-
liares, quando os houver, c bem assim todas
as circumstancias (pie occorrcrcm,

Rccommeuda, outrosiin, que c;s officiaes
aduaneiros, apprchensorcs ou auxiliarcs apre-
sentem-se lambem immediatamentc, afim cie
evitar demoras-prejudiciaes á marcha do
processo."

,—ttgcos**""* **—~-~ **¦

Estrávlou-âo mm
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disclarados
0 terror dos tanoIoBarlo^i
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movimento á larde, entro os funcrlona'»"
nos du Correio Gerai, denunciava que alguma
eouxft de extraordinário ali st- passara ou pnst
suva.

Tratava-se, nada mais nada menos, do es-
I. vlo de uma uiai.i de registados, contendo
valores declarados, (

Indagámos, então, do vários fuuccionarloí •
(piai a procedência da mala extraviada e nin-
guoiu sabia informar, allegando todos que
não estavam para ser transferidos para Matto .
Grosso nu outro logar qualquer, rçglmcu ota '
adaptado como medida de serviço.

ti facto é que — disseram-nos alguns em- j
pregados — só ".seu" Camlllo pódc declarai'

»tudo. Alguma couso lia, e grande. Nem o Sr.- '
siib-diiector pôde informar no ccilo. li si A' J
NOlTli não conseguir fazer luz sobre esse. •
caso, elle ha de ficar como aquelle celebro .
roubo do seis contos, á espera de providencias j
aluda hoje I

í!

-CSl"

Una visita ao ia^írê© tt

Na próxima segunda-feira os Drs. Aze"»
vedo Sodré, Afronto Peixoto, Costa Leile o
Miguel Calmou, ctti presidente cia Sociedade
Nacional do Agricultura, visitarão, na Penha,
o horto daquella sociedade, afim de combi-
narem a installação da seção agrícola ua
Escola Profissional Visconde de Mauá.

C0MMUIVÍICADO3
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A' arde, a Assistência soecorreu o marinhei-

ro cio "Chili", Antônio Poif, italiano, que a
bordo fora victimu de uma queda-

,»«<a?aa*>»4"'-—¦'—"—¦¦¦¦"¦ '"¦•'¦"""

íca da
o, s

nova repu
China m.erídi

PEKIN, II (Havns) — O governo proviso-
rio da China meridional, organisado pelos
generaes revolucionários cm ('antão,, procla-
liiou Li-Yuan-Sung, presidente da Republica,

, O gabinete lambem está já constituído sob
a presidência de Tang-Chi-Yao.
_______ .——»—«ggp» i—~~___———-——

0. .1

4

ffl Jüpy aiidOJi
Entrou hoje em julgamento o réo João Fer-

reira Monleiro de Barros, que, em (i de dezem-
bro de 1908 ,no logai' chamado Páo Ferro, em
Jácarépaguá, feriu a tiros Annibal Pereira,que
Veiu a falleeer,

lintrando em julgamento em 1909, foiabsol-
do, Novamente entrando em jury, foi boje
absolvido lambem.

*
O Sr. Dr. Azevedo Sodré, prefeito munici-

pai esleVe hoje, á larde, cm conferência com
. presidente da Republica, tratando de
ão de interesse do Districto Federal.
„¦  s—«nc.< v&b*—»———»—•-¦—¦——— --¦-¦—--—.

ATUBSAS, li (liara.-) —„o norte de
Faloiut (.'.v/c? travado um renhido comlia-
le. Tudo indica que vs austríacos ¦inicia-
¦ram a offensiva contra os italo-servíos„

O gowe-s'..© §_e5fsa__i-->-
e_5_.g3va__\i3s-ss 83 ss _a_
ess Esiaílos IIíbüí-òs e

MADKlDj 11 (llavas) ¦— O conselho
de ministros, reunido ?>o palácio real,
oeeupou-sc de vários assum.plos, entre os
quaes a iroca de iiolas diplomáticas entre
os governos da Allemanha c dos listados
Unidos, feUcilundO-so pela feli~ solução
do incidente.

Um combate .so Bargo
úv Osíersde

LONDRES, 11 (A NOtTÈ) — Travou-se ao
largo de Ostendo um ligeiro combate entre ires
lorpcdciros allemãcs e quatro inglczes.

Os ailcmâes abandonavam a luta e refugia-
ram-se naquellc porto belga, a coberto das
baterias terrestres.

Os navios empenhados na luta soffrcram ave-
rias de pequena importância.

Os balões €í!35l!iyí?s qué
Qüfvãrãm de Ver.dun
LONDRES, 11 (A NOITE) — Anmmcinm de

Amsterdam que caíram em torrilorio allemão
dous baleies eaptivos frahcezes dos que gar-
raram, devido ao temporal, ha dous dias chi re-
gião de Verdun.

Um desses apparelhos caiu rio Ilannovcr,
conseguindo os seus tripulantes fugir.

8%
a

Na sessão de hoje do Conselho Municipal o
Sr. Leite Ribeiro justificou um projecto tor-
nando obrigatório o uso de filtros nas escolas
do Districto Federal.

•í_50t5a«—V-
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Â coospirata no'

Depoz boje no .luizo Federal, na formação
da culpa dós indiciados no processo da fra-
cassada conspiração, o ex-musico Sylvio Pau-
Io de Freitas.

No curso da audiência deram-se vario:, in-
cidenlcs, sendo para destacar o de haver re-
querido o defensor de um dos aceúsados los-
se apprebendido um revólver coln o qual se
achava armada a testemunha.

lisse requerimento foi indeferido, havendo
protesto do defensor.

lanei-s siiimedlatos do "Rio de

A REFORMA CONSTI-
TUGtONAL

O clcpnlad.ii Pedro Moacyr enviou ao se-
nador Ruy Barbosa, o seguinte tclc-gram-
ma:

«Senador Ruy Barbosa. Abraço-vos pela
primorosa opporttinissima carta ínsigue
prova — nuii5 uma entre mil — do impec-
cavei altivo civismo com que, renunciando
logar commissão finanças, indicastes a go-
verno e paiz larga estrada reformas sem
as quaes é iuütil tentar empíricos expedien-
tes dominem profund,a crise nacional. Vos-
só novo e grande gesto pòdicrá. ter effei-
tos maiores que campanha lançastcs con-
ira taudilhagem e militarismo em 1910. —
Pedro Moítcyr.»
,——, _.-,—- — ¦>— a—<_3ySa>—•*¦ ¦" "¦•¦'—-—-"
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Instituto Secundário Feminino
ItllA DA QUITANDA 

rf
Télcph. Central, 2.093

Direcção pedogogien da Inspcctora escolar
F.slher Pedreira de Mello, c das professoras :
Maria Joanna Palhares e .Maria Soares Vieira.;

Cursos : preparatório, normal e secundário.
Aulas diárias ; cias 11 l|2 lioras ás 18 1|2

horas.
Preparam-se .candidatos ás Escolas Superio--

res da Republica e á Escola Normal do Distri-
cio Federal. Curso normal completo. Ensino
cie àccordo com os progrnmmas officiaes.

Estão
turmas.

ibcr.ii matrie ias para

©GAFE í

Apezar das noticias de baixa na Bolsa ch-
Nova York, ainda boje repetida, o mercado
de café entre nós .manteve as cotações do
Ji0§800 a 115 )">.• arroba, para o typo 7.
.Feia manhã venderani-se l,fií)5 saccas eno
correr do dia m::;s 1,700, somniando íi.36'1
.saccas.

Hontem entraram 5.(i.">l saccas, embarca-
ram 4.751) e ficaram cm "stòck" 192.712
saccas.

faíIIáde-de -mede

ttA111 ralais Royai-
K. do Ouvidor, 125

BREVEMENTE—lléabéi tura deste im-
poitante estabelecimento de modas e con-
¦iecções. Belüssimo soitimento das mais
recentes novidades recebidas da sua casa
de compras em Paris.

PREÇOS OiE REGlfÀMB!

pra ^íikss^áss liu.anafll
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Senhos tuiTionr
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S. PAULO, il (A. A.) — A convite do
bacharelando Sr, Lysippio Braga, presidente
do Centro Acadêmico 11 de Agosto, o acro-
liiauta Santos Dumont visitou hoje, ás 13 li-
üioras, a Faculdade de Direi!'1, sendo ali re-
cehido carinhosamente pela mocidade acade-
mica. Saudou-o, em nome dos estudantes, o
acadêmico Francisco Borges. O Sr. Santo;
Dumont respondeu agradecendo, retirando-se
em seguida, sempre acclamado pelos joveusestudantes.

GSNÁ
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Sra! © carofto um

ub de Engenharia remetleu

MDy

ú directo-
ria da (.'.entrai do Brasil algumas amostra-
de carvão nacional, afim de ser submctti-
cio á anajyse, no Laboratório de Ensaios da-
cjuella via-ferréa.-

: Essas amostras foram levadas ejla tarde
ao lahoralario e o exame t'c:i, cm seguida,
iniciado pelo Dr. Penna Júnior, director da
mesma repartição.-

-* -o_s30>»—-9-

» r."íi ,41c.ro e yoyaz sao ultimados
O Sr. 

'inspector 
da Alfândega mandou inti-

mar, boie, os immcdialos dos paquetes "Hio
de Janeiro" e "Goyaz", afim de prestarem
declarações, amanhã, ás' Vi horas, sobre as
npprcliensões de contrabandos effeclnadas no

^.jia 9 ultimo, a bordo dos mesmos Raquetes,

]s bois do Mífirao morreram!
A couunissão nomeada ha dias pelo Sr. mi-

nistro-^dH Agricultura para apurar a respon-
sahilidade do Dr, João Christiano Cruz, ve-
terinarlo fpie immunisou o gado importado
e remcltido para Santa Monica, seguiu para
aquella fazenda modelo, onde, ccr.o ú sabido,
vae aos poucos morrendo tocjjo o gado inunu

, nisado peio alludid© veterinária, ..->¦ »,

Reuniram-se hoje, ás 13 lioivasj iia sala
«Azevedo Sodj-c», os phaímácoiandqs de 1910,
para eleger o paranympho e as respectivas
cpmmissões. Presidiram os trabalhos os Srs.
Lauro Oarcindo F. de Sá, José A. (-amara
e B. Gonçalves Ferreira. Esta mesma mesa
foi eleita effcctiva por unanim.dadc de
votos.

Le:.;'o em seguida, depois ck longos deba-
tes, íoi acceíta a seguinte chapa: Para-
nyinplio, Dr. Afraiiio Peixoto; homenagens,
Drs. Pacheco Leão è Alfredo d.e Andrade,
e gratidão, Dr. A. Maria Teixeira-.

Fcii eleito depois por unanimidade cie vo-
(os orador officiai. d,a turma o br. Lauro
ü. de Sá.

A commissão de quadro ficou constituída
pelos seguintes Srs. Altino de Anckadc, El-
zeario Castella Branco, Paulo Tavares cia
Siiva, Enrico M. Mello e João Clemente
do Icego Barros.

Foi encerrada a sessão ás 14 e meia, l'i-
cando márcàcta a outra reunião para quin-
ta-feira. próxima, dia 18 do corrente,

A questão cie fornetiíneni 13

so lorpo oe lombeí m
Conferência no Ministério

do Interior
Com o Sr. ministro da Justiça confereneiou

boje o Sr. coronel Almada, commandante do
Corpo de Bombeiros.

A S. Ex. o. Sr, coronel Almada apresentou
uma amostra de brim que lhe foi entregue pela
firma fornecedora daquella corporação, amos-
tra que S. S. não acha em condições do con-
trato.

Isto mesmo S. S. fez sentir a S. Ex., que
approvou a resolução do commandante dos
Bombeiros, que recusou a mercadoria, e fará
v""ivuu.ií o contrato» ,—-

JL

wr>n icywi&vsw ase _B_agé_--s«3ísia
Clinica medica, particularmente doenças chi

estômago, pulmão e nervosas. Cura das mo-'
leslias rebeldes da pelle ¦¦¦ mucosas, arthritisi
mo, sypliilis c morphía. Di cons. e applica /
"llndium" ás 2 horas ,i rua Sete de Setembd
n. 135.

Para mobilai
procure uni

sua residência
fabricante de

reputação. Gastará menos e
terá o máximo do conforto

c da elegância

Leandro Martins e_ c.
~tf..

OUKSVES, 39-48-43
OUVIDOS?, S tjj-^a

Cohstrucçõ
Mm

civis pelos engenheira

Sérsstféllõ BeinStes c1gs5íící3
«Jornal do Brasil», 5- andar

O DK. OSWALDO ti. OLlVEIlíA é de novo
cnconlrado diariamente cm seu consultório, ó
rua Sete cífl Setembro n, ii3. Itesideiicia: Mar-
ciue?; de Ábrantes n, 201; telephone 55J8, sul

y...

Joaqui

T
n fraiicisco Pèrei ra

A
sc-á
do S

Jmissci de seümo dia,
aíiianhã, ás 0 hora?, na ma.:n,<
aintissinio Sacramento. k/

LOTERIA DE S. PAULO
Sabe-se, por Iclcgraiüma, dos seguintes :

prêmios da loteria cstrabiiía boje:
11C01G  S0.0C0-?(iC<)
151777... r.OrofHiar.pi)
7Ó2ÍI5,., n :00tl!í!Ha)
14í)51õ 4:00í!V!í!!

O primeiro prêmio de fi(i:(iflri!r foi veu---.ua
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MANTEIGA Virtíik.vi
1 anteur/sada (reclame) Icilo n i.fiSoo Oi-vido. 147 Lallorla f».-j|;nyr:j.

^BÍ^VÕBIA. 
A„«ni, ,ui Hudfc Ü0I1

ALPANMíOA, 105

Rll.
(asa Estrella do Oriente

1" Jo .M.livo n. 7-.-I

"CAR MEN"
«9. Mi; DIset (.atire bkn uvw «• rmómu pnr UlúrnlHniice» vouIiim, pnr ses jh.u-% udiiíim-loni niusllâi ré|iriinri's cl p,, M". com-ossIotiHmutilai.. Lg prlnc pnl iiiópllo (Je .M, Hl/ei, ce.
lu «Hvolr .fpmiirqiKiblpiBonl nmiilói' rorvWro . i) çriiro estíi-cvüu-o iinreeitindò n "nrl-
li';,,."* T. 

"^P»»"". cm 1875, im (im-vii .,.,.mlmi», de Parla, iIüuoIn ile llflelriiH «|,ie.niçooit «obro ii ninjielYn nor iiiio ku crlUunvn tid. ,i i n esplrlio mnls miemiliidu dn cntfin no-\e\ Jovon OHuplii france/n". une uulni pon-síl "»" "I HlRi  iniiii do movimento llieo»iciimeiilo lelin pnr Hiiuileliilri», VUHoim tlel. Ulf-Ailnm, .Mendes u uulrus dn» ideai iliu-iiiiniKlii.j du Krnln dc Hc.vreiilh. Km venimlc,ul re.-.lWec.ci « ••Onrmen", du alguns eollciWK! illlrll, e dr-.le Itilllbflll, Urillll lllstii* o lo-Jífv.1*, como nlllilll lui.ii' o IWII \er, Afflrnmbiililiiinçiijc, emflm, i, critico (lu "l/Aii", "l.o
l'i'ii!ivfils <• ".Monlleiii- imlvorsol": "Du
iv-l cel (ipíni coml(|iiu n'e-1 tjii'unu loiiguesitile »le iiroiuis, imssi hien ((nus lo imeme,
nuo iIíiii In mtiiiiiiiv cl cn innllerc cPnrl, Io.compram!* u*uui jíiinuis ncitI ccti.v «loi v unirçcoiiri.-.." Kmboni, n "Cnrmcn" h-/.', n.ollo niinns i|iie prvccilurnm »i sim "rOjiii:t-"
cm I tiuLs, c «•(¦-«(«« iiilno nio hn.fc* umn .•urrei-ivj rçnlmciilc vlctoriosíi pelos pnlcos imila no-I..VÇIK iin inundo, cimo oslA i|iu- uno vflo emnin ai siTiuis dos im.HM.s L%vi'|.»n 4» .Muniel-iml. íi (le-neilo nicsnju do ipie u(|iil so «liz su-Div it cclflirliliidc do numeron, nrlislut mu.-e.ilu I íi o o t-fini os iippjjiiisns ilns "torHnhiis"

i velho n.sftrno du (iimrdn Vcllui! I" fneto
|i»c os cariocas tím visto c ouvido vitrina .••o;i- '•(.iinisciii". niiiü todas cllici eouio n dc• tom, niiemis nn vuu pcr:ioiui(!cm priiicl-);.t. (Ii iiiimic:! dn imtslcii im lliciilro do Itiof'iiinli'111 nuidn um c-nifiiiliti paru o rc-;ls!o iloI piiiiu-iru "(.iiniicii" cmitiillii i» rc|)re.:».-iitnd.i uPIMIIOI' pflll Sun |ir,,(iiv-.)l!i.|||. |),,|| .!,,:,•., ¦.-.;.
cnmilln c Mieluula, Ni, inaximo. .,.. Sr., em-piv.-iirins ir 1-n li>ni dndo, dlspcn lindo nllcil-

ÍIIAIOEIÍIIA
A5 PE8VKNTURA8 po
SR. J08È DF. JaüUZA

¦

-*- ¦ » o m«inn.inmiifMu^w..|.1|n)lf|1|rT»

vi no acre: *~ÍlWj|iiíiiíJjlO?I

fiitrilslíiiiiipi
laia

*a*m*KMmmem*m, m

1 G

Vcn
Aiiian!

ti - I ,.,,.:. !./• • i N •'¦i"",s "OI M ifiii i ia o, ( siifii liliiiti nlleii-n. / "-Loteria da (.tipir.l! ««c-i lambem m. sodiixldo indMdciro (lua IlVs-t> -1 5 ._ ponho». Assim, nenhum crime de Icín-nrlc"3 PL • f\ ifl f\ ,.'''- <^\ /^ y"'t> " I !"' <!'' '•'••'-mcniiiríii (|,» \;\,x\ itcriircliiraiiii O-UUU$O0O ,!'",LC,M "'; •Sr-.»»>»» * >lin«"'"- ' •¦!:..ni.víi"
¦'ninnnf pct-i i',.1!/ .,., u.rr • i" '" ••K°':;:i"» vaie iicrfeiluiiicnlc por lu-.st.t leli/. tasa. Habihtem-sc -'lo <hk- deixumos dc vee c mivjc. „» «,„.• vi-t v> COIUOS por OOO reis. mos e ouvimos de mnls. no:» oulros intcriiri-

./. D Ihununoml t.S..,íl 'T1'"' X ''''"V lle m " «¦•"«'cíni, urge
"'•"ii"''»,,!. luvrescenliir. Im.i » Sr,,. A(,'oy.zlnl umií Car-\Wn. ncrvorii c cruel, como nn novulln dc ]>Í53:í3;íâi- «railiJlSCD QlVGSrfO prüncc ,\ rnm.,..-i "hiilianiM-n", 'nntnilnnicn-

w/jojnsj lc eanlon-a ella com snilide etirncterislieo I
¦í> linii O!yecrio, llcurúitioin Glv- ."'i1'"}-,0"u\ í» scu •nnlwibílissimo mnt rial i'.e I

iJL. ''«'''o. Mcr.ulai-o d,- hcciliis t- rnpiih inihlicn, mnior ipu» uns noites nn teclo-•S^p (Ntiscnlesi, l.ucilin (Jlvcerio e filíioU •'. K,c"lslvt',? (i:' "üría, .-iopliiiiiHii-n com
à iniie,.!..,). Mario T<:i;res e fa , |i , „" l",;'Iil^»0. «Ir-pcn^ind.i Inmhcm ulmnnas I

X l--w.utfis.-o Ol.vcecio de Í-Veilas e r-im ', i "* ."'' ''.•""' S-,l"Zi,r "" "'"''" ll:l í"101'"-'* ^ lln .'ausentes), Carlos d-i Siivn ró 
',' • *l,i"'-v',.,n" .•'•••«¦•riei, nn "arin do loureiro-,

c fnmüia innscnl.»), Jnl o <V • H.'• Vv.ii »' : í'...^"-, •-"ÍT," ''!" ,"'" i! M,n l'!U'h'- ü «» ,l;'-
ra Leilc .• ramllin (nusentes) e dei ais .are, ó , l'-""k'1"1 ,t!',H, 'i"'"ios. Os cocos disei-
les c„-.,vidain ). „n,iff„, t. , , ,, ¦.,'..'".^.. .'ll''" i l'1'"1"'"^ '", " oiylu-slrn do maeslro De Angclii
M.tinn, a mi.sa de Iri^sh,,!; din"n-c! p.n- 

'X 
I 
""""" e:,r,,re"^ '' /J" •"•

-mn He «uj,rai,lcf,do e-po-». pac, «ojtro. «viV, v-^.*^^

 Uruguayana, II — (o

O .Sr, J„v,. /,• sou.,!, ;¦;,, camtihriro tinelaje no.i entrou i<l,t mlatxào ,;,m mu em.hntllm na ,„,„,, <„th„.Hl. ,/,. it,r Mv/„ /„„¦,/„,,..(/(di/,,, se/ii /cr «ro rf yiierra,f/OHIo /'oí |'fifi„, "se//-' Sou;,i'>¦— l'ti:rii,l„ uni i Dttigvm i/c tUt.vitmli» nn
IC o .Sr. .Ias,' ilrwnibrnllin.i nin-t]ytmU, con-Unido tle mttnrtuttt preln , tlizvntln (,'w ,>ll,upttwttiltnnt tle bmxii.i mi fttottllwn tlrsnreiuli-ilns ilns taetímàliiinH iln HMt Sul Mineira.Mu:;, seni pi usinei? "sen" Snuzti,..'/;' pura -rs .leiihorex n>-ivni. ,v,;(, ,i 

"y,,,,..
R/so ír-w // iim-rra paru e.vnerinienlar ns ef.feitos tle um lunnluinleio. •tliirin (/n/rer niu

O nclinil prelVIlo de Tiirnuiici», uo Acre, Tc/,plililicac n sciíiilnlc rotiolllÒflO!"Miliuhlleii dos Ivstndos fuldos do Brrii.ll -
l(Mi tono iHileruI do Acre ItoiioUicAu II. ».'iU picleilo do Depnrliiiiieiilo dc Tnruiuien,por nomcnvtlo Icioil,

Coiisiilirimdo que o auiilph;i|i( Iímiio é o
lieor ni.il de uni pai/, por(|iie o.io du cldii-dflüsj

(.oii-idtriindo ipie u eximiisAo di liiHtrneciíi.
pu.)llçii c, poK, ii prinicíio dever dos uover-il"*» bem orlentiidos;

Conslderiiiido a sílimciln prccnrln dn Pre-leiliiiM il.. Deparl.iiiiento (pie, sem vcch.i c-
pcclnl p.ic-1 niicndcr ás exIiieneliiH du uniu-ny.i dn Inslrnecflo pnbllcn, por outro Indonno n pode iiupiihionar dcvlilnmenle, com nd mliHilciln da vorbn «ornl (pie us injuneóesuuuciilloMíiH ipio soffic o pnl/. delerininnriiiu;

Considenindo que nenhum obleo deve lu-r.er rocntir u iidniiiilsIrncAo onde quer que setrnle dn educiiçno do povo;Considerundo que não i- snnieiltc pilascreniiçns (pie o poder publico Uni o dever dezelnr, ncnulelniido-llies o futuro;(íonsldernndn que é tnnibem de noccssldn-dc publico u educneilo dos nilullos, onde. querque n sorte dn vido ou a natureza do meio

Os Correios vão de ^Mi^tttfiím
. 3 ir

O GR. DIRECTOR FAZ
TRANSFERENCIAS

O Sc. diivctoc do Correio (ícrnl trniislVrliiiin li secca; do Irafe/fo imr.i n 'i< ilo expcdlcn-lo o chefe pr, Hortoiiclo de Carvalho, nor con-vcnionclii do Bcrvlço.
Pura clicflar n (!« secçAo. foi dcslgundo o«.. (.nmpos bobrlnlio, que nAo pódc cxcr.eeIncs liincçoes, por Isso ipie ,|A lln» l'o| dllllümiv Hiibsiriuio, o Sr, lisplciio Símio.D Dr. Ili.rleoclo de dirvalho, nd„ é de nuiistli/.er. deve „ su-i Ir.iiisferencin, c com niliiolln•iiikiiIiiiIssIiiiii noln, il» ilecluiiieões ipic. mi.iim multo, nos lez rolntlvnmenlo rts irrcuiilari»(lidos eoiiimims no serviço mi «• seeçflo, que1.1118.1, Iodas ellns i,lii,s juslilicidus mi (ief|.loncii. orol In de cnpiicldndc do pessoal ás suns(iKieiiH ali,

I »»»Mt>~» ——____»

ESCOLA NORMAL
liiicontfam-so todos os artigos escolares

na Papelaria Mattos. Travessa ile S. Fran-
cisco cie Paula n. 28.

mr 11,1 hvtle !>nl Munira ilrne Irarer uni <;,s- ' ;•  '
sen euptteelett ile. u;„ ui.mh^ nas «„: ,eV í 1 

' " •' ," i,l,v.''1' ,",;'1"11" l;''.'11" <>" desen-
Htteraitles... j•¦olwii: nio iiilelliilu.il:

.Uns, "sen" Smitu.. /¦• „ ».„/.„,. ,„•„, Coníidcraudo ipie mio Im em lodo o De-
fienit iineiinutln? (/lhe nue i,.-,, ,','.,..1',... ,,',. 

' l>i;; •mneiito iienliiima (-cola para ndullos; e,
Iuk bruxa» uK*im ,, «,•/,/,,„• ,!..,'¦;„ .-,',,. ,,'.....'"', •¦«««Idcniiido que „ exllncto Dr. Paulo (iu-
i/i/i/to rolou um nifihtuli Icnliei')! de Mendonça 1'lrmiiio fui 110 Dc.par«

/•-"«. felizmente, sú ,, ,"/'.',• „ ,.,, ,„, , . ' laiueuio .1 piimeiro (lireclor (,-ernl da Inslni-
l;r<:n; n:t m.us e.nnpnuluir,*. ,„,':,?„, ,.01 "*":¦. 

''.'"'i'-':
neruiii uritnr.t tiutiiiiinliiint,.,. ( oii'ideraiiilo o zelo e <> ilevoluineiilo comI. n Sr. Snuzu in! pevht'.: ¦ //... ,./,„', .,,.„ :',:'" " Hjuslrc cxlinclo desempenhou sempre
plniX!.vint>:: o eluijH-n e ,n:t!u\ • 1,1, .•,¦',(P-nulii" '' "il".''!"ls ''" sl'" (•'•¦•'Ho;
loriu (/lie. kí nuo /or nerilmleira,''»¦/•« euinluiiô I -'""s,,"t',',,.,',',) (l"f-' "s "eus bons serviços
n mérila Ua orluintiliilude, devem ser pcrpelnados numa lionu-uii({ein rpie•—«cvr*—^ I traduza liimhem estimulo a seus substitutos:l.eMilvecrcnr nesla villa, com 11 (lenonijiin-"Paulo 1'iniiiiiii'", unia escola pnblieii

Uma rarta do Sr. Soares
dos Santos

——.»._
r4 #-.

OHj.A quciíi i as pessoas té:n ! »<¦"««rim pura adultos. ,, ,.Merinn... pois, a Iodas as nuloridndes, n serviço eu sempre apreciei (levidainenle, maCHI O ,'"II li¦.'lliirn ,1 .. n i.vi., .'... .!,....  i II.1 ,,„,.....  , '

Algumas considerações sobre
a política do Rio Grande

do Sul
O Sr. Soares dos Snnlos, ipie vae reniinci.iruninnha o ni.iiidulo de dcpulado pelo Itioirnnde d.< Sul, enviou ao Sr. Vtíenoi* deItoure n seiíuinle caria:"Hio. III de maio de 101 ti. - .Meu •aro

..ceiior - - AflVrlnosos cumprimentos — lie-vendo remintiar umaultã ,, meu loj,'ar deucpulndo. escrevo-Ilie esln,.nrim de, mais umave/, e.spriniir .) meu rcconhecinieiito. não nouncci.onni-io e.templnr, cujo dedicação pelo

No matadouro do Santa Crua

noSWtóiof fVm':>l m 2 •
Mnrulmnloa i Rnndlilo li, tio Mello, r.0 r, p 3. DurlKli & C{, lia r,: Alexandre V. Sol ri-«o, ,| A, Mem cs k C„ 51 r.| l.luu &PI os í.'| ,.„ ii, e I v.: Francisco V. (Joulmt,7. r., « p c 0 v.j (!, sul Mineira, 17 r.i JofttíWmonln do;Abreu, 31 r.i Oliveira Imulos &«... W» C Vi p. o II v.| ll.t-.llii* Tavares, 17 r.,

í'„s íi.i„(f?,,ro.,*.C'Í1Íl! ''-i ,:' ,,,lS lU-u.illii,.
\V\. '•" }">Viíhn, * (:- l7 M LmIx Unrbosa,io .. '. •. Oliveira iV C, lil r.; PünuindtfiiV Maicoiules. ) ,,., 0 .\li(;uslo ,\|, dn Motim¦> I'., .',) C. C | V. •'orrtiri rcjeiimlos : i; r •» .,, c i ccoram vondldna : ia ;m r,
n.'?,0iC,Cí f*a»dld*i 15. de .Mello. '.V.7 vewnt

Su Mlicira, 1 2j C. dos rtolallilatàa, HO*João l.mena do Alue,,, 101; Ollvclm In. A s
ee.'•;; -;'.l:, "'Vi'1'" 'nvnres, '.'1'Jj c.stn, £ tU
5,bW,I!?,?(„G-Í n,,; V,«,ls,«» M- «>ü Mi/ti

Xo onIreposto de S. Dlojjo
O Irem elie/íou i, Ifern.\endldos : I!I8 1,1 ,*., .|y ,,,, >n c t. •¦:, ,.

,-jitn '"iSftV ,",'í"" ,iS "'«nlnlos: 
' 

ivaex.'ita»¦" :i ¦;.ii: porcos, de ly„.|.o „ mm. c 
• 

,^ros, d». |v,,„o „ |?fl0,(> v vitellos, de t?.*,(Jo ;, «üjòV.
Xo maludouro dn lVnlut

reze•\ ba lidas hoje
Exportneilo

Ijiram abatiilns hoje 301 rezes pnr;. t-vlucilo. '
listas ciirncs rcj,'uIi-íio puni o cães do •.,•I mando de l.i.ldeira & liilio,.coram rejeitadas (pialro.

^^ Êm\ àf^\
^*»3í-^ aUl.TOT« ^ÍíLÍ;"'1

blinpador o poflifor uhlyorsal
EM TODA A PARTE«íòstò para a liuisici |niMm„,,, ' 

ü«f,'f»n«»«, P»'«. «''"das as nuloridndes, n serviço eu sein .r 
'á 

Jcie ^ èv I, nen e uns*""7" B ^^-^ «
.,' . -1' U,A '"pnícntOS »i.cm o conhecimento e n exeeuyno doala rs- ««• .inrnalistn p,e loi „ inlerpree (Io se Ir *—«.*-.

iM villa lie iri,tc7;l. c com il llllisica ell- ' Í,",:no la''.lt,!K'l'''<!" ,'J«w a cumpram e ia-! de sua classe numa inanire--:-,ção a min, fei- fí .'i ITTrFIRTTTn S*
, Caju cumprir como nclla se cnulèm. la-- de ..carinho e de svmna lia «»«nni ,in- I •,--il RI II I'Hl IIII BCOill.a meio ile.se alcgr.tr, de tirar us | ; 

Sr- ««•e'»rio 
feral do Ocpur.nmen.o ,.s- .nual jamais „,„ ,M|II,1.,,^ 

'' 
/ 0»'. 

'" -( fl 
fá H K Hl í 1 

"
aborrecimentos, de ter vò.n- ' bllcar. '•"1-""""- 

'"«'"lc íniprimir e pu-1 ^^[^'^ 
n «"ala illusão de nue ü, UillUliJll]ÍÍJ 1

andar
_ oilos os scgreaòs de belleza achani-<ccieiitii:can:eii.te reunidos nos productos fio

Gtiilherminn Ribeiro
ff -Adelaide Itiheiro, Ueuilde Ribeiro Nu- I KÍÍk pS? f0"!111303 I10s productos fio

uaL nes e sua filha licrminia.»Airrodo ÚrbL ¦ "i 
v . 

"•'J^oplastiquci

^gf*' 'jo dc Souza (iuimarâes, sua esposa e fi-r Iforitóivao desteã preparados, sob alhos, Ziha Guimarães e seu filho parti-'FS^P li" u-*. Uessaux, c confiada ao:V çipam aos seus parentes e ¦••>•;¦¦¦¦' ^r» Mansoii. n';.ii'oi..,,'„,,í;.-., ..,..¦,»•,. .._ ,....-j^ -•'"•••'. •¦"•¦. »vus pareuies e amijío
. I/Jllecimenlo, ho.ie, de stin prnntcadn

|,l,e "•' OriUIERMlXA llIBKIHOc os eôi-\ (Iam ,i i.eompanhar o ferelro que sairá ama-¦ha, se.vta-le.ir,,, 12 dn corrente, ás o i ¦>\ "]„.
ns, ca avenida Mem ile Sn ii. lou, ,,iin, „ cc.mitei-io de São Francisco Xavier.

aborrecimentos, do ter von
tade de ouvira sti.i ivkisic.i
lavorit i.

I-111 uma palavra,
a musica éo co:i- V*
solo da vida. ôJNr¦kêf

•O iw.-i , ... nerlencla erfeclivuineiile A htm. ¦', ,', ,,liele.ura tio larmiflea, em Villa Sentira. II Prensa na (à.mar.i dos Deputadosdc ouluhro ,le 101.5. 06- da indepe.Hlehcla ei Neva lon-, convivência c, os *-'/' da Itepiiblicn. (a) .José Vicente Vssum-' ,,"l,c'""
pe;

Pui) cada a presente resolução ncsln serre-

i ia imti
tas pes-
soas

l

i>r» Manson, pharmaceutico-clicfe uo Ju •¦-
tutp Pastciir, oe Paris, cuja reputação é"universal. Hsics productos adquiriram U<\\taaia aqui no Brasil, que são renuíados '
sen rivi I.

Neste acreditado estabelecimento, frcnuori-ltado por toda a sociedade elegante, sãoPela senhorita Vieira da Silva (nu | cl.l!,Pcí'3acl03 todos os Iratainentos aeccssa-sente) ç por inlem-.edio de D. Ma- i",uí .a, conservação da cutis, massagens para:..i.iie ..;,,,,,,,,• seni mandada celu-1 poesidade, para cura da acue, electro.,se'"";.» «Im !3. uma inltwn.de 30«-dia..Para extmeção dos pellos, etc nossuindnlallecimcnlu do Sr. ,\.\ro\ui i i.-i_ , t.-.nrh,-.,, ,s .,; :-_ ',-,.' , .'. Pus>>«in( o..."V
: mói- da eiíreja de São Franeiseo de i:,,..,.oiividam-se pari, assistir a esle acto sctit un-rentes e nnncos, pelo que de,de ia se eonlV,-sau, etornameiite gratas.

que
por não

conhece-
iclii musica

íào podem apro-
veitar esse meio de

oSvera feliei.J.ide; con-
Janioi.poisjcssas pessoas

e bem assim lodosos que conhecem a mu-
sica, a virem otiviro maravilhoso «Auto-
piano», o único piano atiiomaticO.com o
qual se pode focar a mão e automática-
mente dando á musica a mesma expressão
qne daria um dos maiores maestro;.

i.....,, ,,,,.,! i. ¦'"',' . '¦' "KKlCm\ l1""-11- •' iiupressiio errudii qne a im

alistas, conseiíui „„, resultado benéfico, mieme oKiilho en. confessar: o de allenuar. si-nuo desfazer, -., inipressfio errada .p,e a im-

uiíhmi

de mil novecciilos e (|i,iii/.... fa) OswaldoMaya Ciinlia, secretario (jenil interino

UM ALLEMÃO ASSAS
S/NO CONDEMNADO

À MORTE NA
ARGENTINA

ecimcnlu do Sr. AN rÕNIÕ" I Fl" I iambem n \\\'i'„„'.i-Z '"',"' ,^y. lífussul,u|o I qne U.tri;" ',A S,LV'^ *" - S-«^ -:-..- '
lensivos e de perfeição absoluta, líspecia-'"'^...f1". ,,i;lí!r;l P'-"-? cabcl.os. : Rua S. José, 117 Rua Direita, 34-Al.-.|. l.arj,'o da Ciiiiiu*ii,lii,i s. Pai,|0

CASA STEPHEN

EUGENIA GOMES
(BELLOTA)

°p$b Falleceu hoje I). Eugenia Gom.
irmã do Sr. I.ui/ Genesio Gomes; o . ^A«.'K|Õ*, 10 (A. .',. , fRcIartlado) -- Oenterro terá logar amanhã, 12, ás !) . rXi''!'. ,",'"''''"' I*'1.1,1"' f'l,e st'«l,iu l'!"-a ahoras, saindo da rua Conde de "Bom- ,, , rMilu Uih"- «-'mbnrciii-n á tardi-fim n. I/4-. ""•'' '"imifo u pequele "Jnvnry" á noile

i Todas as senhoras devem fazer uma vi-, sita a este estabelecimento. .
""""""'—*¦ — a —lgO$aft»—-- |

Vem ahi o general Pantaleão í

,.,, . ... . , 
— •*» "«¦¦» o.iiiieii.s IIIUII-eos da minha terra, .lulgundo ii politiea lio-u.ri,an,,„!i,| ,,„ m„ 0l,mu(J ,,„ Su, fiiií-lrunienlo de comjiressno, por ser nos'///.nisju, (pinndo a verdade è «pie a maioria denossos corre igionarios semp.-e foi eonstilui-ua por ealholieos. nem houve imncn no nossoIvslndo essa divisão de crenças religiosascomo principio hasilar de organisaçôes parti-(inrias, conforme já eNplicoii o imperccivel•liilio de (.asliihis em períodos concisos ileunia carta ipic publicou cm 1000, tornada

cri^frfr 
A!?^ "ÁA- 

,V) 
">iu,z "«^^«m^ SSfSt

\lt,h ! V" He,,,l'l'l"e KacadT», condemnou Pern de deixar uma tão ilIi.Sivit' con na-
,- V;', *"!>;1,'.,i °, ", ,U)M> M'Ci'!|cli "A1". sirv"»1 ?«!*¦»!. unhas somente pan, svn-Un.si, cia nacoaalidadc allemã. que no dw "etisar a nuiihii gralidào para eom esses2Ü da junho do anuo passado, assassinou 'J"1"1"11"" eompanheiros dc lides iornnüslicnso seu patrício e companlisf-o Conrado í °,RA f|llíles "'« desjieço tristonho, enviando aScbneider e depois dc cs.piariejar o Cll- • !, a,'m''.ií;U 

'"' alV'"' ,;"",,) ;l "l-eessão
çlaver a(irb*i ospedaçoi do mesmo no ,,'« 

'-,, 
^ 

Sü"",*/; , 
„lago do parque de Palernro, nesta capital, -_Ao«rcs rfos «««/«.•»

a ule cs jíiiaidas daquelje logradouro' pu- :bbco os .IcscGi.iiram, quando procediam j ^
limoez.i :.o nus.vio lago:

nrut«^K»xV:a,c

ftrliíioeiiilliÉflííCjzí

loa.

saindo tia rua Conde de''Bom

™&^mr,.m*uiwmmíimam&BWvrt'rmrtmw'-<^><ym-m

^iãose pode fafar mal di
.eopoldina, sob peoa de

prisão

-*«>»»-

~%—

k> liara Ssso a OjgaB»£lia
Civil ?

O Sr. Joarpiim Alves da Moita, empregadona casa_ commercinl "A Exposição", residei.i estatuo ile liamos, de onde vem dinriainen-le para o emprego, ,11,111 dos primeiros Irensna Leopoldina. Hontem, o Sr. Moita, em via-liem, conversou sobre os abusos dn compa-nina. que uno lorneee o numero de carros de•¦' classe necessários á enorme concorrência,ne passageiros e ainda consegue que uma lur-ma ile guardas civis, sob n chefia de um fis-cai. po,icie os primeiros Irens c malírate osviajantes que procuram accomniodar-se me-
Ao chegar á estiie.lo da Praia Formosa, levec ai i ,\iolta o piei,1,0 do seu "crime": o fis-tal tios guardas civis a serviço da LeopoldinaPrendeu-o "„ urdem do elude de policia" ele.-o aprtsenlar na delegacia dn 10» distri-Mo, onde o retlveran, alé ás 13 horas, quan-•Io o enviaram para a Central de Policiaacompanhado de um offieio. Chegado á rua

fia Helaçao, ninguém sabia, nem mesmo o oro-lino chefe, o que fnzer delle, sendo resolvido,anual, inandnl-o en, paz.E por jp,e o Sr. Or. Aurelino Leal não resol-veu lambem puiíir esse energúmeno, que emliome do ehele dc policia prende um homem
JMtcato e trabalhador, pre,|i,dica-o ,10 seu ser-viço para ser agradável a uma empresa par-tieular, que so Se reeominenila pelo pouco eti-so eom que Irata o publico ? E por que o Sr.VV. Aurelino nao indaga a mando de quemsao desviados quinze OU viole guardas civispara, assalariados pela companhia, segundo évoz. corrente, maltratarem os passageiros dosse.,13 trens '.'

Tudo isso
Sircitudo.

Cabaretdo Restaurant do'diib
Tenentes do Diabo

Avenicla_Rio Brapcon. -179
Por eima ,|,) Cinema T,i,i>ie„-,,i

(.oiiliiiiuieãü dos sm:
'Io eulMirelier .11 l.lll |||; MÕíÍAK.S !

da .tmijiii "li a direceâo

, !í0l!u"» caiiriiiidisia liiíspiuiiioiii! SOIIEI11' moiirie

PELA CENTRAL DO BRASIL
HIA IM^irSLIUA 1)0 I\S-
IMOCTÒ» DO MOVIMENTO

O Sr. inspeelòr do movimento da Central do
reslcja a i:t do corrente o lliS> ,,„,;,,,., ! »!'i?S 

i1*'l"l,l"«i agora uma medida cxqiiisltn
|-i" da s„a cfeiisfio o 

' 
ll "Ti1 I'1' ^lvar- " h"U'iuh ,,,,s PnU«lws causados

Ifirin do Exercito; ".Mnnolo de eaval- I pelos diimiins 1,0 material rodante.
No seu cpíarlel será sob„„i,i«. 1 . ' ""'í'"1'1' 'iue tem motivado justos re-

'•""' umn fesla inlirm, oar , , i Í'r, 
", ,ll,,n i ES' .'u'"1""" |)nivcllo Ira/ á Central; ao

rã eonviles espec ae" seu o ir 
', 

» " ,VC" "In-0i " |,r,,",iz" <ll's«' via-ferren é evi-
"•«I» « Iodas' i! ,,s 

ÍI' ;' cn- 
:'C 

lcrt' .,)0,'(|"? I"-™ «•melhnnle sel.vi,() (lcs|il.
sistil-a. s ,|IK 'inuerem as- cpu o inspeclor do movinienlo uma lurnni deliinecionarios effcclivos, deslocados completa

jMpbüiâs a prestações
j ALFÂNDEGA, 111 j

0 108* anniversario do'regimento de cavallaria

Rosa Teixeira, ás II), „,, de \. S.
Cão, no Campinho; Manoel Maehail,
na matriz do Engenho Velho.

ENTERROS

Um importante juS-
gamenío

A Corte de Áppéllação faz <>ra-
A'es CPlKiirne »,^ I I '*¦','* li:"''"ísa "' 18' ««•' '*'"> Manoel Ah\cs censuras ao Banco do S|lvíl. ™> '-aura de Araújo „. 97; u-aia

Rrncil i. (:;"'los Pinheiro de Carvalho, rua S.

8USSAS

Resnm-.sc amanhã:
l>» Edith dc Souza Pragann, ás a j *> -nj

e.m-e.i.1 de S. Francisco de Pnulu; tenente' U-varo de Assis Carneiro, ás i) l|2, ,„, mesuu;•r tenente da Armada Carlos de Faria V-i ,as ., na mesma; Alfredo Cândido Nasníell,us .1 1 .', ,u mesma: éeroucl Giflínni» Ktniliodos rseves, as !) i|2, „a mesinn; Jmi„ l9Aquino I-onscen. ás 9 1.'.', na mesma: Joanuiml-raneiMo 1'ereira, ás «J, ,,., ,|o Sucrnilienio;Alberto Pereira da Silva, ás !). „;, <ia Gloria;U. .Mana Ainnlln Guimarães, ás í) 1 •' n. in..lma. e ás 9 horas na egreja de S. ívdro .ohiicttntndo; 1). Luizti Jouqulnn de OuJiroz"Paiva Mendes, ás 9, na da S. José; Antônio j'.l'".11'?- i,s /'• nn egreja do Bomfim, em S.Uinstoyno;' Antônio Joaquim Fernandes •,« 1•• "'! 
\Srm t\tt X S. do Amparo, em f.-.sca- ídura; Manoel da Fonseca, ás 9, na egreja da I'¦ 

;,','¦' •S:ll,clt'; senador Francisco Glyeerio, /ns . 1 '.', nn do Sagrado Coração de ,!e-„ • <
AUilio Boselli, ás !i. na de Santa Luüü • i).lMana Carolina Sampaio da Cosia Pereira is.', na capella da Sociedade Portugueza de !! •-
nelieeneia: I). Maria Anta Pereira, Ss S invconvento dn Ajuda; Franeiseo Furtado t*crei-!rn Júnior, ás !», un do Divino Espirito .Santo,'do Maracanã; D. Maria Ottilia Barroso, Pe-'rçirn de Souza, ás 10. na matriz da Caíidelc-'ria Domingos Couto de Carvalho Neves iis«, na dç S. Francisco Xavier; D. MargàVida,ose Alem, as 8 12, na mesma: I). Einili.1

(,.ií,ei

Foram sepultados hoje :
Xo cemitério de S. Franeiseo Xnvk-sael, hlho dc Miguel da Silva l.ouivoI.uiz Barbosa n. 18. casa ã; Manoel

Hrasil
l.ecebcmos a seguinte caria

,"Srs. redaelores d'A NOITE'

Ih;

I.i. com n ,|(».

-Aos ti xKxrns • K-MTÒ ABSOLUTO I

Ao Cabaret

ENTRE QUITANDEIROS

U ilalinno lugiii.

bandèira,llli,,,() PL',° reií'mc»to J -«S &

calor de aOSOürf ^avaehe 
• ,,o

b) Conenrso de sall,

(^L^DO:

.^$0z^ 0 rrieíhor c

2.
oU'(*"õ

<1 o
Si 3

muilo lorto e precisa ser en-

íarage Mercedes
piiBPBÔNÊ ClEPITüai, 43S.

Ü. S. Rodrigues & Comp.
-*—l<-«rS>V

fí? mais elegante
ASSEMBLÉIA, li6 - RIO

O

B serviço de raios Da fi, I.
i ;1 Copacabana

Vae ser iniciado no correr do presente mezn serviço de rápidos na Guarda Nocturna deCopacabana. Por esse servi»;,,, fp,e aliás é degrande utilidade jiarn os 'moradores 
dnmicllazona, pouco mais crescerá.a contribuição dosnssignantes da Guardo, cujo numero tem crês-CkIo depois da idéa da ereaeão dos rápidos.

_ Os rápidos correrão sem zona limitada, istoe, os serviços dos mesmos abrangerão Copa-cabaua, Cattete, Botafogo e cidade.
O serviço de vigilância nocturna lambem es-ta sendo leito eom o máximo rigor, pelo imese mostram bastante satisfeitos os moradorese negociantes de Copacabana.

——————— »—».-i5f.B»ii ,—Cn?. íos médicos á noite com urgência
LACERDA GUIMARÃES

'agamento a cacete
—*.—

Marido, mulher e filha«brocham» ©senhorio
Bernardino Gonçalves, reside,de .1 rua ts-ms Carneiro n, l.ll, na eslaeão da Piedade éproprietário de varias casinhas ã rua Fran-cisco hragoso, no Encantado.¦¦.&' seu inquilino como habitante dc uma(ias reler,das casas, ., de numero 50, João deAguiar, que aelualmcnte sc acha desemprega-
l\-la manhã de hoje foi Bernardino pio-curar Aguiar para -receber os alugueis de suacasa, sendo convidado pelo mesmo ,, entrar

para eom clle sc entender a respeito dessesalugueis cm atraso.
Uma vez no interior da casa foi o infeliz

proprietário nggredido violentamente a cace-le, por .Aguiar, sua mulher e uma filha.Bernardino. que recebeu vários ferimentosna testa e cabeça, foi soecorrido pela Assis-leneia e rõcòllien-se á sua residência Os a."-gressores ev.ldiram-se ao chegar ;, policia do-tr districto.

nír"de m^m""0^' -t '"' "ma ln,ss,,i» n'o:\-i-
Ior de iiolooo' 

"0 ' Ul" p0í]mú^ <»> v»t-

eiaesC,,nTre;io»-:!,::;S1;i,--ll''-.,l--or,'i-

Ul Uncle (ás lã horas) - - ,j) rjvinnnsl'ieieom armas pelo 55" balalhão di cSádore 
"

¦ Salto em altura, com trampolini - .P%-n,o:um, c,,arreiradc p,,,,,, no' vai",- ,,, VnV
Prêmio* 

'',„:'"'..,;"',í:"'' cora irampollin. -
mm Porlo-monnalcv no valor de

ít) Gyniriaslica em npparcllios — Prêmio-un> relógio.pulseira no valor de HO-SOCO
pessoas W? 

I,';!!ul!"1"'0 «--ndélrâs eo,,,pessoas. — Prêmio: uma phospliorcira deprnln no valor de 20Ç0OO
|V parle (As 17 horas) - Surpresas.I nal (ao por do sol) - Arriar a bandeirae b.v.mno nacional. ¦"hkh.i
•Jury d A concurso hippieo: presidente le-iicnte-coronel Pedreira' iWntti ,'hrosma.lor Affanso Castilhos, capitão a , e¦Silya e capitão Caslcllo Branco; dírccl, r dapista, lenenlc Luiz haria
Jury das provas athlelicas: presidenle, ma-oi Meury. membros, {¦ leuenle K. Figúeire-
, sf«ÍVuIos Isentes-.rose Figueiredo e Ar- '

naldo Hiileneourl.

Doenças do apparèiho dfdès-
j|vo o do &\'sí83iia nervoso. -Kalos X, — Dr. Renato de SouzaLiopes; rua S. Josó, 59, tJe 2 ás 4.

procura dos homeos
a... capa preta

--¦ ..«.., U\..UUl.ltllU.1 l ('lll|)Il'l«l-inente de seus cargos, cujas funeções são exer-eiíliis por empregados addidos.
Ninguém ignora „ estado em (pie sc cucou-iram hoje os carros dc passageiros que servemas linlias de subúrbios. Ha carros completa-mente sem vidraças, sem portas e alé sem W(..., de .sorle (pie rarissi-na é a composição mieleva.,,,,, so carro cm bom estado de conserva-

y.io. Pois bem; pura fisenlisncao desses car-., „.„. ,, P! ..'"P '"¦.'.'' I"11"1 iisoniisnçao desses car-•' '•»alio. pan, sar-:Lros ja uammíieados, o Sr. inspeelòr do movi. lima 11ISS,, „ ,,„•,.„_ lllMltn ,,,,,,,l/.„, I.... '. - ' "" OIOM-nicnlo inaiilém um conduetor de Irem postadodeu tro1 de uma "earanguejola" na plataformada (.entra para receber nolas de vidros par-nos e lalta de fechaduras, respousabilisaudomuitas vezes empregados por faltas mie real-mente nao sao eommellidas e alé não verifi-
Ainda boje tivemos oceasião de verificar umcomboio eom todos os carros damnifieados 

'
<!ue o chefe ,1o Irem foi obrigado a recebercomo em perleito estado, lendo passado rec ,
è isac o'"' 

1,ll,'a °S Cf,CÍl0S ,,u eilS^«da Tis-

Pompeu n. 206; Cândida Dantas, mono..nlgiieiro sem numero; Carmello, filho de C;
 . ...,.,,. i, ,.,,,1, ,, |(, . ]lxtí> Maria da Conceição, rua Gom,'. Hr-cín iVKlaalleneao o ,|uc publico,, A XOITK ein suai"' W \°tsé'. ,filho ,le GuslnvO Lúcio Num."-,!!d,-ao de hontem .sob o titulo - Vm imnoi-- 1UU l»r Manel "• ,i7; J0A0 Bispo de.Oliveira -|tanto juramento e o subtítulo - A Corte dc í ui 9C,«™1 ÇnWwelI n. 33; Paulo, filho de;ARpçlInçao faz graves censuras ao Banco'dl \'l lbcrloJ?.-I pi!'l^iro, rua S. .lanuari, n. 171 -'

I ntirorn, fiJba de Danic' ¦
João Homem 1,
das Neves, rua do ColovcÜo iV; D'J; ., ..; . ': ,:,;.

CÜKSO JVORiHAfj l"lcn,!,t0 "¦ «•
lte,l.l0ckiM,o,,i-2f,ü. Preparo para ndS 

"^s 
S"neroo tnreoiru uiiiios da lis oli, .\,„,„.,| L ,,n,slr,,,lü ,„„• lentes da referida escola. iCçosmoXós

Fcíephone 5.955 Centrai-Rua da Constituição ã^S^Iig^

O exame, da vista só deve ser feito porpessoa mu,t„ habilitada; caso contrario se-
viFiTifaV'SS'in'ls, c,0,"equeucias. A CASA
11 ir. • i i ""le t0,la S *1»"»1«om responsa-bihdade pelos exames effcctuados no seu ta-binetc, a rua da Quitanda n. 99.

Dr. EdffarA!>raii{esT-;!llíln,e,!t0 t!;i• ^ 7 iiiberculose
Kua S. losé io6ás 2 hora-

Â Inspectorfa ü® Segurança passoua noite em dllipnelas^
As nossas autoridades policiães encarrega-Ias da captura dos impüc: dos uo caso da fal-ene,-, da Standard 011, ,•,:,,;',„ os (junes foidecretada prisno preventiva, passaram estanoite na mais franca actividade. Chefiadaspelo próprio inspeelòr geral de Segurançamajor Bandeira de Mello, foram realisàd.asnumerosas diligencias.

ii,Âíd»?á Prh?ciras '!"r',s «In '«''«le não tinhasido eik-ctuaila ., prisão de nenhum dos im-plieados,
O inspeelòr geral acredita, no entanto, n„co te, lian, saído da cidade os procurados,hm.lai do-sç por ,sso as diligencias ao nos-so centro, bairros e subúrbios alcançados ne-Ias linhas de bondes.

ÂiiaSphabetisoio
r:^^p^m«»Pnl!v:a..-para.so.loniiilsn-r o- 1" , ,iv !" ! Jçle sua lundnçao, cuja sesjão será p lb c!e honrada com „ presença de varias t ,,
Wlfo* «Io nosso mundo intelleet, - ,leiulo em visla os tins altrnisHs „',,„Sl.itu.em o principal escopo ne^^Zniitria o ul 11 instltu çflo é de nrevei ,*fP <l.o Artes e <).fieios, o! (. ,'".c"e íi"duar essa reunião, seja pcnieno „ , .Portar o numero d( adenlhs . COm"

é precisamenie a causa'".^io, ' CÍ'"SÍI <*™
A reunião lera inicio ás 16 horas.
Continua es.sa mil associação  , ,,para conseguir o seu ide', , ," "'"í ,,il!"

nnir o mais possive », ;,..;., 
'.' 

] 
° {|,e '»"•*¦

Pbabetos em nosso paix 
,u,,,il«ei» íle anal-

metter csUUu.os e Jn^%^^ ^

'.listado de S. Paulo); re i'- , o t""*1"PP"^PV^£è~
i-nXc-x tflyii rl,,n,r1I0B»-.s.'.'?ntreguc á bateria vencedora , «I i r••oV,i:i:!^i^:r-\«v.----.'nseg,,;,b';;

HraHil

demora' i™1'1,," 
«•iM-ècíndo ciiurlo, salientando „(lemoia ra, encerrar-se a liquidação forcada dnCompanhia Sorocabana -- demora < ue e rece

íc"í:;l'fè;0as:,|o"SSyMliia,S',liZ Vòeumcmoímt Pi^=zssn^JT's
censuras a eSSe estabelecimento 

<! '? tt"^ru

ser recusada juslamenlc, con, em lefèí,leu especial para con, essa illustre ròbicrííd
mluiTll Z?l«fl° Í.0Í i"l<,n>os,otoo°des-', '" Vu "'• ••*"*- a (mo (p,e atlendeo -'is ,.,,cainaçpcs dos syudieo.s contra 0 !j ™de um rateio ordenado anterior nenle ,,egregu, Corte de Anoellieào (V • - 1,c'"

chlrographarios que recel»"¦-,,„, redores

despLsas (Ia 1 ,ii„e , Tos" 
''0 "/""V"8. c as

•' 0|o. Não resp' ,„•"'' .J',hani. recebido

.mi.mu, ma .s. aaiiuario n. i /1 • •/
le Daniel Pereira Pardal, ladeira /I. 20; Maria, filhn de Clcinenle !

iaeio Ribeiro, rua General llellegnrtle t: . o-Alexandrina Maria Mosa. morro 
'dos 

Prazeressem numero; Hvernrdo, filho de KvenoJÒVcr-uiuides Eiras, rua Paula Brito n. 132; Roía daloelia I.onguiuho, travessa Aguiar n '",!• ,-,bo Antônio Cirino da Silva. Hospital Genlraldo hxereto; Agenor Comes'da Costa, nu, toCotoyello n. 01: José, filho de Carlos A gu -to, necrotério dn policia. b ,,\o cemitério de S. Joiío Bnntista ¦ \,,,n :

:!,%n,'e',sa;'vU,^!',n^ f&^to&jii. 11, casa \ ; (,,hla Pacheco, rua Visconde
n. S ' »;22;.Marcellino Pereira Santos, hOi .Dias Ferreira n. 57; Maria Nathalin filiade Belmiro Soares dos Snnlos, rua da" Lar,
çiras n. 4/1; Nair, filha de doac uim Josc i - |vrador, rua D. Maria AivtIí,-, n •'¦ » i, ¦ , '

çiuim 
Dias Duar^Fe^eír^T^k'^^

n. 7o; Alice Leal Pereira, rua Bainblna „ "7c João Parranha, hospital da Santa Gssn '
NicTli^o;?""lCr'° tk's rilglcí!« : M«Saret Cal,,

No cemitério de S. Francisco de ;>-,,,i». -Mana_.Isabel cle Sd Rabel,o( 
°C 

ctmf ^
-- Serão effceluados amanhã, ás 9 hh,--!..aic.,,°!',,"7-i^Si

Camarão W r ¦"'a G!"na' l'ua Cénòhil
SSm;síIlaiSrfNan.]&
dina da Costa Pint,,, ],l:> Ciru' n ^i^ 

" :

Dr. Roberto de Souza Lojies - ^rProl na Fac.de Medicina do Rio. Vixxòslmódicos. Cons. Assembléa, 56.

Importante contrabando de
cobre na aduana bucnalfcnse?

¦ BUENOS AIRES, II (A. A.) _ a.^,,, JJ

A i.,iti.pif ~ ¦»',"' '"' "Miiuiaçao.
.ente^lee rf«ft,,1»íll,,|,,lou ":l *

^"'JainanUido despiic ò do' noh , 
"'.'n9u,° 1í,M.n

a liio."-. Mandou ralekr ' ¦''.ceto •iuiz
crescido de duas ,, .., ' 0»,sl í«'«'.«'¦¦dcnle, ac-
l"'ios syndicós 1 ãô as i, Íd"S |,do's p,'°-
Prelendidas pe o aggr vanin,g;n!lnas '(uantins
sc contcmpJnssem os -i '' e SU0."P° ''«leio
'los. Nego, a , 

',1 
íi.ii"^ ",,i,ljl'»r.'"s omilii.dos

liula em desespero dçoc
ll

• -ioos, sòlici

*i n»i .1..,.. n. -_ ItV
(lc'-iam ser verif e- l,s , "'^""'"nuiade e po-

li.iuidaeào "clnando-se o encerramento da
_'. Esta a grave, a •,..¦„„

eapilal um importante con-Irabanclo dc cobre, encerrado cn<tue se destinava á Inglaterra. ricas v.

"rasU, censura que não ml n° 'i,ll,co «'"

i-^.M.nnanesseVsS'.^1^^;:^,;;;:

Drs.Leal .Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos

ulhesries d',","s"«i;.'Uk'n''l,<:'1!1 cle apreseniar as

Lstado do Rio e da li« c ^» " l,1,,° °
ilial áqueUa e S> Gor'?aI<-'Use, fi-

foaSaS-(à^•«"lei Peitos hdiefnes of,',S :',Uhíos c -W"
''os (juães mnvi,i.,c - ! «irgiram, alguns
I r>WZta dc ecTaflo0'^" li m?ssn,vP«Hlem de

00 Sr. Tranquillino Vèrgne de Abreu pitar-1mnceuticò da Bahia, a vir resgatar 'a 
notaipromissória vencida e não paga alé o di-, Vilde maio. Depois daquella data vou protcslal-u '

M. T.''

. GODO¥^cl,sc.l,!tori°: «a S'cle.:
2IW.I,, «csiil, rua Machado dei^Sc^lf' d?S.i

y>
Com affeetuosas saudações e ->„(,-»•» 1agradecimentos, subscrev^mc de VV s-f 

<!°S

As operações sobre penhor
agricola na Argentina

BUENOS AIRES, 11 (A. »u — n-r,-i «m« de abril findo realisar „,-se opSòes¦3?5M,",&s?gr,C0'i'' "a «-^.^ -'¦ ¦•:¦
"" —— 1—«i«f»a—1

Exames de sangue, analys«s
de ur>ãna-3, eüc.
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Algumas das utilizes da companhia de comedia*
mi blindo no Triauon

vattdovillcs que esfréa

Ila causado uma corln estranheza nos qm
Km Ido .10 l.yrico assistir aos cspeclnculos d.
companhia italiana de opera lyric.i o facto d:
concorrei cia nflo ser numerosa, quando as ré-
cilas proporcionadas ao publico carioca, |J0l
essa homogênea "Iroupc",léni sido cxcollontes,
Dir-se-ú que não haverá razão para Isso, poli
que a "Iroupc" Rololi & Uilloro dá os seus es-
nccloculos a preços populoros, quando elles po-
ileriam. no Municipal, alcançar a tarifa dc
.'.'t-111111 a pollrona, como já tem acontecido..,
Mas o mio a experiência vae indicando é que
110 Municipal ou l.yrico os pspectlicillus, pol
niiiilo bons quo sejam, só podem ler coiicnr-
relicia si ns preços forem de esfolar. l'ma ope-
ra lyric.i ou uma comedia franceza só são snp-
parladas pelos elegantes a mais de vinte mil
réis a cadeira, li o publico, que gosla do que
< bom, que aprecia a arle, não vae a esses thea-
Iros mesmo a preços populares, por uni jusllfi-
cado uciiuhnmcnto, De modo que o gasto dc
um empresário, que com grande dlspeildlo traz
(t.i liuropn 1111111:1 oceasião destas uma boa eom-
pallíllil, para dar ao nosso publico recitas agra-
daveis o relativamente baratas, é desse modo
mal retribuído, Agora, porém, sem querermos
nos arvorar em conselheiros, lembraríamos ao
contratante da companhia Rotoll & Billoro, que
é o conhecido empresário José Loureiro, um ai-
vilre : deslocar essa "troupe" 

para um dos
Seus thcalros, Recreio ou Apollo. A primeira
dessas casas de espeelaciilo, eom a ida da sua
Companhia para S. Paulo e Bio Cirande, vae

•nipresario l.uiz Galhardo o sob o patrocínio
desln follui. Pnlmyrn littslox nesse dm vae de-
certo receber os applnusos dos seus admirado-
¦es que são Iodos quantos fa/ein o'nosso pu-
idieo.
"0 homem que assassinou", no Recreio

No Recreio, hoje, a companhia do Poljihcn*
ma dc Lisboa dá, em primeira representação,
a Celebro peça de Erondalic, "O hoineni (pie
assassinou". Elclviun Serra, a galante "étoile"
da companhia, desempenhará o papel de "Lu-
dy Palliland".
A companhia do Apollo vae passar-se para o

Recreio
Com a partida da companhia do 1'ol.vlheama

de Lisboa para S. Paulo, o Recreio, segunda-
feira, ficará desoccupndo, Sabemos que vae pa-
ra esse Iheatro, devendo ali estrear na terça-
feira vindoura, a companhia Ruas, (pie ora tra-
bitlha no Apollo.
"0 solar .dos Barrigas", no Palace

A companhia Pnlmyrn Bastos dá-nos hoje, cm
uma única representação, a opereta do saudoso
Cyrlnco Cardoso "O solar dos Barrigas", (pie
ha muitos annos vimos sempre apreciando com
o mesmo agrado.

papel ile Manuela será desempenhado pela
nelliz Pahnyra Bastos e o de 1). Trajano por
José Ricardo,
A companhia (lo S, Johó vae ao Itio (iramie

macnlfica "troupe" nacional do tlieatro

Portugal na guerra
• 08 DBVBREB 1)08 POIÍTUGUE-

ÍKH EM 15DADE MII.ITAK
Antimtu M, tle Oliveira —¦ O senhor í mi.

desertor, iiur foi agora nuuiisliado, Mus, pa-
ra aproveitar da iiinnlsliu, deve reguhiijs.tr
desde já a sua slliiuçim no consulado, o qua
pôde fii/cr sem iiiande custo, Feito Isso, devo
esperar Irnnquilhuneulc (pie seja eliamiiilo a
Insprrçáo medica, II qual rOIOlV0l'A a sun si*
tuiiçáo futura.

Manoel Andrade Ribeiro — Deve. onles do
lado, apresenta-se au consulado o regular!-
sar ali ns seus papeis, Km razão do excesso
de r.ipuzc», »s juuliis médicas nunca foram
exigentes em tempo de paz. Agora, a slllia-
çflo é outra: só mesmo ns verdadeiros liica-
pazes deixarão tlti prestar serviço militar.
Sondo recusado tala junta medica, somente
pâile ser nccoltOj i isso em condições espe-
fines, como voluntário para os serviços nu-
xiliares,

./, Rodrigues — O senhor era um refriielo-
rio, agora amnistiado, Deve Ir ao consulado
e ali rogiilorlior a sua s| inação, li' cousa fa
¦•il, teiiilo apenas de pagar '.imã pequena mui
U. Depois, espere que seja chamado a In-
speeçáo medica, (pio se realisará mesiiio aqn:
1'nde lambem ni8crovor*so desde já como vo
liinlario.

Atltlo A. Preza (?) — K' n mesma silua-
ção do Sr. I. lloilrigues acima explicada.
Deve, porlanlo. fazer o mesmo, isto é, apre-
sonior-Ro no consulado, regulariam' ali a sua
situação e espjrar que seja eliamada a sua
classe, Pôde inscrever-se desde já como VO-
luiilario.

<r^ ¦¦"¦¦¦ '-fi^-x- ' ' x^^^Sk
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\m grupo dc adores da comlxinliia Alexandre Azevedo,
no Triauon

que estiva sabpado

ficar vasia. Decerto num desses llicntros, me-
nos dispendiosos que o l.yrico, a empresa José
Loureiro pôde fazer os preços mais populares
é publico não faltará aos espectaeiilos da syni-
palhiea "troupe" Rotoli & Biloro.

AS PRIMEIRAS
"Casta Suzanna", no Carlos Gomes

A syinpalliiea companhia Marisca deu-nos
hontem, em primeira representação, a deliciosa
c muito nossa conhecida "Casta Suzanna". Ex-
Clisadò é dizermos que foi mais unia excellente
recita cpie nos proporcionou a "troupe'" ilalia-
lia que oro oeeupa o Carlos domes. Clara Weiss
íoi uma brilhante Suzanna Pomarel ó não fosse
ii má interpretação que teve o Charenrey, di-
liamos que todo o desempenho da interessante
producçfio de Gilbèrl fora optiino.

réeiia de despedida da
los

NOTÍCIAS
Sra. Palmyra Bas-

.Tá vão obtendo a natural procura os bilhetes
pnra o espcctaculo eom (pie a Sra. Palmyra
Bastos se despedirá (ia opereta. Vae ser uni
In lio festival, que se realisará no Paliiçc-Tlica-
tre, no dia 26 do corrente, em homenagem á
llislinclu "divelle" lusitana', organisadò pelo

S. José embarca, no dia 18 do corrente, para
Porto Alegre, onde vae trabalhar no tlieatro
Colyseu. O contrato firmado entre a Empresa
Paseboal Segrelo e a Empresa Irmãos Petrelli
é para uma temporada de quatro mezes, mas
acreditamos que. com o magnífico conjunto que
possue e o variado repertório que leva, aquclla
companhia prolongará a sua estadia na terra
gancha.

A platéa rio-grandensc vae assistir a uma série
de oplimos èspectaculos pela mais popular das
nossas companhias nacionães.
Nova peça e estréa dos Geraldos no Apollo

O Apollo tem hoje duas novidades : a re-
presentaçáo da interessante revista lusó-brasl-
loira "Fado e Maxixe", de André Bruin c João
Phocn, e a rcnpparição dos festejados duettis-
Ias "Õs Geraldos". listes dous conhecidos ar-
tintas tomarão parle na representação da re-
vista. Geraldo, fazendo um dos compadres, o"Maxixe", e Alda Soares, interpretando' vários
papeis. O espcctaculo do Apollo vae ser hoje,
por todos os- motivos, altrahente.

— Èspectaculos para boje : Carlos Gomes,"O cavalheiro da lua"; l.yrico, "Bohcme": Re-
creio, "0 homem que assassinou"; Apollo, "Fa-
do e maxixe"; Palace, "O solar dos Barrigas";
S. Pedro, "Meu boi morreu", e Republica, com-
panliia eqüestre.

UM BENEFICIO DA
MKI.IIA 1'ORTÜGUEZA

CRUZ VEK-

rcalisar nos primeiros dias do me/
no Sacco de S. Francisco, o eu-
irrubalde de Xiellicroy, uma gran-
ao ar livre, promovida pelo pro

Deve-se
próximo,cantador
de festa
prlclarlo do Hotel da Gruta, em beneficio d.
Cruz Vermelha Portugucza.

Essa idéa foi apresentada ao Sr. Dr. Doar-
le Leite, embaixador de Portugal, que esle-
ve em visita ao Sacro de S. Francisco c (pie
logo a apoiou calorosamente.

UMA HOMENAGEM AO MAESTRO
ROSA

Todos sabem qunni ssionou á co-
lonia portugucza e mes." Sn parle da so-
eiedade brasileira o gcsnP patriótico do au-
tor da "Marcha dos Alliados". o maestro
Adolpho Rosa, 10 (lia da declaração de guer-
ra da Allenianha a Portugal, renunciando
ao rendoso logar de professor dc piano de
um importante gymnnslo desta cidade, por
serem allemães os seus dircetores.

Umn grande commissão de amigos c pa-
trieios resolveu prestar-lhe agora uma jus-
ta homenagem, olferecendo-lhe um grande
festival no tlieatro Lyrlco, que se realisará
brevemente, e para o qual iá conta com
o apoio de alguns dos principaes vultos dn
colônia portugucza e de multas famílias dis-
lindas da nossa sociedade, onde o mocâlro
Bosa é apreciado e estimado.

Nessa fesla, além da "Marcha dos Allia-
dos", serão executadas algumas das novas
(•(imposições do maestro Bosa, entre ella".
uma que promcüe um suecesso cxtraordlnn-
rio, o "llyinno do; Alliados", letra e musica
de sua autoria.

Assistência Judiciaria Militari
"Sr. dlreclnr da A NOITE. -* A nnlleln

que publieiriBis cm a edição dc H do iiiidii.j*
le sobre n fundação, nesla rnpltal, por lul*
olllllvil de um Bruno de advogados, da Assis*
lenda Judiciaria Mllllnr cnroiio de ior roa-
lifiriiilo, nojs o que iitfirinif les nu primeiro
perlnilo tlnqm-lln loriil nao é verdadeiro.

A Assistência Judiciário Militar não se
fundou com o Oícnpo "para defendei' a cau-
sa dos soldados do Exercito, Corpo de Bom-
brirns, Marinha e Brigada Policial envolvi-
dns nos fraansstulos levante* passados" como
ill8S0S(bS| mas sim "para defender, gratuita-
mento} us pratas ile prol das corporações ur-
anulas iiii AVirdo ,nua,mlo processadas o sem
patronos perante os Irltninucs civis o mill-
tares", como vos sclcullflquei no offlclo que
tivo a honra do vos enviar.

A Asslslencla Judiciaria Militar dn Brasil
fuiidoU"'so 

' 
piírn' liirhiir rralluude o S li" do

iii*1 . 72 du nossa Constituição, quo diz: "To*
dns sàii eguacs penintc a hi", o o 8 lfl do
mesmo nrtigu: "Ao« aecusados se nssogura-
rs, nu lei, a mais ampla delesa. com Iodos
os recursos e nvlos csscnciaei a ella, desde
a nota (le culpa, entregue em -I horas ao juiz
e iisslgnada peln autoridade coirtpeleiitc, eoin
os nomes do accumulor o das leslemunhan."

Os intuitos d.i Aiislslcneia Judiciaria MUI-
lar do Brasil "iáo, pois, merecedores de ap-
pliuisos, de incitamento.

O seu "Regimento", quo deve ser discuti-
do om reunião convocada para t!l do corronl
cm seu arl. 'Jl 

prohlbc que a Asslslencla
defenda rebeldes ou inimigos da Hcpublicn"
e não prestara o seu apoio flquollcs quo 

"con
spirarem contra ¦> governo constituído."

Podeis ficar certo de qTTe a \ssislencia iludi
ciaria Militar do Brasil não foi creoda para
ixpliiriiçõc dc política si ros nem receberá o
influxo de parciiros ambiciosos de renome
e dc preconicios.

E' alé irrisório fundar-se uma associação
com aquelle desideralum (|iie se encontra na
local (pie puhlii nsles!

Como o effello dnquclla indicia possa en-
lar no espirito dos malévolos e perversos,
tomo a liberdade de pedir-vos a publicação
das presentes linhas, para esclarecer os In-
luilos generosos e hiiinanitarios da Assis-
toncltt Judiciaria Militar, (pie se fundou.

Sem mais, subserevo-inc. Sr. rodoclor,
admirador e grato — Xavier Pinheiro, se-
erclario da Assistência Judiciaria Militar do
Brasil."

<*ok-
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TflbolllÃo MOEiVllO 0« •.IffEHA
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Or. Dantas de Queiroz 11;^ <^I^,n,P,n™:
llmrax e outros mothodos modernos dc tratamento. Con-
silllns das s ás II du innnhâ. Ilua Unignayann, it, -i.'t
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smaqa do por um
obuz

a-

ioiacao de Cbutiuihamha
ÍL

il',amottnanâ
LIMA, 11 (A. A.) ¦—-Communienm de Chu-

tjuibnmba que parte da população local amo-
tinou-se contra as autoridades, sendo posto
i-m seqüestro o juiz de primeira instância da
localidade,

O governo já enviou tropas para ali, afim
lie ser restabelecida a ordem.

-*- «tJ*&Ç_u»-

Dr. Büeira üs Vassoncoilos ?DbS5t?dà
liié. de Medicina. Cunsl.: S. José 112. Has 2 ps -1 horas

Is Decorrências na região do
tapajoz

BELÉM, 11 (A. A.) — E' animador o esta-
ão do tenente Pampolha, viclima do confli-
ito oeeorrido nu região'do Tapajoz, c que já
veni. (U- regresso a esta capital.

As noticiai! telegrapliieas anle-bontem re*
cebidas, confirmam que no Tapajoz reina in-
tefra paz. As autoridades paraenses, sob a
cliçfia do major Messias Borges, fisealisam a
zona entre a margem esquerda do Tapajoz e
ns cabeceiras dos cursos d'agua (pie para ellc
se dirigem, mantendo em perfeita tranquilli-
dade o trabalho nas propriedades paraenses
Jia margem do Tapajoz e estendendo a sua
acção alé além de Tainanqucirn, no centro.

Sob n protecção das autoridades paraenses
/'¦•» trabalho parece todo normalisado na zona

que fora invadida pela força amazonense.

Para o Sr$ director dos
Telegraphos

O serviço lelegraphico do Bio para São
Paulo está cada vez peor. Parece incrível que
daqui á terra do Sr. BodrigVes Alves um te-
legramma gaste horas a chegar!

A imprensa paulista, principalmente a vos-
perlina, tém sido muitíssimo pre.juilieada eom
essa irregularidade, vendo-se quasi diária-
incute inbibida de publicar os despachos que
lhe enviam os seus correspondentes nesla ca-
pilai.

Segundo estamos informados, a demora não
deve ser altribuida á repartição transmissora,
mas á receptora,'que retarda a enlrega dos te-
legrnminas recebidos.

Parece caso do Sr. Dr. Euclydcs Barroso
mandar proceder a uma iiíspccçãó no distri-
elo lelegraphico de São Paulo, a ver si é
possível sanar o mal.

Sus© ar 5fluaseB.s a8a^ifendega
Trabalhador da Coiupanheia Co.stejra, An-

lonin da Silva, (pie se suppõe portugiiez, eom
22 annos e que íeside na ilha do Vianna,
oeeupavo-sc, esla manhã em serviço de des-
carga no interior do armazém IG, interno, da
Alfândega.

Junto a oulros trabalhadores, quando au-
xiliayn a tiragem
tendo um obuz d
mais de 200 kilos,

formidável peso abater
instantâneo

mm m cousas

Os Srs. Américo & Bocha compraram, em
fins de 1914, ao Sr. Manoel Soares da Fon-
seca. fi botequim á avenida Salvador de Sá
n. Ui2. A transferencia foi então feita na Roce-
bedoria do Districto Federal, sem que qualquer
objecçflO surgisse, pois os impostos desse anno
haviam sido regularmente pagos no prazo da
lei.

Agora, dous annos decorridos, os Srs. Ame-
rico & Rocha são intimados a pagar, pelo juiz
da Primeira Vara Federal, ris impostos dos mes-
mos dous semestres de lfll-1... sob pena de
penhora. Recebendo a intimacáo, aquelles ne-
gooiántcs correram á Beecbedoria, onde mos-
liaram os recibos dos impostos pagos. Na
Beecbedoria não puderam ou não quizerani re-
mediar o caso c aconselharam os Srs. Américo &
Bocha que rcqueresscm a anntillnçáo do proees-
so que corre pelo Juizo da Primeira Vara. Isso
cusla, mais ou menos, 50S000

Queixas como estas são constantes. Mas va-
lera ainda n pena tornal-as publicas? Todo o
inundo diz que as cousas lá pela Beecbedoria
do Districto Federal correm na maior des-
ordem...

» -agá»»- «

Curso Normal do Instituto

de um engradado con-
guerra, com o peso de

a lingada que o prendia

matando-o
arrebentou, indo o
se sobre Antônio,
mente.

A policia do 1" districto, comparecendo, fez
remover o cadáver para o necrotério da.-p.o-?
licia.

-. .ii i «tfafe» -,¦¦.-¦-¦.i,——_»¦_—

DR. J. PERDIGÃO ás 10 horas.

DR. MAURÍCIO L. DA CUNHA (do
Hospital dò Carmo) ás i'6 lioras.

Avenida Mem de Sá, 2.3, sob. Tclep.
1.638, Central.

Dos nlumnns aetualmcnte matriculados noa
2° e 3o annos da Escola Normal, e dos nomen-
dos ultimamente para auxilinrCs de ensino,
56 passaram pelos . cursos Annexo c Normal
do,Instituto Polyglolico.

Seus nomes estão em um quadro, na se-
crelaria do Instituto Polyglolico, para quem
quizer verificar. Quanto ao- 1° anno não se
pôde por cmqunnlo dizer, visto como não foi
ainda publicado o resultado do concurso.

Avenida Bio Branco, Iflfi e 108. Aulas dilir-
nas c nocturnns. As diurnas estão funcclo-
nando: as nocturnos começarão a Io dc maio.
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Corrâc9sis
A fenin do sabbado no Joòkcy«Çlub

E' hiistaiile cmnpiehenHlvcl a anininçfio quu
se observa nas rodas spurllvas pela corrida que
o Joeliey-Club vae rcalisar dennls d'umunha.

Orgnnlsiido por quem é pcrfclliiinenle coinpo*
ti-iile. o programma que o velho club offeruco
CQIlsIllllO uma série dc ciilgnuis, que os "lurf*
inen" quebram n cnbeçii por decifrar,

0 III de main vae constituir mais um grande
suecesso do Joclic.v-Cliih.

O CDIO Salpicou
NA o so conformando rum n resolução Imunda

peln directoria dn Juclicv-Cliih. 0 Dr. Tobias
Maehiido, proprietário do poliu Salpicou, rc-
correrá delia, no sentido dc não ser pari Ido
em dous o prêmio principal da grande prova
" Republica Argenllnii" e, sim, dado exclusiva-
mento ao seu reprosentonto,

Foofttiall
A tnçn ftio Branco

Num bello geslo de nítida coniprchensáo
sporliva c (liploiiiiilica, o Sr, Dr. Lauro Mullei
iiealin de oflerlar á l.lgli Metropolitana (le
Sports Alhlclicos unia linda taça, deiioininadíi
"Itio Branco", pnra ser disputado, rui "mal-
ches" Inlcrnacionaes, entre "leams" brasilei-
ros o iiriigun.vos.

Sem oulros coniineiilarios, (|II0 o caso com-
poria 0 (pie a folio de espaço nos priva de fa-
zer, queremos apenas assigiuilar a alia signifi-
cação que o faelo offerece, collocaiido n l.iga,
oflieitilmeiile, no posto a (pie lem direito, islo
é, no de entidade suprema do "footbail" no
Brasil. -

Aos que, teeedores de cizânias o rãs dn faliu-
Ia, lauto fizeram pelo desprestigio da Llgfl dn
capital da Bcpiiblicn, o acto do Sr. ministro
das Relações BxIeVlorcs servirá como um pro-
veitoso ensinamento.

Llsboa-Itlo V. C. versus Royal F. C.
Ilealisou-se no domingo passado esle "nia-

leh" amistoso no campo do segundo, saindo
vencedor nos primeiros, segundos e terceiros
"leams", respectivamente, o Llsboo-Rlo, pelos"scores" de 4-3, 1-0 c 2-1.

0 Lisbnn-Bio, apesar dé vencedor, jogou des-
foiçado do seu "bock", meia esquerda c meia
direita, J. Silva, Vivi e Hugo,

Campeonato do C. C. P.

Eslá sendo organisadò, com o máximo cui-
dado, pelo competente professor Enéas Campei-
lo, o grande campeonato de boliche, de junho,
no Centro de Cultura Physica.

0 campeonato será disputado pelo systema
de qulnicllus, em duas turmas, A e B, que se
comporão dos jogadores fortes e fracos.

Os prêmios constarão de medalhas de ouro.
prata e bronze e de cervejas da Brahina, olfe-
recidas pelo insigne e popular propagandista
J, íJ"'-iabarro.

Basf-eibaSI
Tijuca Lavn-Teniiis Club

Terão inicio no próximo sabbado, 1.1 do cor-
rente, os "trainings" de biisketball desle no-
vel ciub, estando já escaladas as jespecliva'
equipes,

Corrida de motocycletos
Na corrida de motocyclctns organisada peln

revista "Auto-Propulsão", a realiasr-se no dia
M do corrente, ás 8 horas, na avenida Reira-
Mar, para a disputa do prêmio "Aulo-1'ropul-
são", tomarão parle os seguinte molocyelislas :

Baul Soares — Indian 7-9 h. p.
Domingos I.opes — Harlev-Davidson 11 li, p
J. Bailei — Indian 7-!> h. p.
Liutdclino dc Aguiar (Delico)—Indian 7-0 h.p
Jorge da Costa vau Erveh — Indian 7-9 h. p"Ciabrielègo" -- Premier 7-9 li. p.
Àrtiiro Vecehio Maeliless li li. p.
Flòriaiio — Indian 7-9 li. p.
Manoel (ionies (Gbapudo) — Indian 7-9 h. p
Jnyílie Carvalho — lleiiderson 8-10 b. p.
Francisco Cardoso l.aport — Indian 7-9 h. p
Mario Bianchi — Moto Revo ü 1|2 li. p.
Carlos Rodrigues da Cruz — Re.x (i h. p.
/>lém dos preânios já publicados, ha mali

uma caneta-tintelro de ouro, offorta da Cas;
Stcjilum.

JOSÉ' JUSTO.
» —aBCSa-w ¦¦¦ ¦¦—-—

"ANoíte Mundana
[NmviíRSARIOS

Fa/ein (tintos .iiii.iiib.i:
Os Srs, iimiTchiil llciiucs dn Fonsecn, mon*

senhor Allglllílo l.rão Qlinrtlll), Dr, Renato do
Campos, couiinciuludor Cosníio Loureiro.

Ao Dr, Pluiciila de Mello, clinico nesla ca-
pilai, serão enviados aiuiuiliã, por mnllvo du
;>un ilnln nalalicia, multo-. UlogrnininilS, rar-
Ias c oorlõus de follcllnçãos de seus Inniimo*
ros amigos, clionles, eollegas e ndmlrmlorfs.

—Fn/.ein nnnos hoje:
Os Srg, eapllào Jullo Leilão llanib-lrn, lun-

eclonariu (Ia liileiideucia da (iiierra; I" Irneii.
Io da Armada Sylvi ode Noronha, lunento
Anlonlo Carlos, Muller dc Campos, Dr. líniy-
gdlu Cabral, clínico nesta capitalj Dr. Agu*
nor Mafra, clinico nesta capilnl; Dr. Manoel
Venancio Campos dn Pu/, clinico em Copa*
cabann; Daniel 1'inlo Corrén, clmiieellvr do
consulado porluguez no Bio dc Janeiro; Dr.
José Dantas de Snu/u Leite.

Fnz annos hoje a Exinn, Srn, D. Molln
Ferreira, esposa do Sr. Ah-lno Porrolra.

—Fez annos honlem Mlle. SoUdnde Nova-
ridas, filhii do Sr. Eduardo Navaridas.

Por motivo de seu nnnlversnrlo niilalii*io
recebeu linnlom muitos cumprimentos n
K,-|110, Sra. D. Maria Pnulii Caiuaru dfl
Molln, osposn do Sr. coronel Adolpho Mot-
Ia. dlrector dc gabinete c .secretario do Sr.
ministro do Interior.

—Completou hontem mais um anniversario
a Fxmn. Sra. D. Armimla Coelho, esposa do
Sr. Bnphnel lieis,
& C, (lesta praça.
CASAMENÍUS

da casa Adolpho Schmidt

Contratou casamento com Mlle. Ignez Meu-
des, filha (lo Sr. Octavio Mendes, o Dr. José
Martins Ribeiro Jiinior, advogado em S. Pau-
Io e dlrector da "Revisto do Brasil". A lixmo.
família Octavio Mendes lem sido iniiilo feli-
cilada.

—0 Sr. Francisco Cnmollcr, funecionario da
Associação Conunercial, contratou casamento
com Mlle. Illydin (le Andréa, filha da Kxma.
Sra. D. Giiilherinina de Andréa.
FESTAS

Ainda em regosijo á passagem do anui-
versario nalalicio do Sr. Dr. Aristides Cairo,
clinico e chefe político no 2" dlslriclo, os
linorodorcs do Meycr amigos o correlig »nn-
rios far-lhe áo boje, ás 19 horas, uma si^ui-
fieativa niaiiifestaçáo de apreço.

Por essa oceasião será offerecldo áipielle
clinico um custoso rei rato, falando cm nome
dos offertaliles o Dr. Philadelpho Pereira de
Almeida,
DIPLOMACIA

Chegado honlem pelo "Desna". vindo (Ia
legação de Londres, acha-se nesla capilnl,
hospedado no Hotel dos Estrangeiros, onde
tem sido muito visitado, o Sr. Dr. Abelardo
Roças, primeiro secretario dc legação rec-cn-
temente removido para a embaixada em W.as-
liiugton.
i;uM<ERENCIAS

O capitão Joaquim de Castro, do estado-
maior do Exercito, realisa na próxima sexla-
feira, ás 20 lioras, no Club Militar, uma con-
Iciência publica some o tlieina:
de defesa nacional".
VIAJAM ES

Assumptos

regressou honlem dc
desta praça, Sr. José

da Silva, trozendo em sua compa-
filho Álvaro, que terminou a car-

il União Posta i?i

Bslá sobre a nossa mesa o ultimo numero
desse interessante periódico, trazendo suas pa-
guias repletas de IVitura variada, útil e eseo-
lhidn, ornada de boas gravuras.

na roa

Nn rua Conde de Bomfim o automóvel
n. 469 atropelou honlem á noite, ferindo gra-
vemeiife, o menor José Rufino, de lò annos,
de cor preta, empregado na casa n. 7õil da-
quclla rua.

A victima foi para a Sanla Casa e o "c-hauf-
feur" evadiu-se.

Soube do oeeorrido a policia do 17° dis-
Irieto.
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Do Dr. Eduardo França.—Para a cura das moléstias da pelle, lermai, suor dós pés e dos sovacos.— Eviln ns rugas
iin velhice e luz ileíiippal-eccr as iniuiclias da pelle, Mistiiraiiilojini vidro de Lugolina com ipialro de, agiiã piirii
liiz-se ti injecçãó niiiis efficiiz còhtru qtialguer corrimúritó: Usiiila a Lúgoliõa na propqi-çfip do uma colher de
sopa pnra dois litros ile água é o melhor preservativo para á toilctte intima ilns sonlioras. Desuilcctanlo onor-
cico Veiule-se em folias as drogarias e pliarmacias do Brasil, Europa, Argentina, Urugtiay c Cliilòi Deposi-tarios: Araújo Freitas & Cia.—Una dós Ourives li. 88. Itio de Janeiro. Preço : 3$00u\

Esterilidade e fraqueza gerai
Cura certa, radical e rápida

Clinica electro-mcdica especial do

Das ü ás 11 edus "2ís 5

LARGO DA CARIOCA — io Sobri lilr

A bordo do "Desna
Portugal o negociante
Trancoso
nhia seu
reira commercial na escola
Porto.
PIC-NIC

Baul Dorin, do

O Grupo União dos Empregados dn Con lei-
taria Paseboal realisou, na ilhn do Fundão,
um "pic-nic" que constituiu uma lesta agra-
davcl, iá pela cordialidade que reiuojr enlre

:i elle assistiram, já pelas diversões
or-

I o
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Lor ropio f
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tarios: Araújo

(Só se responde a cartas assignadas com
iniciaes.)

J, P. S. (Santa Cruz) — ITso Interno:
Carvão nãphtòlado 0,50. magnesia hydriila-
da 0,20, folhas de belladona pulverisadas
0,02. Para uma cápsula, mande 20. Tome
uma após cada refeição.

A. C. .1. A. (Bello Horiz,olil'e) — Tome
unia colher das de chá de intralo de valera-
na Dausse, trcs'vezes por dia. No fim de oi-
lo dias ensaie alguns passos cm volta d-'
sua cama, amparando-se liello; eomnuiniean-
do-me depois o resultado obtido.

15. I,. A. — Só depois de um exame é pos-
sivel emillir qualquer opinião.

M. A. B. I. A. — DC, ás refeições, uma
colher das de chá de xarope iodo-tannico
Guilliermond.

B. I. A. N.
dieamenlo em

R. A. F
permille

A. B.
seguinte
borax 10
mas.

— F.'slá em uso de algum me-
que enlre o arsênico''

(Coimbra) — O seu caso não
uma indicação sem exame.
N. — Depois de extrahil-os, use a
loção: Água de rosas 210 grammas,
granimus, elher sulpburico f>0 gram-

Dr. DARIO PINTO (Interino)
rSa3£8K!£l^.Z£íi^S?2!2!aa£í3?!Si^^

quantos 
improvisadas naquellc p.ittoresco li il. A
ebeslra Hauseatiea muito concorreu pare
brilho dessa festa,
MISSAS

Resa-sc amanhã, ás 9 horas, ria matriz da
Gloria, largo do Machado, a missa de 7° dio

por alma dc D. Didia Cunha Campos Bocha.

Sorvateria Alvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante

carioca. Concertos todos os dias, das
2 ás (i e das 8 ás 10.

WENIDARiO BRAMCO, 118
(JUNTO AO PATHÉ')
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Tabela de cálculos,
O Sr. José Alves de Macedo, funecionario

superior da administração da Companhia de
Seguros Brasil, acaba dc publicar um ir.-
leressante c íltil folheto contendo as tabel-
Ias de preniios e sellos de apólices dc s gu-
ros terrestres e marítimos. Is' um IrabiiBio
de grande utilidade c dc. consulta focil para
todos aquelles que tém necessidade de ta-
zer cálculos ¦'-obre prêmios de seguros tio

qualquer natureza.
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SÈCÇA0 INEDITORIAL

M* praça
f. Upton & C. esta! ' íldes cm S. Pau-

lo e Bio de Janeiro, eomninnicam a esla pift-
ça e ás demais com que mamem tran acçoe.s,
que, por motivo de. doença e dc cnmmuin
accordo, nesta data. deixou <!c ser ?cu em-
pregr-' 9 Sr. João César dos Santos, quo
até . '^assumiu a gerencia :1a liliü no Rio
de Janeiro, ficando, assim, ;ie ricriluim of-
feilo a procuração outorgada áo mesmo se-
nlior.

Cbmmuriieam egualmente que, nesta dato,
passaram procuração ao Sr. Annibal Gonçal-
ves para exercer o logar de gerente da re-
ferida filial do Bio de Janeiro e. cujo senhor,-
nesla conformidade, assume hoje o allitdido
cargo.

S. Paulo, 9 dc maio dc I01B.
F fípion & C

(G5)
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INEMA AMERICANO
•sm

(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenre,
constiiue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Parhé e Ideal)
$$, _ •

¦ii'' EPISÓDIO:

_pca 1^011*0. o©

exposição
aos seus

rápida da si-

xxxyn
PRESENTE DE ANNIVERSARIO

tfuni quarto bastante vasto, mas mobiliado
•om simplicidade, com uma grande mesa, meia
tluzia di cadeiras c unia larga secretária ame-
ricona, encostada á parede, o estado maior da

ÍJao do Diabo' achava-se reunido.
O homem do lenço vermelho fazia

cabos auxiliares uma
Inação.

Com o indicador estendido falava em tom in-Cisivo.no qual transpareciam um rancor e uniodio nao saciados, enumerava as perdas soffri-nas pela quadrilha, desde o dia em que Jus-tino Ciarei entrara em lula contra cila, eomW pertiiiuz desejo do vingar o assassinato deloylor Dodge e de outras Vietimas, cuja perdatinha abalado profundamente os habitantes
«c Nova Vork.

?~ Sem falar do: traidores, que, com jus-

liça, temos punido, Smitlíson, o sacrislão de
Warnermoúlh, c Dan,um após outro perderam
a vida, na luta sem tréguas que sustentamos-,
Hontem chegou a vez de Steve Webster, meu
melhor auxiliar... Como eu estou ccrlo de
que vocês opinarão pela desforra que devemos
tomar pela morte dos nossos valentes câmara-
das, c que não daremos tréguas nem descanso
cmquánto os nossos inimigos não tiverem
pago bem caro -.dt claros que lém sido prodú-
ziclos nus nossas fileiras...

—• Sim, sim!... clamaram tinisonos os ban-
didos. Vingança!.,.

— Podem contar commigo para que tal viu-
gança seja implacável é rápida... Presente-
mente é necessário que uma vigilância de
todos os instaiiti •• nos informe sobre os aclos
mais insignificantes daqttcllos que, até agora,
lém escapado aos nossos golpes, mas que dèl-
les não zombarão ainda por muito tempo...
Slim, você vae ficar encarregado de vigiar Miss

Dodge e dc indicar exaelnnientc todos os seus
actos e gestos...A's suas ordens, chefe!,,..

Você é híibil e esperto... Não a perca
de vista c siga-ii por toda a parte, onde fôr.
Espero infoi-inações suas... Conforme o rela-
torio que me fizer, concluirei as minhas instru-
eções-;

0 bandido acenou com a cabeça que havia
entendido. Depois levanlou-se, pegou no cha-
péo, e saiu, para ir cumprir a sua missão, em-
quanto que o chefe da "Mão do Diabo" eonti-
ntiava a por os seus homens a par da nova
trama urdida por elle contra os adversários.

Grande movimento reinava cm frente ao pa-
lecete Dodge quando Slim, fiel executor das or-
deus de sen chefe, foi postar-se nas Circtim-
visinlianças, bem próximo para nada perder das
idas c vindas daquella de cuja' vigilância fora
encarregado...

Esse dia era o do anniversario nalalicio de
Elaine, c seus numerosos amigos, justamente
devido á perda cruel por ella soffrida, deli-
beraram não deixar passar essa dala sem levar-
lhe um testemunho dc affeclo c de sympalhia,

Por isso foi desde pela manhã no salão do
rez do chão um desfilar ininterrupto dc visi-
Ias, um dilúvio dc felicitações, uma avanlanche
de presentes e de flores.

Elaine a Iodos agradecia eom a sua genti-
leza costumeira e com o seu irresistível sor-
riso.

No correr cia tarde diminuiu um pouco a
afflucncia, e quando Frauçois levou o chá ape-
nas estavam com a rapariga a tia Betty e a
n;a amiga Suzy Martins, que tagarelavam des-
preoocupndas.

Quando Miss Martins estendeu o braço para
acceilar um pedaço de bolo que lhe offc-
recia Elaine, a manga de seu vestido suspen-
(ieu-se Um pouco, e deixou ver, contornando o
pulso, uma pulseira relógio de platina, de fei-
tio muito simples, mas de extremo bom gosto.Ah!... observou Elaine, designando a pul-
seira, lambem tu, Suzy, reccbesle um pre-
sente?.,,

Tambem-j disse a filha do riquíssimo joa-
llieiro da Quinta Avenida, ainda não a linhas
visto?.,, E' um presente de popael... Não
é verdade que é bonita o que estes pequeninos
brilhantes espalhados pelo mostrador e pelo
aro dc platina produzwa san bello «{feito?.... "Uter resista ao desejo de ter vuaa cgual?....

Posso garantir que nunca vi um que taii-
to me agradasse!...

Dcixe-me admiral-a lambem, disse a lia
Beity.

Miss Martins levantou-se e mostrou o pulso
á lia de sua amiga, para que visse de mais
perto a jóia, que provocava a admiração da
sobrinha.

Nesse momento, ouviram passos que se appro-
ximavani.

Visto ser hoje o dia do nascimento dc
Miss Dodge, disse uma voz familiar, talvez
permillirá ella a' seu primo e advogado dar-
lhe lambem o seu presente de anniversario?...

As Ires mulheres voltaram-se surpresas.
Oh! 1'erry, exclamou Elaine... sabe que

quasi me assustou?,..
Então, sou um desastrado!... Porque eu

desejava principalmente que a minha visita hoje
só lhe causasse prazer!..."—Unia cousa não destróe a outra!... disse
a rapariga graciosamente, dando-lhe a mão,

Perry nollo posou os lábios, talvez com um
pouco mais de insistência do que lh'o permiti-
tia o seu parentesco, c, depois dc cumprimen-
lar a tia Betty e a visita:

Pois bem!... disse alegremente, a minha
proposta terá a sorle dc merecer a sua ap-
provação?-— Soti-lhe muita grata, affinno-lhc!... Mas
confesso-lhe sinceramente que nem sei mais
o que posso desejar!.., Estou habituada a ser
amimada em Iodos os dias do anno e hoje
o tenho sido mais do que nunca!...

Então, com franqueza, não deseja nada?
-—Palavra que não!... Mas repito-lhe que

não é menor por isso o meu agradecimento
á sua amável idéa!

Miss Martins, cpie ainda não tinha tomado
parte na conversa, ergueu o braço.-—Peço a palavra!... disse cila.

¦— E ou t'a concedo!... replicou alegremen-
le a sua loura amiga.

Como. ainda ha pouco admiravas no meu
braço a pulseira de platina que me deu pnpne,
por que razão não consentidas que teu primo
te offereccssc uma cgual?

E' uma bella ideal... exclamou Perry.
Olhe, continuou Suzy, mostrando o braço

ao rapaz. Será coinprchensivel que uma mu

Não é possível!... replicou o joven ad-
vogado, contemplando a jóia com ar de eu-
tendedor.

Não, disse Elaine, palavra, hesitante e
ao mesmo tempo perturbada, não ouso!...

¦— Talvez receie que seja uni presente de
alto preço para a modesta bolsa de um jo-
yen advogado?... Fique soeegada! No anno
passado a minha elientella aiigmenlou quasi
que cio dobro! E pôde, sem receio de arrui-
nnr-me, acceilar a feliz idéa de Miss Martins!

Então, eslá combinado, declarou esla com
autoridade. E si quizer, podemos ir já os Ires
fazer a escolha na loja... Estas pulseiras fo-
ram concluídas ha apenas alguns dias, mas
lém lido tamanho suecesso que todos as dc-
sejam!...

lílaiiie apresentou ainda algumas objecções,
que n insistência de 1'erry Beuuett rebateu.

Intimamente, a rapariga eslava encantada
com a lembrança de Suzy, c por mais cumulada
que fosse de todas as inutilidades de qiic os
ricos abarrotam a existência, e as gavetas, ale-
grava-se como uma creança com a idéa dc ver
no seu braço a hagntellh seduetora que ia
tão bem no dc sua amiga.

Pois eslá combinado!... disse Perry, eu
ns levo commigo!..-, Com a condição de que
a lia consinta que eu lhes sirva de guarda!

Oh! Sim!.., Tlasiriliar., pediu Elaine,
enlaçando com os braços o pescoço dc Mrs.
Dodge c fixando-a com os seus bcllos olhos
prelos de reflexos dourados, aos quacs era tão
difficil resistir,..

A tia Betty cedeu immediatamente-,á mei-
guice da rapariga.

.-—Depressa, a caminho!... disse esta, ba-
lendo palmas.

Alguns minutos depois, os Ires jovens saiam
como um furacão e (ornavam o automóvel de
Elaine, que se dirigiu rapidamente para a joa-
lheria Martins,

Quando parou á porta do sumpluoso esla-
belccimento, no qual já não existia o mínimo
vestígio do ataque audacioso tentado contra
a mais valiosa de suas vitrines pela "Mão do
Diabo", elles conversavam lão alegremente que
nenhum dos Ires se apercebera dc. um indivíduo
que saltara de um taxi, alguns momentos an-
tes.

Audaudo l.ulumcuie, por enlre os transeuntes,

Slim — era clle —- parou a alguma distancia
da joalheria, na porta próxima, sem perder
ímiJ.nstantç de vista os que linha por missão
vigiai-.

Continuando a palestrar, as duas raparigas,
acompanhadas por Perry, entraram ha loja e
guiadas por Miss Martins approximaram-sc da
secção dos relógios.

O auxiliar do homem do lenço vermelho se-
guiu-ilies os passos, parando a uma distáii-
cia sufficienle para que nada lhe escapasse
do que faziam.

0' Sr. Parker ? perguntou Suzy a um dos
empregados dn casa, que se dirigiu pressu-
roso para síiudal-a, queira ler a bondade de
moslrar a Miss Dodge os relogios-pulseiras
egnaes a este (pie me deu meu pae. 0 senhor
sabe?...

--- Com todo o goslo...
O eaixeirp tirou dc uma prateleira uma

caixa de couro, na qual. se destacavam os se-
d"clores relógios.

Slim, sem ser notado, approxli.nnra-se, e fin-
gia examinar um dos mostruarios próximos,
sem que seu olhar se desviasse da caça que
espreitava.

Depois dc alguma hesitação, Elaine acabou
por decidir, escolhendo uma pulseira de fiiiis-
siuio gosto, (jue ia collocar no pulso, quando
Parker a deteve.

Peco desculpas, proferiu, mas talvez fosse
melhor deixal-a para regular o relógio...

E offeclivamente, disse Perry Beuuett,
é preferi vel!. ..

Embora meio desapontado por não poder fi-
car logo dc posse da nova jóia, Elaine accedeu
aç pedido e o trio saiu do estabelecimento,

Nessa oceasião, Slim, que parecia até então
achar difficiildade para lazer qualquer esco-
lha entr os objectos que examinava, approxi-
moii-sc da secção dos relógios.

Tenho que fazer um presente a uma se-
niiora, disse ao empregado. Queira moslrár-me
íugumas pulseiras*relogios.., Olhe!... EgttaCs
á que acaba dc comprar Miss Elaine Dodge!...

(Continua)

Este folhetim í o 1' do 11° episódio, que
será exhibido quinta-feira, 25 do corrente,
nos cinemas Puthé c Ideal.
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lü.(100 coutos (orles
7. _IH> "
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Cavllnl 
Capital rcnllhiulo
bundo de rehiirvn

FILIAE8 NO RIO DE JANKIHO, 8, PAULO K SANTOS
Dlnnceto em 2» do abril dc 1010

AUTUO
CAIXA i
„Km uiouiia oorronlo  I0,700ilnl«0lfl
nu diversos Ibineos 8õli7D0$8S!J

iitedi
r5u!nta-IWrn7íT de Mnio de 191Í *
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ai Federa

Correspondentes uo exteriorCoiTCspniidontos no Interior _".'.'.
GoiiIiim illvccsiis  .......*....'.'.','.
[•miprosljmos o coutos correntes com éâúçílo.'.'.'.'..'.'.'.
Letras th i-.iiit,n|,i-, 
I.elras 11 receber 
Miitrlx c Plllnes .!l,'.,.i.,.'!,'!"","
Valores dcposiindos o om enuvfio.,,,,!!!!"!!,','!))"

PASSIVO
Capitai .. .. 
Correspondentes no exterior
Correspondentes uo Interior '.....'.!!,'!!",""
Credores por valores depositados o om cnúcfiò'..!!!!Contas (Hvorsns 
Depósitos á ordem '.'.'.'.'.'.'.'.',','.','.'.',".
Depósitos a praso, com aviso prévio, o letras ii'prcnViiiI.elras a pagar slnliix o Filiaes

11,051 I248Í7Ü0

l5.l7.|inS0828n
8.80B!7.M82ft8

38í89I:8M$3(I7
•t. 127:7019021
1.321:0ÍI!I8802
2,703:lln«J fo|
•I, 157:100801)7

15.1ã&i88j$ü22

102. MO (0008528

l.BOOs0008000
7.970 s!IM$I80
1.001:3788210

15.135:8878022
43.800:7058877
12.820:7-108820
11,807:04.18050

41:1038075
7.807:5858855

Comiionhla do LeterlAi Nacionaes
do Brasil

BxIrncçÇes publicas, sob n flsonlbsaçrto do governo federal, As 2 1|2 onos7 snnbndos As 3 horas; A nmVlscundc du llnborahy n. 45

AMANHA
23.1 — IO*

*U ST ANA

Itio dc Janeiro, li dc maio de 1010,tente, A. Guedes.

102.140.:0008528
-O contador, A. Cunha. — O ge-
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Comprai FILO' dc boa qualidade,
tendo de largura 4,m5o que, apezar

da falta, é vendido cada metro a
5$500!

===== NA

1 Casa LeííãO- Largo de Santa Rita

Por $750, em inteiros

Sabbado,' 20 do corrente
A's 3 horas da tardo

leeíiteoo
Por 1*700, eni meios

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados du
mais 000 réis para o porte do Cor-
icio e dirigidos aos agentes geraes
Nazaretb & C, rua do Ouvidor
n. Ul, caixa n. «17. Teleg. LUS-
VEL e na casa lf. Guimarães, Ho-
sario 71, esipiina do becco das Can-
celtas, caixa do Correio n. 1.H73

msswB^masasaaswmmBBBBasmtaBsmsmaaas^^Jl

WB&ai- mniBamaoac^..^ mm | 
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Comer bem só
na Transmontnna, salão
dc primeira ordem ; não
tem segundo paia esta es-
tação. Venham expsrimen-
taro bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfandegi 158 •
Telephone 3.050

Rodrigues Salines & C.

AULIST
LINHOS-LINHOS

J-ÜJIJ2 S5*SS2 '"«¦ « 1,20 
í-JífüS 55^üco superior, largura 1,20 t SSS 5_ m%, r"'™"' h,,)!","2'|n <—
r!»SS {£!: ÇÇnEBjlarmirn 1,20 
LINHO DE COÜES (SALDO) i,>5oo 
CAMBRAIA depuro Unho linissimo, largura 1,20,

5.m<h>  7,«jig00
SSüvSÜ^S ll';;"1'"' ,",c''l'ul" '$7"oc  i.>.|ou
NANZOUCK sem preparo, largura 1,20 c., 3.11200
m«ii' 'm*»V ">  2$900MOL-IHOL linissimo, largura 1,20 c, 5$8oo, ^oo

_-?«_¦1 «. branco» ,,s0»largura 1,20 c, <|.>soo e.. ;9i8oo
SSSSi?'. r?nCi'' '•"¦"'•l ,»2oc i^)"°
PON GE linissimo branco, rosa, azul e creme (coressuaves) largura 1,20  2$.ioo

3$8oo
<l$8oo

.|.V|oo

$000

A Livraria Quaroamn
ncnlm do pulilii .11o iii POPULAR

ou
iMiimiiil completissimo

dn Arte de Cozinha
vordndolrn onoyolopodln oulliin-
ria, ondfl ba recitas para IndoN us
fiuiiliiN, ii'.lii. os p.il.ul.,1... Além
ila-. i-iniii.i.i . oslrnutfolrns, como
l-HANCli/A. 1'OnTUOUIÍZA, IN-
(il.líZA, AI.I.IÍMA. Clll.NliX.A, PO-
I.ACA, TURCA, ItrSSA. u dc to-
dun os pilixoi da terra, com ns
suas (••.pivi.iliilaili".. ba lambciiia coslnlin verdndoírainento na-
cional,

Gnliados mineiros,
quitutes bahlanos, gene-
ro pauliita, Iguarias do
norte, manjares do sul,
principalmente do Rio
Grande. Tudo quanto
se quizer 11

Moquócas, carurni.

0 PIANO 1WEBER ))

V^V**>™*T*rV#"\-/ V>V/»^\/\/\
*S^>_«IJ

A PATTT ÍQT A \T A an8Ú8' ,olIoadas á ba
Jlx 1 AULIüI A1N A Mana com leite de coc

6 o unira Inílriimenla • lltopirtj,
i|im mim uo lliiii.ii, a iii|i«ilmiiiaJ«
dn mui innnllditila, a pniMim, „
OltllQllImlfl ilu «i tiiiiiiii.iiu „ p|a|,"iWlílllilli in.. Iiuliuniüiilu iin'BJav«i«eni coiieorroiiloi. ,\ ni|»a «J
|lllll|llH II.Ul |l \\>H ,\ ||||ll|mmm,lfl
cotittriililn dn ii:ka ia i\nn /llli(,ilrini oinprogado mu con.iiu,-,.,^,
iwviH»), m cdhlai »iiu iuiin.ii,,, ,|
cobro, iiilm dn ovltar a u\iiim,i„,,
gnniiilfr p»r mola tempo u imii Hn.
IlUCÍm; H Iwlllllll é iJq Iflilllim; !,.,„
tri"i podnoi, icuilo um cdId.iq ,ltn
01 (çromluí oitudoi, u toilii uiHcnlia
áropromiün ocoilda a ll"s ile -.,,],
paro na» Hoffrcr com a liiiinlilmii, ij
üaíonho iiliniiii. nui mniu IÍM<Iuaí".
lyluí, com uiiiniiiilliH iliii.lu, y »JL

dolnu,Pclu vnp' 1 ^PliNClilt» acabam do drogar 21 planos novo» doita acrcHtüikifabrica í.t unica ntio nduua minas nu volho o mi novo conllnonto.Planos dc afmarlo o do poquana camlu,
ÚNICO DEPOSITO:

CflSfl BEETHOVEN

jmvwtaiampufuu B8-BS, ,! ||

RUA DOS OJRsVES, 13-A
S^^^r WSMÈ s/v.

Prosino á rua do Oividor

TT LEPHO.ME^NORTE 1.537

CASA NIPPON ^!
IIUA COMÇAIV-S DIAS A

Companhia Nacional
de Seguros de Vida

¦^rZwt^ecB-ecp.jBft

(Antiga Mme. Dumortoüt, da
rua Gonçalves Dias)

Vient de recevoir un jolichoix de costumes de prome-nades et visites á des prix três
moderés

Avenida Rio Branco 95
(Em frente á casa Sucena)

CASA STAMP
Grande deposito de todos os

artigos para BaskctBall,
Yolleyball, Footba.l, Lawn-
Tennis, Ping-Põhg, Patina-

ção e banho de mar
Especialidades em calçados
finos para ambos os sexos

e todas as idades, ao
da moda

9, URUGUAY0NA, 9

A FIDALGA
Rostauránl, unde so reúnem ns molho-

res famílias. Rigorosa escüllm leita din-
riamenle, em carnes, caças c Icguinosi
Vinhos, importação ile marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

IIUA S. JOSÉ', 81 -Telep .1.513 C.

Fundada em 1895

rigor

Resultado tia
20 aniros ris progresoo

1835 - 1915
Pagamentos feitos aos se-
((tirados por liquidações em
vida ou aos herdeiros por
fallecimenlo dos segurados;
e fundos existentes para
garantir o cumprimento dos
contractos de seguros em

vigor :

RS. 82.9I8:229$222

Prêmios moriíGGs

:spêgialiDXde e m
Leques e objectos paia

presentes
Kimonos de seda e de

algodão
Deposito do afamado CHA-
lill IN, do precioso ÓLEO
DÉ CAMEE1A para o cabcllo
e do linissimo pó para dentes

MARCA ROSE

Bronzes, moveis de bambu,
cortinas c transparentes, por-
cellanas, xarào, brinquedos e
todos os productos. da indus-

tria japonezaA. de Souza Carvalho
Telep. C. -55ii —RIO

ii ii b—a 11 i maa_WBBim_b3pb_im-m-bmmm¦

A Noíre Dame de Paris
m VEIM co

Em todas as mercadorias

e o celebro prato ba-
hlano FfiBGSDEinA, etc,
etc.

Ainda mais: osso preciosíssimolivro ensina tiimliem ludn quantodiz respeito n pnstolnrln — om-
padas, lorlas, pnslcls, otc, e eon-
têm um MANUAL 1)0 COPEIHO,
f]U0 ('• a nrle de servir o pôr a me-
.sa, secundo a etiqueta, com todos
os FF, o Itlt,, c que nem todos
sabem !

Trazendo mais ainda nina<:ou.i«:<;.\o uís mijnus PARA
HAN'01'|.;ti:s, om POHTUGUISZ o
FHANCKZ, de fórmn a faeilllnrofi
.MAITIIKS irilOTHl., u organlsm
qualquer banquete só eom o au-
xillo deste precioso livro.

Nova edição dc iqifi
Atigmcntndn com

O LIVRO DOS DOCES
Contendo iiinumçras receitas de

Pães de Lol, pães leves, gntenux,
pudirigs, petits gntenux, tljell-
nhas, bunuclos, bolos, lunelis,
niayomiaises, gnletles, tortas, lor-
tinhas, babás, manjares, doces do
frutas, erémes, geléns, mnrmeln-
das, bolinhos, mãe bentas, bom
bocados, fatias da China, bolo
branco, trouxas dc ovos. fios de
ovos. tabefes, baba de mocos,
queljiidlnhas, Bolo dos Alliados,
bolos de amor, váos-níío-yens,
doces de queijos, compolas de
nulão, de ea.ju', eidrâo, laranjas,
niianaz, morangos, pecegos, cò-
cos, ameixas, ele.; btscoutos de
viole (iiinlidndes, pudiiigs de vin-
te qualidades; cremes de vinte
qualidades; doces do frutas de to-
das as qualidades:1 uvas, perns,abóboras, limão, figos, marmel-
los, ele,, ele.

Um grosso volume, encaderna-
do, de 500 paginas, 03000.

AVISO
A LIVRARIA QUÂRES-MA rc-

ineltc para o interior, com a ma-
xima brevidade possível e livre
de despesas do Correio, bastando
tao somente enviar os 5$ (em di-
llbeiro, não se aeeeilando sellos),
cm carta registada, eom valor de-
clnrndo, dirigida a PEDRO DA
SILVA QUARESMA, rua São José
ns. 71 e 7,'t, Rio de Janeiro.

Nascimercto Sl^a 8t
RUA DO OUVIDOR^ N. 175 RIO DE JANEIRO

IA

~n «,*•?—

Facilidade de cíom^jora

Pi A CASA BERTH0LD0 M
RIQ DE JAN-IRü

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguezia que a contar ele 8 de .Maio a. c.

venderá as
LÂMPADAS aGE-EDíSQN»

pelo seu novo systema americano :
Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons»

na seguinte proporção:
Por cada lâmpada ató fti) velas se onlicgnrá,.,
Dito
Dito
Dita
Dito
Dito
Dito
liilo
Dilo
liitn
Dito

dito
dito
dito
dito
dito
lli to
dito
dito
dito
dito

100 velas (riiininiiiii)
100 velas (1|2 wntt)

Cuil|io:i

200 velas
¦100 velas

• tiO velas
80> velas

lillill velas
1G00 velas
20IJ0 Velas
30 Velas

lã
18

0* coupons seruo re-galailos na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os prêmios acham-se indicihios ua lista do brindes e-r-suío em expo^iráo
permanente na CASA ÜER.TII0LD0, AVENIDA lf 10 IIIIAXCO X. ã0

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES p^?Compras a praso não têm direito a coupons j|

A. Mula Chineza, á rua do Lavradio
n. dl, 6 a casa ipie mais Bhralo vende,
visto o grande sorlimenlo que tem; cluunaa altoiu;üo dos senhores Viajantes.

cura
-. » « „ re-

pêntinaniente dor de dentes.
Vende-se em todas ;is pliarina-
cias ; não c veneno e não quei-ma a boca.'

Preço !,$000
Caixa do Correio i.907

Compra-se
qualquer quantidade de jóias ve-lhas, com ou sem pedras, de qual-quer valor, paga-se bem, na ruaGonçalves Dias n. 37, Joalheria
Valentia» .telephone, 994 — Central.
aaa__«sa——¦ramgãaBn

CAMPESTRE
R, DOS OURIVES 37

Amanhã ao almoço :
Mayonnaise de badejo, va-

tapa á bahiana, ovas de tainha
ú. brasileira, peixada á portu-Igueza e bacalhoada.

Ao jantar, suecesso!
Bolinhos de bacalháo, pernade porco assado, bacalháo co-

berto á lisboeta.
Todos os dias: ostras cruas,

sardinhas frescas, canja e papas.Provem o delicioso Anadia,
branco e tinto.

JllLhP. 3.666 NORTE

_Maria Cavalcan-
te, massagista

cega com longa pratica.—Rua
D. Polixena, n. 6o, telephone
i.2.n-Sul.

1 EM EXPOSIÇÃO 1

|S.José72s.JoséS
l| novos modelos em m

dormitórios ÍÈ
e salas dc jantar |i

ffl a prestações M

tSI---lB_fg_@__^BSBB__l

NEURASTHENIA
0 Hemalogcnol dc Alfredo de

Carvalho é u único que cura esta
terrível moléstia; iiinumoros altes-
lados.

a venda nas boas pharmacias e
drogarias do Itio e dos Estados.

Deposilo: — 10, Rua 1" de Março.- Itio.
Enn_Ka_na^_n_a__H_Mi

EXTEKNATO AQUINO
Antigo instituto de ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Dr.Theophilo forros.

108, RUA DO REZENDE
Prospectõs e informações :

Casa Beethoven, Ouvidor 175.

HOTEL AVENIDA
O maior c mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência aiinuai de 2U.O0O clien-
is. Diária completa, a partir de

10S000.
End. Teleg. - AVENIDA

RIO DE JANEIRO

B í í? PARIS • R,° de jAj<mo _â$B
I K /CARmHO MOflTEIRO-51- W | W-

Ê==k\\ Modes • tiâute Coulure ¦ J//fÊÊÈi

aa

ilíli Sí í PIfi
Garantida pelo governo do

estado

Ségiínda-leira, 15 uo corrente

TUBERCULOSE
O ruaií moderno especifico que eura

lê o STlSNOMiNO, receilado e admira-
do peias nolabilidadcs médicas do paiae da Eurjpa. Cicatriza ps pulmões,inala os micróbios, dá vida .• suiulo ás
pessoas [rncas, anêmicas, dyspeplicasi
ni:iira>tli(!iiiias e torlnleec os norvos
ilunilo o vigor da mòeidiíde. Drogaria
Granado 4 Pilhos, rua Uruguavaim, 01.
Vidro ã$: pelo Correio, "$00 1. Cente-
nas de attestados!

831BHBBB —BBBBC gl^THTfT<

DINHEIRO

Por i$Soo

Bilhetes á venda em iodas as
casífo lotericas.

VI. Ex. não quer raio-
isilaí* sua casa sem

gastas* di ira Sae iro?
E' o que pode conseguir

facilmente, por aluguel mensal
e módico, todos os moveis;
rua do Riachuelo ri. 7.Casa Progresso

mmnnnmuMmiamsg

THÊ&FR0 APOLLO

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, réfrigeranta, sem
álcool'

Plantas
Começando agora a melhor época pnrau planlação de pomares, ninguém deve

comprar arvores frutíferas sem primeirosaber os preços e ns condições de venda
de Augusto Fonseca, á rua Mariz c liur-
ros IIGU; peçam catalagos grátis,

com at-
curadas.

A sua cura radical pelo
HANSEOL. x

Peçam prospectõs
testados de pessoas

DEPOSITÁRIOS
J. M. Pacheco, rua dos A ti-

dradas n. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geomclrícn

c pratica qualquer modelo, inclusive tail-
leur, cm poucas lições

Também corta moldes sob medida n
podem ser cm fazendas, alinhavados c
.provados ou meio confeccionados.

Acceila costuras piuupospnnutr a dous
torçaes juntos e moderna vestidos auti-
gos, tudo apreço módico.
Mme. Nunes de Abreu

Una Uruguayana lill r andar
TEL. 3.573 NOltTU

COFRES
Novos e usados, nacionaes

e estrangeiros, dos melhores
fabricantes e de diversos ta-
manlios. Grande stock a pre-ços de oceasião: na rua Ca-
merino 11. 104.

Empresa JOSIi LOültÊIRO

Companhia RUAS, do theatro Apollo dc
Lisboa

SSíiíjistíK

HOJE — A's 7,'l|l e!):i|l HOJE
Estréa do duo luso-brasileiro—OS Gli-It.M.DO.S, na celebre invista do João

Phoca e André llciun, musica do mães-tru Luz Júnior, em dous actos e oito
quadros
FADO E MAXIXE

GERALDO aprcsciitar-sc-á ao publicucarioca, pela^primeira vez, cõmoactur,
desempenhando o panei do .Maxixe, pelomesmo crendo em Lisboa, A craciòsnaetriz ALUA SOARES ruiu os papeis doBahia, Banza suspirusa e Paladinos daCuln.le Nova, que fez em Portugal,

üompères: Maxixe, GERALDO-MAGA-
LIIAES; Fado, EUGENIA NOJIONIIA.Brilhante montagem. Duas lindas ano-theoses.

Amanhã, âs 7 3|4 e 0 :i|i. Sabbado edomiiign, .1 ninliiiée »—FADO E MAXIXE.
A seguir, a apparatosa peça — A ÁGUIA
NEGRA.

P^LÜCE THEATRE

A linda opereta em tres netos, de
D, João da Câmara e Gervasio Lo-
balo, musica do saudoso maestro Cy-
i-inco do Cardoso •

I fl solar dos Barrigas
em ipie pela ullima vez desempenha

a parte de .Manuela a artista PAI.-
.MVIIA BASTOS

0 cômico papel dc D. Tiajano por.losé Ricardo.

Amanhã—2» recita de assignalura
Estréa da artista Luiza Salanella —
Primeira representação nesio theatro
da ievi-la—CE'0 AZLL.tonipletamento
rcmoddloda.

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partose operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
344, Sul. ,. ii.„ii, i);iii_

Trinoz
I * 0| Erne5To5oü2á

WÊs
NEURASTHEN^Í»
*^ N\A0 HALÍ70

^Tônico 00 Estômago
DYSPEPSIA
EIUXAQCÍCA

Tomco
DO INTESTINO
EMTERITE
£M t/EHl CUL O CALMANTE

DE MELISSABANIZ

GKANADO k C.».-~i da Mar£o, 14

Vendem-se
jóias a preços baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valeitim
Telephone n. 994

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

Com secções de Friilns,Cliarcutbria, Quei-
jos e Conservas.

44, Largo-S. Francisco de Paula, 44
Telephone 3.81'i-Noi'le

MENU—'Amanhã ao almoço:
Mayonnaise de salmão, caldo ú Jlalhôa,

bacalbaoá Lusitana, língua uo RioCrande.
à Ao jantai':

Assorda dc bacalháo a a'emlpjana, frango
SUisadO com ervilha, croul-aii-pot' a
Progresso, assada de vitolla a Monrae.

Todos o.s dias ostras frescas, miiulos de
I frango á Progresso e o delicioso inato do
I frios á Rotisserie BAR

Stadt Munchen
Succursal do Campestre

Hoje:
Badejo do forno á brasileira.
Ceia : colossal canja ao ar

livre, no restaurante do terraço.
Amanhã ;

Pescada e sardinhas frescas
de Lisboa, vatapá e carurú á
bahiana. Unica casa no genero
em almpços, jantares e ceias,
ao ar livre.

Gabinetes para famílias.
Telephone (ilio Central

í Praga Tiradentes 1

Empresla-sc sobro jóias, roupas, fa-
zoudas, metaes e tudo que repicscn-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPimpl372 NORTE -

Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Pó de arroz DOHA
Medicinal, adherente c per-iumado. Lata 2$ooo
Perfumaria trlando Bangel

MüIfO IMPORT*': MTB
Não comprem óculos e pince-nez sem visitar a casa Rocha,
especial só de óptica. Examina-
se rigorosamente a vista, c ven-
de o mais em conta possível,
96 rua da Asscmbléa.

Café Saoía Rita
^w i&~& tí**iC. rÍ2í^5 1

Moveis a Prestações

THEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia do comédias c vaudovillcs do
thealro 1'ol.ytheanm iío Lisboa

ÚLTIMOS ESPECTACULÒS

Sabbado e domiogo—«Matiaéos»,

Bilhetes á venda no 1 Jornal do
I Brasil », até ás õ úu Urde. Depois nn
j biDkpleria do tlieatrii.

HOJE—Quinta-feira, 11 de maio—HOJE
A's 8!)jt— Primeira'represèiiliição do

iliama em tres netos, de 1'ionilnie.
0 HOMEM QUE ASSASSINOU

Traducção de Casemiro César, celebre
poça i|ue o publico carioca teve ensejo de
admirai' nos cinemas do Rio.

Sabbado, 13 do maio, grandiosa amati-
tinóii, ás -1 I|L2, eom a liilda peca — O.S
CINCO SENHORES DE lltA.NcroRT. A'noite- lléeita dc gala. Umn unica re-
presentaçãü do drama em ires actos — AMAItiVU.

AVISO—Temlo a empresa comproinis-
sos inadiáveis pnra a apresentação da
ionapanhia cm S. Paulo o no sul, vê-se
ibrigada a intcrroaipcr agora a sóriu
Io espcclaculos, de\eiulo 110 regresso,
íinjulbo, ser cxíiibido por completo bvttía»~imo repeitof» da, eoinjauhia.

THEATRO 8. PED^O

TliEATSÍO REPUBLICA

Entregam-se, apenas com IÜS meusaes,
camas, guarda-louças; cuarda-comidas,
cadeiras de balanço, eoiumnas o outros
moveis.

Na Casa Veiga. Fabrica de Moveis á
rua Senador Euzebio 222 — Avenida
do Mangue -Teleph. 5.2:11.

O MELHOR'DO" míAiãlIj
Encontna-se em Ioda a papíe
E' este ipic lodo o mundo toma depois

dns rcleiçõos de cerimomiis
Torrações especules para butoi|UÍns do

primeira ordem
Una Acre 81 - Tclcpiione Norte I 404
Mal. Fluriano 22—Telephone Norte 1.21Í

Leitura F3oríugueza
Aprende-se a ler em 30 lições (dc mci(

hora) pela arte mnntvillio-n do »rai)d(
poeta lyrie.i João de Deus. Voniiulc e nw.
moria, e todos aprfludem em ;lü iii;òen
homens, senhpras.ccreanças.ExpliCadores
Santos lírugnc Violeta llraga.—S. José 52.

3SEZGQQI

COMPANHIA EQÜESTRE

HOJE: :HOJE
Quinta-leira—A's 8 3|i -a «Soirée 3

elegante pelii companhia do American
Cireus

1 IM GE M
(Os filhos dc Confuçio)

LOS CÃNÃLES
A companhia do eireo quo acluai-

mente luncciòna neste thealro é a me-
Ihor em « lournée » pela Americ»,

Empreza José Loureiro
Crande companhia lyriea RÒTOLI &

RILLORO

HOJE - A's 8 3(.l - HOJE - Estréa
do tenor DEL-RY e da soprano Sra.

Cácioppo
A opera cm quatro actos, de PUCOINI

i) BOHEME f'—
Distribuição: Mimi, E. Clascnti'; Mu-

solta, V. Cncioppo ; Rodolfo, N Del-lly ;
MarcoIldT, F. Fedcrici: Seliauiinrd, M.
Fiori ;| Colune. C. Melocehi ; Aliindoio
Barocini; Benoit, Barónni; Parpignol, E.
Orlnn.ü.flp

THEATRO S. JOSÉ
Companhia nacional, fundada em I da

111II10 de lill I — Direcção sceuiea do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchcstia, José Nunes.

HOJE - II de mnio de 1016 - HOJE
Pnra dar Ingar ao ensaio geral da peçn

NÃO IIA USPECTACÜLO

Bilhetes á venda no theatro.

PREÇOS DO COSTUME

| Sttbbado—«líaUcée».'

Brevemente—O grandioso suecesso da
eompanhia-ANDRE'A CIIENIER, a opera
OS TZ1GAN0S (grande novidade),

Sabbado,l3 de maio—Grandiosa a ma-
tinée » ús2 1(2— Recita de gala às 8 ;:[)
Domingo, !4—Dous espcclaculos.

Bilhetes á venda na ca^a Arthur Na-
poleão, Avenida Itio Branco, das 10 ho-
res ás 5 da íeriie e depois 00 theatro.

Amanhã—.0 GAÚCHO, peçn de cos-
lumes rio-grnndcnsos, dos festejados os-
criptores Dr. Itatil Pederneiras e I.uíB
Peixoto.

PREÇOS 1)0 COSTUME
Os bilhete! á venda no Iboiilro o na

Confoilsria Castellõos, das 10 Ipldamn-
libã ás 5 dn tarde, e desta hora em deante
só na bilhcleiia du iheatro.

Sabhado, 13 dn mnio, em « nialincô »-A CAP.A.NA DO PAE THOMAZ.

\*
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