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AMPARA A MAIS
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TAGStí
ÍJMA REPARTIÇÃO PUBLICA INTER-

MEDIARIA DE UMA TORPE
EXPLORAÇÃO

¦ Na recento viagem quo eu prciiendcmos a
Multo Grosso, por via torrou :-t, tivemos oc-
casulo de r.-g'slar nu,Uns HjI.ii interessantes,
merecedoras de um commci.Ltrio largo, notas
fluo fão, oulrosi.i', n rcvcl.. *úi>, Imperfeita
a-iiila, dos escândalo- surpivíl ndculet (pie %o
.um iiloam pelo interior do pai/, absoluta-
incute occrftos, sem reparai, rem combale.

Não podiaiuos suppor quo em chegando á
futuro a villa de Tres
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0 Sr. Urbana itulUr

Lagoa-, cm M alto
Qrosso, mal tomasse-
mos aposentos num
hotel da localidade,
fosso A NOITE pro-
curada por um grupo
numeroso de homens
traiu»I adores, cnlre
elles varias figuras de
destaque ua villa, para
que ií!c jornal fosse
eco (le suas fundas
mngun-•, dos aborreci-
incuto quotidianos
por ((1'C os mesmos
queixosos passam, sob
o pe;(. dc uma tutela
Invencível, quo os ex-
pior a desapiedada-
mento. no momento
em c;i'o, como sc diz
ua gíria, todos sentem
a cord i ao pescoço...
Era unia queixa collo-
diva, c A NOITE não
podia deixar de ouvir
toda aquella gente :

trabalhadores, pessoal do trai go c dos escri-
plorios da Estrada dc Feri-) Itapura a Co-
rumbá, hoje administrada pelo governo.

A nlludicln cpicixa gira cm torno da inde-
çcntc agiotagem que sc opera ali, dentro das
próprias folhas de pagamento, exploração que
felizardos fornecedores da o-Irada praticam
.sol) duas fôrmas: uma, recebendo vales dos
finprégados, visados pelos r.v pccÜVOS chefes,
sobre o total liquido de vem. i neulos cm cada
mez c com os juros de "20, 30 e '10 por cento;
outra, fornecendo gêneros ca issimos, sob o
mesmo processo dc vales. Necessitados, quasi
)na miséria, todos se sujeitam aquella extorsão
lllegnl, liara que depressa se tornem inilliona-
rios na localidade os agiotas cm questão, que
báo os Srs. Mello, Mattos & (",.

Como se vè, era uma denii i ia grave e pre-
cisávamos apural-a convenii i Icmentc.Fomos
ao armazém daquclles senhores, e, na hypo-
tbese de sermos funecionarios da estrada, rc-
çcm-chegados a Tres Lagoas, procurámos sa-
Jier as condições cm que eram feitos aquel-
jes negócios. Uni empregado do balcão sem
nenhuma cerimonia, disse-nos: •% .Para empréstimos de -dinheiro, 20 por
cento, c gêneros, conforme a escolha, 30 e 40
por cento, tudo por meio dc vales visados.

Extraordinário ! Ficámos envergonhados
quando conseguimos uma prova tão flagrante
da agiotagem feita dentro do domínio de uma
repartição publica, como é a listrada dc Fer-
ro Itapura a Corumbá !

Fra ainda pouco: fomos ao escriptorio da
Itapura e os funecionarios que ali estavam
ingenuamente fizeram a confissão de que se
preparava todos os mezes uma folha proviso-
ria desses adeantamentos, cpto era remettida
para o escriptorio central no Bio, onde se
detinha para conveniente destino a folha dc-
íinitiva do pessoal. Ouvimos ainda varias
pessoas residentes cm Tres Lagoas, onde o es-
candalo é largamente commcnlado, mas para
o qual não sc acha remédio, coiiio dizem to-
dos. ..

A' noite, no hotel onde tomámos aposen-
tos, recebemos ainda a visita do Sr. Urbano
Mullcr, irmão do Sr. Lauro Mullcr, que nds
apresentou ainda tres funecionarios dó cate-
gorin da listrada de Ferro, que vinham fazer
reclamação idêntica a A NOITE, Era apenas
mais unia confirmação da primitiva denuii-
cia dada em forma de grande queixa.

Palestrámos em seguida cora o irmão do
Sr. ministro do Exterior sobre vários assum-
pios. Rcfcrindo-se á política, ao seu irmão, o
Sr. Urbano foi um tanto áspero, sob o ponto
iíc vista de aversão aos processos dc hoje, na
político.Creio, disse-nos o Sr. Urbano, que é jus-
lamente pela malfadada politicagem que to-
do esse pessoal do Estado soffrè, porque aqui
anda dedo de gente grande...

Penso diversamente do meu irmão, que é
lambem meu amigo: detesto a política. Sou
boine.ni para lutar na vida dos campos, na
agricultura, na industria. Detesto c combato.
Eis porque estou á frente dessa gente da cs-
Irada, que procura defesa.

Os funecionarios que acompanharam o Sr.
Urbano deixaram ainda em nosso poder, es-
criptas, varias notas que exprimem tão só-
mente o desmantelo do apparelho ndminis-
[rativa da Estrada, aliás confiado a um jovenengenheiro cuja reputação é bastante aca-
fada, o Sr. Firmo Dutra, a quem endereçamos
tslas linhas como ponto de escala ao seu su-
jierior hierarchico, o Sr. ministro da, Viação.

GREVE NA OAPITAL
PARAGUAYA

ASSUMPÇÂO, 12 (A. A.) — Vaaias cias-
ses dc operários, desta capital, declararam-
sc ctrf parede, pedindo augnientò dc salários.
fcs;.C3 opcr.-v.-jos mantêm-se etnJ attiíude pa-cjlic.a.

*¦?—^0^36*—3 ,|-

¦«¦¦-¦' mi^snusíü R-JUCECiaMu-u ¦ twi

APESAR DAS PROBABILIDADES
DE UM ACCORDO, OS ESTADOS
UNIDOS CONTINUAM A PREPA-

FÍAR-SE MILITARíViENTE
NOVA YORK, 12 (A NOITE) — Informam

de El-Paso que foi suspensa a conferência
em que ali sc enctüitravam ha dias os géneraes
Scott, chefe do 

'estado-maior 
do Exercito

norte-americano, e Obregon, ministro da
Guerra do México, a propósito da situação cn-
tre os dous paizes.

Os dons geneiaes chegaram a um accordo
provisoriOjCiijas bases foram enviadas aos
dous governos, que as vão agora discutir.

O governo norte-americano, entretanto, se-
gundo informam de Washington, continua cm
nclivos preparativos militares. Em Columbus,
proxmio da fronteira mexicana, estão sendo
construídas trincheiras com cupolas de aço e
no longo da fronteira prosegue a concentra-
fão de tropas.

A_opinião publica está muito dividida quan-to á solução dn questão. Em certos círculos
acredita-se (pie o governo acceitará as pro-
postas mexicanas; em outros, porém, julga-se
pie a guerra é inevitável e fundamentam essa
ppinião dos preparativos militares eme o" go-verno está fazendo. >¦

.Sobre a questão mexicana o presidente Wil-
son conferenciou hontem largamente com to-
dos os ministros.
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?* SR. ELOY DE SOUZA RE-
?T|FICA'i RATIFICANDO, UMA
BNTREVISTA PUBLICADA EM

RECIFE
O senador Eloy de Snuzi, ao passar cm

Pernambuco, ronccllru a um rcdaclor do"Jornal Peciuono" umn entrevista sobre o
possível reconhecimento do general Dantas
Barreto uo Senado.

Essa entrevista, que enu-iara sensação na
política perna,nburnna, dizia "que o gene-
ral Dantas, mirando para aquella casa, cujos
membros foram por clle atacados, irá cou-
correr poderosamente para reliahilitar seus
créditos, já extraordinariamente abalados".

Chegando hoje ao Rio, a bordo do "Ba-
hia", o senador Eioy dc Souza foi entrevis-
lado por nós. Gentilmente disse que, talvez
não fosse bem traduzido o seu pensamento
externado pelo rcdaclor do "Jornal Peque-
no" c accrcscentou que, si não lhe falhava
a memória, a sua palestra se ícsumira no sc-
guinle:

— Perguntando-nic o redactor do "Jornal
Pequeno" sobre o reconhecimento do Sr. Dan-
tas Barreto no Senado, assim respondi: elei-
to, como certamente será o general Dantas
Barreto, c havendo a mais franca harmonia
dc vistas entre 3 governador dc Pcrnambu-
co e o Senado, naturalmente não será per-
turbado o reconhecimento do candidato prós-
ligiado pelo mesmo governador. Continuan-
do a interrogar-me, o jornalista pcrnnmbuca-
no alludiu ás ptevenções que existiam no
Senado contra o general Dantas. Eu declarei
que isto era tanto melhor. Reconhecido, o ge-
neral verificará cíuo a atinosphcra daquclla
casa da mais alta representação do paiz não
está lão contaminada dc inimundicies o,
quando estivesse, possuía virtudes bastantes
para se emendar.

E esta foi a palestra que cnlrclivc com o
/ntclligente jornalista.

Sendo o senador Eloy de Souza um dos
delegados ao Congresso Algodociro, pelo Eio
Grande do Norte, perguntámos quacs as idéas
que S. Ex. trazia a respeito.

Infelizmente o senador Eloy dc Souza não
tinha ainda estudado o assumpto...

PORTUGAL NA
GIMRRA
TERMINA HOJE O PRASO PARA 08
ALLEMÃES ABANDONAREM POR-

TUGAL
LISBOA, 12 (A. A.) — O govorno mandou

affixar boletins o publicar nn folha officlnl
avisos nos cidadãos filhos de allcmães exis-
lentes 110 paiz de que termina hoje o praso
quo lhes loi concedido por lei paru abando-
mirem Portugal.

A ITÁLIA VAE EXPORTAR ARROZ
ROMA, 12 (A. A.) — O Sr. Eduardo Dn-

neo, ministro dos Negócios dn Fnzcndn, nulo-
íisou a exportaçãu de arroz italiano para Por-
lugal.

Essas ordens foram transmittidas ás com-
pauhins dc navegação, que assim poderão dc
ora avante receber taes cargas com aquelle
destino.
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A DESOBSTRUCÇÃO
DO RIO CORURIPE

MECEIO, 12 (A. A.) — O Congresso,
csta/.iual approvoti o projcclo do lei ntan-
ií-mkCo proceder a" dcsobstniccão do rjó Cp-
ruripé, que cone mim riquíssimo vadile,,
cujos terrenos catão inutilizados pelo eniJ-
brejanvento.
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SI TODOS, P3RÈM, FOSSEM
COMO ESSE ?!...

BELLO HORIZONTE, 12 (A NOITE) — En-
Ire Minas Geraes e o Estado do Rio; no vnlle
do Parahyba, existe uma larga zona em litígio.

ErhqúnntO não forem decididos os limites
respectivos, o produeto da arrecadação dos
impostos está sendo depositado.

Agora os governos dos dous referidos Esta-
dos entraram num accordo, no sentido de ap-
plicarem a importância arrecadada, cerca dc
000:000$000, em obras na própria zona litígio-
sa, construindo estradas, pontes, etc.

Partiu boje para a zona referida o engenhei-
ro Benedicto Sanlos, director da secção tcclini-
ca da Directoria dc Obras afim dc encontrar-se
com o engenheiro fluminense, e estudarem
ambos os trabalhos a serem executados.

A CRISE NO ENSINO MUNICIPAL

UMA VISITA AS E
FALHAS, FALHAS E FAI.HAS.

ASPECTOS LAMENTÁVEIS

Da esquerda para a direita as pequenas brofessoras Maria Palhares Pinheiro,
Hermenqarda Mamede, Margarida Cardoso, Ma bel Pretzfelder, Carmen Vi-
cente de Paula e a professora diplomada Oui/hermina Olga Schildekencht, to-

das do grupo escolar Rodrigues Alves
Em nossa edição de hontem registámos as

causas do justo descontentamento que lavra na
instrucção publica municipal devido á falta de
adjuntos nas escolas e a outras irregularida-
des, que estdo lamentavelmente perturbando o
funccionaincnto das escolas primarias.

Hoje resolvemos ouvir as professoras, as que
melhor podiam dizer o que ha dc verdade nas
reclamações até agora não attendidas. Seria um
subsidio para os poderes municipaes e um cs-
limulo para a Directoria de Instrucção.

Começámos pelo Grupo Escolar Rodrigues.
Alves, do qual c directora D. Maria Joanna de
Paiva Palhares.

Tem aquelle grupo cerca de quinhentos
alumnos matriculados, sendo a média de fre-
quencia de 384. Em março, porém, essa fre-
quencia baixou a 348.

Pelo regulamento cada turma de 25 alumnos
exige uma adjunta. O grupo conta apenas dez
dellas, sendo uma destacada para a secreta-
ria.

—O recurso que tenho e n providencia que

legas. A freqüência também soffreu ali um
grande decréscimo.

Onde, porém, tem-se uma^ impressão desola-
dora é na segunda escola masculina, á rua Eva-
risto da Veiga, da qual é directora D. Maria
Soares Vieira.

A médin da freqüência ali é de 250 creanças
c a escola tem somente cinco adjuntas. Au-
xiliam as professoras graciosamente as alumnas
Maria Soares Vieira e Adelia de Souza, que já
completaram o curso primário.

A disciplina soffre ali enormcmenle, devido
ú disposição das salas. São muitas e pequeni-
nas, de modo que em muitas salas não lia quem
tome conta das creanças.

Quanto á distribuição dc material para a cs-
cola, disse-nos a professora que está satisfeita,
pois a Caixa Escolar já deu calçados ás crean-
ças e o resto está também em dia.

Por ultimo visitámos a quinta escola mascúli-
na, á rua dos Inválidos.

Logo á entrada tivemos uma impressão
desoladora, pois ali se encontravam vários va-

Um aspecto do recreio da 5' escola masculina, d rua nos Inválidos. A creança-
da Vê os animaes do circo do theatro Rebulillca

tomei, dissç-nos a directora, foi eu mesma ií
reger uma turma c acceitar os doditados offe-
recimentos da professora D. Guilhcnnina Olga
Schlldkencht, que já exerceu aqui o cargo dc
adjunta. Agora ella rege uma turma gratuita-
mente. Mesmo assim ainda tive de lançar mão
das minhas alumnas que completaram o curso
primário e tenho nada menos dc cinco auxilian-
do o ensino. Só assim consegui dar regência a
varias turmas.

Percorremos o grupo c constatámos o que
D. Maria Palhares acabara de nos dizer.

No Grupo José dc Alencar, no largo do Ma-
ebade lambem tivemos a confirmação do que
dissemos.

Como a directora não sc encontrasse ali,
entendemo-nos com a secretaria da escola,, que
nos deu a noticia dc já ter sldc) designada lion-
tem, para lá, mais urtia adjuntíp

Ha lá, portanto, apenas tros adjuntas para
cento c oitenta alumnas;

Para que o ensino soffressc o monos possi-vol, essas adjuntas também lançaram mão das
nlmuous mais adeantadas• DATA dírlüiras col-

gabundos, que dali olhavam os animaes da
companhia ccfueslrc que está trabalhando 110
theatro Republica.

Era hora do recreio e as creanças lá se acha-
vam trepadas na cet-ca dc aí-ame.

A directora da escola, D. Idalliiaade Oliveira,
disse-nos que a matricula da sua escola é de
120 alumnos. Devido a não ter professoras, a
freqüência baixou consideravelmente. Não tem
uma adjunta siquer. Apenas conta como auxi-
liares a normalista Iracema de Oliveira e a alu-nina Amélia Latorraca.—Hontem foi designada para aqui uma ad-
junta, disse-nos a professora, mas até agora
ainda cá não apparcceu. Quanto á ordem e á
disciplina, é isso que o senhor vô. Nada mais
posso fazer.

Também aquella escola é composta dc va-
was salas, de inodo cpte torna impossível unia
fiscalisação rigorosa.

Foi o quo apurámos e quo o Sr. prefeito não
deve ignorar, não sendo licito duvldar-se das
providencias immcdlata.s de S. Ex. contra esse
estado de cousas deveras lastimável.

BOLETIM DA^GUERRA

NOVOS ATAQUES E NOVOS INSÜCCESSOS
DOS ALLEMÃES EN VERDUN

(Sorviço («Inuraphico cios Roprospondonlns ospneinos
d'A NOITE, du» auonuias Snuih-American 1'russ, Havus
c Americana u comniunicados officiaes, até ;ís 1U horas)
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§il TORNO DE VERDUN

Os írúncc/fís repelliram os /)<v-
vos ataques allemãcs contra Mort-
Uómmò o a collina 30á — A aelt-
vltl.nlü aerca — Os allemães lixe-
ram espalhar <inc os Irancexes
tinham resolvido abandonar a
margem üirella do Mosa — O qno

\jji d/z o govQvrio fvaoccz
¦ m——

PAfilS, 12 (A NOITE) — Os allcmães volta-
ram a atacar as vertentes.do Mort-Hommc, sem

serem ainda denta vez
melhor suecedidos. Ta-
dos os seiiH ataques fo-
/un rcpcllidoH pelas

tropas francezas, que
infligiram ainda ao inl-
mlgo enormes perdas.
Contra a collina 30-1
lambem os allemãcs
pronunciaram diversos
-ilaqucs, cicuulmcntu
repcllldos pelos fran-
cezes.

No resto da linha dc
frente, pequenas acções
locaes sem importan-
cin. Os aeroplanos fran-
cezes bombardearam
com exilo as estações
dc Danvillcrs c Etain
c um deposito cm Fea-
mei.Y, incendiando-o.

Os "Taube" lança-
ram bombas sobre Dun-
lierque e Adinkerke.

PAUIS, 12 (A NOITE)
— Os allemãcs fizeram

espalhar que o Alto Commando francez huviu
resolvido evacuar a margem direita do Moso,
quando era mais intensa a batalha de Verdun.
Et-ta noticia, publicada na Allemanlia com o fim
cle'-*alcviintar o moral do povo nltcmão, tão aba-
tido peloH reveses deante do Verdun, é inteira-
mente falsa.

Agora, de origem officiosa, annuncia-se que
nunca houve tal ordem, nem mesmo se pensou
em tal cousa. Ao contrario disso, o general De
Cary .commandante daquelle sector, ordenou ás
suas tropas que se mantivessem nus suas posi-
ções, mesmo 110 caso de estarem cercadas.

Depois, o generalissimo Joffre, quando este-
ve cm Verdun, pessoalmente ratificou essa or-
dem.. Mj-Js tarde, indo também ali o general Dc
Ca.ateuj7ç, .chefe do Estado-Maior General, foi-
lhe in.s>)stò, por Joffre, o commando directo
das forca» geraes na frente de Verdun. E De
Castclnan, ao assumir o cargo, a primeira cou-
sa que fez foi avisar pelo telephone o general

O OURO BRANCO

1

Petain, então cominandanto da praça, quo mon-
dasso Hubmuttcr a conselho do guerra todos os
officiaes que ordenassem a retirada ás suas tro-
pas.

PAUIS, 12 (Havas) — Uma nota official que
acaba de ser publicada desmente formalmente
noticias tendenciosas propaladas pelo inimigo
o declara que, durante a batalha de Verdun
nunca as tropas francezas receberam ordem dc
abandonar a margem direita do Mosa.

PARIS, 12 (Official) (Havas) — No sector dc
Avocourl, houve luta muito activ.Vde artilharia.
As nossas posições no bosque dc Cáillclc c ns
nossas segundos linhas na margem direita do
Mosa foram violentamente bombardeadas.

No wocvrc, rajadas de artilharia; nos outros
pontos da linha dc frente, o canbonclo Inibi-
lual.
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NAS FRENTES KUSSAS

As onoraçõt.s ao longo da frente—A tacanha de um destacamchio
de reservistas russos—A oíiensl-

va turca delida

General De Castclnan
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O Dr. Ascendino
Cunha, delegado da
Parahyba no Con-
gresso Algodoeiro

AS PRATICAS E INTERESSANTtS
IDÉAS DO DELEGADO DA

PARAHYBAACONEEREN-
CIA ALGODOEIRA

Pelo "Bnhia" chegou hoje o Dr. Ascendino
Cunha, delegado da Parahyba 110 Congresso
Algodociro, a realisar-sc 110 próximo mez de
junho. Lamentando a falta dc tempo para
tratar de tão grande assdmpLo, o delegado da
Parahyba concedeu-nos unia entrevista curió-
sa sobre o que pretende fazer o seu Estado
no congresso do "ouro
brahco:>; Eil-a:

Eazendo minhas
as palavras da Asso-
ciação Commercial da
Parahyba, disse o Dr.
Ascendino Cunha, digo
preliminarmente que,
tendo sido cuidada
com c.arinho pelos su-
premos poderes da Rc-
publica a cultura do
café e borracha, não
6 sem tempo lançai'-
mos as nossas vistas
sobre o algodão,- nãò
só coma meio de des-
envolver a cultura de
um produeto que pesa
no gráo máximo ha
producçao brasileira,
como também de apro-
veitar, com elemento
que lhe & próprio, esta
vasta zona, varrida e
devastada pelas seccas,
o que não impede, en-
tretanto, que esta
planta frutifique e pro-
duza desde que as chu-
vas não escasseiem de todo. E foi o Dr. Pan-
diá Cnlogcras, ao assumir a pasta da Agricul-
tura, quem primeiro compreheiidcu a impor-
tancia du semelhante produeto, creando, após
o memorial da Associação Commercial da Pa-
rabyha, o serviço do algodão.

Já se fazia mesmo sentir que a plantação
dos nossos melhores algodoeiros, mesliçados,
degenerados, mal cultivados por agricultores
ignorantes dos trabalhos agriculturaes mais
convenientes, produzindo mesmo colheitas
qualificativas o quantitativas inferiores, com-
pensando muito precariamente o prodnctor e
o Estado, o que aliás é commum a todas as
nossas clilturas, necessitava da protecção e
dos meios necessários e scientificos, afim do
apcrfeiçoal-a.

E quaes as medidas que proporão ao
Congresso ?

Salvo melhor entendimento, continuou
o delegado da Parahyba, são tres as medidas
que proporemos ao Congresso Algodoeiro:

1". Classificação scientifica e official das
espécies do algodão;

2". Eiscalisação official dos engenhos dc
descarqçumcnlo o enfarda men to do algodão;

3\ Os professores ambulantes.
Adopta.la unia classificação scientifica parao algodão, não só o agricultor livra-se da

classificação arbitraria do commercio, da es-
pcenlação dos intermediários, como também
fica obrigado a separar ás espécies de algo-
dão, dcsftbrnl-as. convenientemente e não mis-
turnr elementos impuros na lã. Isto, porém,
precisa ser fisealisado officjalmentc, pois com
o atraso e a ignorância de nosso pobre agri-
cultor, far-se-á,, por certo, necessária uma
tutella benéfica c permanente.

Quanto A segunda medida, está subtendida
na primeira, pois não c raro ver-se dizer que as
machinas americanas concorrem para o des-
prestigio do uosso algodSoi.",

A terceira medida é crínio que o elemento
indispensável As duas primeiras. E para ter-
minar, concluiu o Dr. Ascendino Cunha, dei-
£0 exposto o seguinte considerando: O profes-
sor ambulante que modestamente, sem appa-
ralos, sem repartições c auxiliarcs, com pa-
ciência, vá dc fazenda em fazenda insluuando
110 animo do agricultor o alcance das provi-dencias enumeradas c a necessidade de liber-
tal-o dos vícios da rotina o das especulações
in-.lccorosas, è o melo de, num futuro proxi-
1110, substituirmos à iniciativa do governo
pela do particular interessado.: _ -

LONDRES, 12 (A NOITE) — Communicado
russo:"Avançámos a ocslc c a sudoeste dc Plata-
na, no Caucaso, fazendo alguns prisioneiros
c capturando material bcllico.

A oeste de Ashkala, na Armênia central, os
turcos rodearam uni destacamento de rescr-
vistas russos, procurando por todas as ma-
nclras aprisional-o. Os reservistas, preferindo
morrer a render-se, c excitados pelos offi-
ciacs, lançaram-se como leões contra os lur-
cos e derrotaram o inimigo, conseguindo
abrir passagem c reunir-se ao seu regimento.

O czar já teve conhecimento desta façanha
e vae condecorar todos os officiaes e soldados
que compunham o destacamento."

PETROGRADO, 12 (Havas) (Official)—Nas
regiões dc Jacobstadt c Dvlnslc, e a sudoeste
do lago Narocz, o inimigo continuou a canho-
ncar violentamente as nossas posições.

No Caucaso as nossas forças avançaram pa-
ra oeste c sudoeste dc Platana.

Os turcos tentaram uma offensiva cm di-
recção a Erzingham, mas foram repellidos.

LONDRES, 12 (A. A.) — O "Daily Tele-
grap'11" publica, ein sua edição desta manhã,
longo tclegramma sobre a acção dos russos
na Turquia c na Pérsia, dizendo um desses
despachos que o exercito do grão-duque Ni-
coláo, lendo tomado c oecupado Kasrishirin,
avança agora sobre llanikeu, posição turca bi-
tuada a sudeste dc DiarbeUir.

Essas marchas, diz o "Daily Tclegraph",
approxiniam cada vez mais os russos dc Ba-
gdad, onde vão entrar brevemefite, como já
aconteceu a Erzerum, Trebizonda Erzinguian,
Karpont c Dlarbekir.

ANT0S DUMONT
A SUACHEGADAAO-RIO DE JANEIRO—

Continuam os preparativos do Acro Club
Brasileiro para a festiva recepção dc Santos
Dumont, segunda-feira próxima, nesta cida-
de.

Hoje partiram para S, Paulo os Drs. Fon-
seca Galvão c Netto Machado, commissiona-
dos pelo Ac. C. B. para conduzir o aviador
brasileiro para o Rio.

Santos Dumont partirá dc S. Paulo, em
trem especial, segunda-feira, devendo aqui
chegar pelas 17 horas-.

—A dirircloria do Acro Club Brasileiro dhi-
giu boja um officio ao Sr. Irineu Marinho, di-
rector da A NOITE, pedindo-lhe designar o
rcdaclor deste jornal que deve matricular-se
na Escola dc Aviação, mantida pela beuenieri-
ta associação.

SHRAPNEbL
«—

A maior parte dos congressistas, si fossem
obrigados a deixar no Parlamento um vesti-
gio de siia passagem, seriam obrigados a lan-
çar mão de um canivete ou de um pedaço
de giz,

O
Parece-me que descobri afinal um trata-

mento cfficaz contra a obesidade: uma mas-
sagem diária no eotovello, feita pelo medico,
a cincoenla mil réis por sessão.

O
A pessoa que se dirige a oulrcm para pe-

dir um conselho, em geral lem senso suffi-
ciente par dispcnsal-o.

O
As apparenaas são muilo falazes. Deante

do telephone, por exemplo. A importância
de uma pessoa <:m geral eslá em razão inver-
sa da arrogância com que traia as telepho-
nislas.

O
Os homens dizem que não goslam de ser"engrossados". Mas, qual foi o homem que

já descobriu qne estava sendo "engrossado"?
O

Pensa o que quizeres. Ninguém Vo pôde
impedir. Mas guarda-o para li e dize só o
que puderes.

R.

0 CARVÃO DfiPBDItA
NACIONAL VAIÍ

VENCENDO
UMA CONFERÊNCIA NA

CENTRAL
Estiveram hoje em conferência, no gnbi-

noto da directoria da E. P. Central do Ura-
sil, o Sr. P, Uiurow, "receiver" da Brasil
Rnihvay, o o Dr. Arrojado Lisboa, director
daquclla vio-ferrca.

Essa conferência, que foi bastante demo-
rada, teve por objecto a questão do trans-
parle do carvão nacional da ( minas de Pa-
raná, Rio Grande o Santa Cntharina.

Após a conferência, nn qual ficaram as-
sentadas as medidas necessárias para o trans-
po ; desse combustível, dirigiram-se ambos
para o palácio do Cattete, onde conferência*
ram com o Sr. presidente dn Republica «••
bre o mesmo assumpto. >

As amostras do carvão nacional rcmelll-das pelo Club -le Engenharia para serem ana-
lysndas na Central estão soffrendo um exa-
me minucioso, feito pelo Dr. Bnrbosn Penna,
director do laboratório.

Esse laboratório desconhece ns minas a
que pertencem as amostras, \isto quo o CIuSde Engenharia rcmctlcu as mesmas por nu-
mero.

Só para a semana o Dr. Barbosa Penna pu<dera dar o seu parecer.

AGÜA PURA PARA 0
MENINOS NAS ESCOLAS

O PROJEGTO DO
SR. LEITE RI-

BEIRO
O projcclo que o Sr. Leite Ribeiro justi-ficou hontem no Conselho, tornando obriga-

toria a fillraçáo de água nas escolas, inler-
ratos, asylos c demais estabelccinunla; vau-
nicipaes, representa salutar medida hygiciü-
ca, quo vem solucionar uni problema dirc-
cia mente ligado á saúde publica. Sáo conhe-
cidos os perigos e as conseqüências lamen-
laveis que o uso da água impura acarreta.
Nas estatísticas bn cifras elevada'- das me-
leslias do apparelho digestivo, faclo esse qiv*.
constituo um attestado eloqüente da manei-
ra por que ;.c cuida, entre nós. de tão im-
portanto assumpto. 0 projcclo Leite Ribeiro
é já grande conquista sobre o incílffèreíji
tismo dos nossos governantes pelas cou-iüs
que se relacionam com a hygiene e salubrl-
dade publicas.

E\ por isso mesmo, digno dc applausos,
sendo dc esperar que, como tantos outros de
interesses real, não lenha a sua execução
adiada para as calendas gregas, nem soja
mais tarde o objectivo de algum cnvador da
monopólio, mediante capeiosas modificações
no projcclo que, como está, é que deve «cr
approvado.

UM ALTO REPRE-
— SENTÁNTE DA —
ARMADA CHILENA

Pelo vapor "P. dc Salrustegiii" chegará
amanhã, às 10 horas, o vicc-almiràntc D. Joa-
quim Munoz Hurtado, director geral da Ma-
rinha do Chile.

Essa repartição coiesnonde, na Republica
amiga, ao Almirantado inglez. O posto dc vi-
cc-aímirante é o mais alto que exisle na hie-
rarchia da Marinha do Chile, e o Sr. Munoz
Hurtado é o único dos vlce-almirantcs chi-
lenos. em serviço activo. Sua c%rreira de ma-
ri nheiro é longa e cheia de bons serviços
prestados á pátria. Esteve embarcado duran-
te dezeseis annos; durante sete foi commnn*
dante de navio; ultimamente, ?. desde 1902,
desempenhava o alto cargo de chefe clã com-
misão naval cm Londres, encarregada de fis-
causar a conslrucção dos "dreadnoughta,*
para a Republica do Pacifico.

Foi nesse posto que o surprehcndeu a dc-
signação para director geral da Armada, com
que o distinguiu o governo.

O vice-almirantc Munoz Hurtado pcrmancU
cera no Rio de Janeiro durante tres dias, con-
linuando depois a viagem até Montevidéo pc-
Io vapor "Ortega".

Por se tratar de um alto representante da
Marinha em missão especial, as autoridades
brasileiras vão recebel-o com as honras de-
vidas ao scjj^clevado cargo.

O yice-alnnrante Hurlado viaja cm compaij
iihia de sua Exma. família e se hospedará rio
Hotel dos Estrangeiros.

¦ <?> ii.«'

0 «Maii©» vae passar.
a- mêwã úirmm®

PORTO ALEGRE, 11 (A NOITE) — Oi
«Diário», jornal da colônia allemã, passará
á nova dirceção d.cntro cie breves dias. \'i'^=v

ALBI3M DA GMHl GüMA

Os processos qileii}<ies alteraram profundamente os hábitos da queria. Só os
gazes aspltyxiahtes têm diciado a necessidade de crear vários meios de
defesa,';'etttfá oi efaitics iim dispositivo de cortinas pura as barracas c abrigos

. . — ... çj^iriS1 ü artilharia, couto se vê na gravura qçinjtf -

¦^
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-Í.V.

JÉcds e novidMos
vm totogrnmmn e umn noticia...
O hlivir.iiiiiii.i ó av IIiiciion Aires o diz u

|ioflulntoi' "O llniico do li Nnolón icsolveii fiivo-
rocor o iloíoiivjlvimonlq das ne<|iiunnii li»-

, «luslrins no município do IIuuiiok Aires,
(Com osso objootivo o rofürldo Uitnco con-
cedera empréstimos n dous nilllOS o meio
do proso, coni ninurtlMieno de dez por
cento poi trimestre."

| A noticia o esta, tirada dos Jornaes de hoje:
S "O HnilCO (Io llrnsil resolveu tomar as

seguintes resoluções: errar mnis um lo-'gar du director; rrndmittir iluus laureio-
narlos; npnseiitar sluu.s outros, c nomear
trinta praticantes."

O llaiieo de In Naclon é o Instituto Innea-
vlo offieiiil da Argentiiin, correspondendo ao
nosso Itálico do Brasil.

«PA DF LADRÕES!
**1

0 TORPEDEAMENTOf A CONFLAGRAÇÃO DA^EJ^ROPA

Questões de família que se
decidem a bala

:«•»:
NO MORRO DO CASTELLO

silo de b.iiicns,Mas, n propósito de bnnciM, governos, des-
cnvolviincnlo de industrias, etc., conta-se por
(thl esse caso: n.

Quando constou no sul quo oTspvoriio, co-
nítido polo. situação errada pela Nguorrn, ia
lralar do desenvolvimento dn iuduNtrin cx-
Irnelivn do carvão nacional, e quo para isso
eslava disposto a prestor todo o auxilio n
essa e outro* industrias, dc accordo, \lla.s,
com a nutorisaçõa do Congresso, o Sr. ivm-
deli de Moura, proprietário dc uma jazhhi
«arlionlfern, das mais conhecidas, resolve)!
logo u sua vinda ao Itio para pleitear esse nu-x
Xilio. Anlcs, porém, llão o tivesse feilo. Ale
jiijora, nposnr do-, passo», ii.-n cnn>e<ros e das
despesas feitas, ainda nfio conseguiu interes-
far o Sr. ministro da l'*azenda na sim preten-
ção. Durante esse tempo o Sr. Landell dc
Moura recebia uma exeellcnto proposta de
venda da sua jazida a um syndicato orgeu-
lino!...

Desanimado, c sem saber que fazer, esse
industrial resolveu procurar o Sr. presidente
lia Republica, a quem explicou o seu caso, não
te esquecendo de contar a proposta nrgcutinn
yue recebera...

O Sr. Dr. YVence.sláo ouviu-o com muita nt-
leilção, aconselhou-o a quo não vendesse a
jazida c proincttcu-lbe (pie procurnrin con-
rencer o seu ministro da Fazenda dc que já
t tempo do governo cuidar com um pouco de
Interesse dessa questão do carvão nacional...

0 Sr. Lnndell dc Moura ficou muito satis-
feilo com o acolhimento presidencial, c eslá
(i espera da solução offieial..,

Até quando esperará'.1...

rÍfflKj^^^^lSSd^H^Hll WSlRÍmQ^Smmmlmmmlr^ , ' ' ^i 
^^k.
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DO"RIO BRANCO"

<=NA CÂMARA =

Casbur dus Eiras, no auto-soecorro da polícia c Salvador Fernandes Pinto,
um dos promotores do conflicto

ma voz forte soou:

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

(Jsac
pnnguc.
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KI.IXIR DE NOGUEIRA. Para o

A matricula na Escola
de Macliinistas

Homens fortes recusados
por incapacidade

physica
Procurnrnm-nos hoje os Srs. Anarolino Gnr-

doso, Alberto Galvão, Francisco Salles, Manoel
Calmon, Antônio de Almeida, José Silva c Al-
varo Domnscend, que nos declararam o se-
guinle:

Foram candidatos como o.s únicos 12 julgados
capazes, entre todos os 58 inseriptos A matricula
na Escola de Mnchinistas Auxiliares da Ar-
piada,

Submctlidos á inspccção de saude, segunda-
feira ultima até hontem, receberam boje, com
gijnndc surpresa, a nota de que não podiam as-
pirar Aquella matricula, por incapacidade piiy-
sica.

li c-íies não se julgavam e não se julgam lio-
meus inválidos, por isso (pie recorreram, hoje
mesmo, á junta de recursos.

fi o pcor de tudo isto é (pie o requerimento
de recurso dos sacrificados não foi deferido,
bem assim que o physieo daquellcs que vier;m
1 A NOITE pouco deixa a desejar á primeira
risla, pois Iodos ellcs eram alto,
pnlcntos.

ie a todos interessa
.1

-\ (.opa dc ladrões! — c seguiram-se dous
tiros*.

A Waça do Castello, aquella hora movi-
niculnaa, encheu-se de gente, que corria cs-
pavoriclH. enquanto um homem, depois ou-
iros, saindo dc um botequim próximo,
investiram, contra n porta da casinha, ur-
rombnndo-a. e ahi penetrando. Outros tiros
soaram. A multidão, cm frente, estacara, ir-
resoluta. \Por fim, do destacamento policial (pie fica
próximo, chegaram soldados.

Da casinha sao, tropego, um homem cnsan-
gucutado. 1'ela porta, escancarada, viu n mui-
lidão uma mulher, a um canto, lambem cn-
s.iiigucntüdn, estoreeiido-se cm dores e a gri-
lar por soecorro.

A custo foi apurado o caso. A' praça do
Castello, bem no alto do morro do mesmo no-
me, ha uma casinha com o n. 20, Morto o
seu proprietário, coube cila, por parjjlha, aos
irmãos Maria da Gloria, Anua Furtado,. Os-
tar c João, estes dous menores ainda.

Casaram-se Maria c Anua, respectivamente,
ci .n José Gaspar das Eiras c Francisco Fer-
nandes Pinto, dono do botequim á mesma
praça n. 3!}, .lc que são sócios os seus irmãos
Salvador c João, ficando os dous irmãos me-
nores, Oscar c João, sob a tulella dc um t;o,

Joaquim da Silva Furlndo, rasado com Isa-
hei Furtado.

Começaram desta doía as discussões entre
todos, que moram nn tal casinha. Oscar, o
menor, foi escorraçado pelo tutor, sendo pro-lortldq, As OCCUllns, pelos outros. Isso veiu
avivar as dissencões em que sempre eram par-le mais fraca Gaspar c sua mulher, que foi
nlú espancada lia dias pelo eoncunhadu Fran-
cisco Fernandes.

Hoje vinha Gnspnr do interior da cnsn,
quando Francisco, que o esperava no cor-
redor, disse-lhe:

— Capa de ladrões! Toma! — e desfechou-
lhe dous tiros. —

_ Em soecorro de Gaspar veiu a mulher, Ma-
ria da Gloria, que também foi alvejada pelosanguinário. O.s irmãos deste. Salvador u
João, ouvindo do botequim os tiros, correram
a casa, auxiliando Francisco. E o conflicto
goncrnlisou-sc, trocondo-se mais tiros.

Foi quando a policia do 5" districto che-
goiit> encontrando foridbs Gaspar, Maria da
Gloria c Salvador. O principal promotor do
conflicto, Francisco, fugira, também ferido.
Na confusão lambem ficaram contundidas
outras pessoas.

A Assistência, logo comparecendo, soecor-
rcu os feridos, cujo estado, é lisonjciro, sendo
aberto inquérito na delegacia do 5o districto.

1
COMMEMORAÇÃO DA QUEDA

GABINETE PIMENTA DE CAS
A

DO
TRO

LISBOA, 12 (A. A.) ¦— Os centros republi-
canos dc Lisboa c Porto lançaram um mani-
festo ao povo, convidando-o para commemo-
rar a 14 dc maio corrente o annivcrsario da
revolução que po/. abaixo o gabinete Pimenta
de Castro.

A manifestação projectada constará de vi-
sitas no cemitério ás victimas daquelle mo-
vimento patriótico, banquetes dc confraterni-
sação e conferências publicas sobre o assum-
pto.

IM REXOTICIO DA CRUZ VERME-
MIA PORTUGUEZA

Rcalisa-se amanhã, ás 20 1|2 horas, no tbea-
tro João Caetano, cm Nicllicroy, uma festa pro-
movida pela Commissão Pro-Patria da visinba
cidade cm beneficio da Cruz Vermelha Portu-
gueza. .

O programma c o mais variado possível, sen-
do representadas as comédias "As voltas que
o mundo dá" c "Domador de feras", e havendo
um assalto de armas, monólogos, recilativos,

fortes c cm-- t;l(]()S) etc-
O espectaculo, a que assistirá o Sr. cônsul ge-

——s«w^«s— i^—Ms?—— ——n—

O qu
saber

é que a Joalheria Esmeralda,devido ater
de entrar cm balanço, está vendendo por
preços tão baratos que causam espanto !

SUBÍÜ HOJ£ PaRA THERE-
ZOPOLIS O SR. MINISTRO

DO INTERIOR
O Sr. ministro do Interior, Dr. Carlos

Makimiliano, acompanhado dc sua Exma.
familia, partiu hoje, á tarde, para a ci-
dade dc Thcrezopolis.

S. Ex. descerá na próxima segundj-feira.
Ali ficará por alguns dias sua Exma. fa-
milia, que tomou aposentos no Hotel liy-
gino.
-- » «wtt» ¦

UM €0P
PRA1

á^BA* álí.ílüás' ^llocol!«e .bonbonsÍL-tS V u, Va BjH P U\J fino3 e ,antasia dc'cliocolate, sA de Bherina íi Comp. rua Seta de
iSetembro n, 103.
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IFÜCTO NA
A FORMOSA

Estiveram hoje em nossa redacção os Srs.
Gaslão Gomes, Severo Campos, José dc Medei-
ros, Daniel Areias, Bcllarmiiio Mendes c Fer-
nando Caldeira, que vieram protestar contra
um facto que assistiram cm plena praia For-
moso.

Com esses scnhores,tomou 11111 trem na estação
da Penha José Francisco da Silva. Permanecem-
do esle indivíduo na plataforma do carro em
que viajava, o conduetor quiz obrigal-o o. ir
para o interior do mesmo.

Encontrando resistência da parte de José, o
irritado conduetor, depois de acalorada (lis-
cussão, sacou de uma pistola, tentando alvejar
o indivíduo.

Os espectadores dc tal scena, revoltados, ten-
taram prender o conduetor; mas um guor-cia, que viajava no mesmo comboio, achando
que a razão pendia para o lado do conduetor,entrou no "rolo", trovejando "cacetadas" atorto e a direito c desafiando ecos c terra.Logrou conduzir José dn Silva á delegacia do10°_distrieto, cujo delegado, não encontrandorazão de pnsao, immediatamente o poz em li-
herdade.

* lin 1

Instituto Secundário Feminino
RUA DA QUITANDA .,,

Tcleph. Central, 2.093
Direcção pedagógica da Inspectoro escolarr.stber Pedreira dc Mello, e das professoras :Maria Joanna Palhares c Maria Soares Vieira,(.ursos : preparatório, normal e secundário.Aulas diárias : das 14 112 horas às 18 112noras. '
Preparam-se candidatos ás Escolas Supcrio-tes da Ilepublica e á Escola Normal do Distri-cio Federal. Curso normal completo. EnsinoUc accordo com os programinns officiaes.
Estão abertas''lurmas.

ral de Portugal, Dr. Pedroso Rodrigues, scra
aberto com um discurso do Dr. Pinto da Ro-
cha.

¦ ¦«•»»¦ -~

OGLLYRSO ^««sinflammaçoesdos

ViOURA BRASIL Rua Uruguayana, 37

Morreu de repente
—»—

No deposito de presos da
Policia Central

No Deposito de Presos da Policia Central,
onde eslava para soffrer um exame dc sanidade
mental, morreu, repentinamente, eslo manhã,
o indigente João Faustino Nepomuceno, velho
de 8(i annos, preto, viuvo, que devia ser inter-
nado 110 Hospital Nacional dc Alienados, á rc-
quisiçúo da Santa Casa.

A' tarde, os médicos legistas que autopslaram
o cadáver deram como causa da morte do ve-
lho João uma syncope cardíaca.

O pobre homem soffria de adeantada "arte-
rio-sclcrosc".

1 áft»g— i

Jr , 
, Dentista. Tratamento com-

ríTrPira AlVPÇ plotamente sem dôr. Rua

o mi nn di 11
EDIL III

UMA SENHORA S0FFRE
UMA AGGRESSÃ0

FEROZ, ACÍÍ ANDO-SE EM
PERIGO DE VIDA

Foi uma scena brutal c estúpida a oceor-rida hontem ao declinar da tarde, na rua deSão Leopoldo. A principio não se ligou no ca-so importância, lendo sido noticiado comouma oceorrencia banal c com informações áb-solulameiilc adulteradas.
A vielima, porém, foi uma senhora muito

A.AA *' :"-i V':'-. :':-/' .¦.'IíT-jí'-''''

Noticiámos hontem o encontro de um ho-
mem, de côr branca, pobremente vestido, ap-
parentando íiO annos, que se achava caido,
enfermo, na rua General Polydoro.

Este homem, ao receber os soecorros da As-
sistencia, veiu a falleçer, sendo removido o
cadáver para o necrotério, onde não foi es-
tabelecida a sua identidade. A autópsia rea-
Usada hoje não pôde precisar a causa da
morte e, sabendo-se que o desconhecido be-
beu, antes de morrer, um café, num bote-
quim á rua onde foi encontrado, torna-se as-
sim suspeita tal morte, o que motivará um
inquérito 110 7o districto.

Ãs vísceras do cadáver foram retiradas pa-ra um exame loxicologico.
¦ ¦—> —

Quereis apreciar bom e puro café? I
Só o PAPAGAIO 1

as matrículas para novas

A greve geral rios ferro-viarios
hespanhoes

lwÍDvv-D'- 12 (Havas) ~ ° Syndicato dosJtno Viários coniraumcou a todasas necre-ias ngere-mlaçoes provmciaes sob sua dependência que
dialfo0 SC!n ClnSSC comcçará lm Próximo

^w>
Charutos VIEIRA DE MELLO

93 melhores — MIGUEL CALMON 1
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O DIA MONETÁRIO
O cambio abriu em baixa, sacando pelamanhã os bancos ás taxas de 11 15|16 e

11 31|32 d. e ponco depois funceionou em
baixa, á taxa de 11 15|16, em todos os bancos.
Mais tarde até ao fechamento, os bancos vol-taram a operar ás taxas da abertura.

Para a acquisição dc esterlinos havia com-
pradores a 2018500, mas os vendedores offc-reciam n 20$600, sem constar negócios.

As letras do Thesouro foram negociadas
com o resgate de 3|4 c 7 °|°.

Na bolsa houve bastante negocio pnra asapólices da União de 1909, 177 a 779$; pnraas de 1915, 158 a 780?; para as de Minas Ge-
ras, 68 a 7855; e para as populares do Esta-
do do Rio, 72 a 7!i$500, e 99 a 775000. As
acções das Docas da Bahia foram negociadas
1.100 a 31$, 100 a 318500 e 100 a 32?000.

ELIXIR DE NOGUEIRA ti Para impureza
do sangue.
"¦¦' 1 'i*r

«¦ ? f (li<Iuidando com grande rednceno õ seustock de camisas, camisetas, ceroulas, gra-vatas, meias, collarinhos, punhos, pyjamas,ligas, suspensorios, Jnvas, lenços, polainas,chapéos, etc, etc.
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Carmela Peduto ,aulora da brutal angressão
relacionada em nosso meio social, onde a 110-va repercutiu dolorosamente.

Narremos, porém, o facto em todos os seus
pormenores.

Aquella rua n. 220 reside o Sr. Francisco
Gigante, casado com Mme. Lecticia Gigante,
pães do Sr. Henrique Gigante, empregado dacasa Niklans e dc Mme. Elvira Falpo, espo-sa do Sr. Salvador Falpo.

Tendo este cavalheiro ido a São Paulo tra-tar de negócios, sua esposa foi residir em ca-sa dc seus pães.
Hontem apresentou-se ali a italiana Car-mela Peduto, que com modos bruscos e gros-seiros disse que ia receber certa importância

que o Sr. Salvador devia a seu filho, o alfaia-
te João Peduto. Isso tudo, porém, cm termos
iusolentes, usando mesmo de obecnidades.

Mme. Leclicia e sua filha Mme. Elvira fi-zeram-llie ver que não poderiam pagar a con-
ta, porquanto não haviam sido autorisadas
pelo Sr. Salvador, ignorando mesmo que elledevesse a importância reclamada. Ainda as-sim, porém, pagariam, si a cobrança não fos-
se feila em termos tão brutacs.

Carmela não se satisfez com a delicada
resposta, prorompendo em uma serie de in-
sultos, 110 mais baixo calão.

Mme. Leclicia fez enlão o que devia fazer:
convidou-a a retirar-se.

Estavam então no corredor da entrada.
Carmela, furiosamente, investiu contra

Mme. Leclicia, e, de ehoffre, sem lhe dar tem-
po a qualquer movimento, com um guarda-
chuva oue trazia, vibrou-lhe uma violenta
pancada. A biqueira afiada da arma que im-
provisara entrou na fronte da aggredido, pc-uclrando fundamente.

Mme. Leclicia cahiu ao solo gravemente fe-
rida, cmquanto sua filha bradava por soe-
corro.

Vários visinhos acorreram ao local, effe-
chiando a prisão cm flagrante de Carmela,
que foi entregue ás autoridades do 9" distri-
cto.

A victima da brutal aggrcssão foi medica-
da pela Assistência, sendo conduzida carinho-
samenlc, cm seguida, para a sua residência,
onde está em tratamento, inspirando o seu
estado sérios cuidados. Foi assim classifica-
do o seu ferimento: ferida eontusa c heniato-
ma na região temporal esquerda.

Na delegacia a criminosa foi autuada em
flagrante. A' noite o escrivão Hygino e o dc-
legado do districto foram á residência de
Mme. Lecticia, que, devido ao seu estado, não
fala, não'tendo pois sido tomado o seu de-
poimento.

Para fazer-lhc o exame de corno de delicto
foi pedido um medico ao Gabinete Medico-
Legal. O exame foi hoje mesmo effeetuado.

FALAM OS SRS. SOUZA
E SILVA E BUENO DE

ANDRADA
O torpodenmento do vapor brasileiro "lllo

llianeo" levou bojo á tribuna dn Câmara dos
Deputados dous orfldoros — os Srs. Souza o
Silva o lliieiio de Audrada.

O Sr, Souza e Silva disse que não prolen-dia Iralar do cnso do "Rio Branco'*, por-
quanto julga que mio Im ainda esclareci-
ineutos bastantes para fa/el-o. Mas, por umn
corlexin para com o seu honrado collogn porS. 1'aulo, o Sr. lir.cno de Audrada, julga-se
no dever do vir tninbem externar o seu pen-snmcnto a rcspolto da altitlude mantida pelo
governo 110 caio. |

Kslá de todo com o pensamento do nobre
representante piiulistn, un interesse innnifos-
Indo cm conhecor do cnso o do modo como
está sendo resalvndn n nossa soberania; 11111.1
discórdia de S. I.'x. nos reparos feitos por não
ter ainda o governo dado conhecimento á
Camnrn do fneto oceorrido com o "Hio Bran»
co" o das providencias que tomou o está lo-
mando.

Não se pódc, tom justiça. Jazer taes censu-
rns 110 governo; 110 reglmen,, eslo só so podo
commitnieni' com a Câmara oc dous modos:
em mensagem, solicitando medidas que jul-
ga necessárias, ou satisfazendo pedidos de
informação dos Srs. membros do Congres-
so Nacional.

Ora, alé agora não houve requerimento do
informações.

E, quanto á mensagem, pensa que nada f>
justificaria, pois o governo ainda não tem
todos os cicin.mlns dc informações, liccessa-
rios para conhecer da natureza do caso, mo-
dir sua extensão e determinar ns providen-
cias n serem solicitadas.

Assim, pois, ju,igtt que, muito longe de
ser passivo! do et usura, a canducla tio gn-
verno é antes de louvar. Censurável seria
ella si elle agisse precipitada mente, al-ir-
mando o paiz com uma mensagem no Con-
gresso sobre o caso do "Hio branco", dando,
dessa fôrma, uma extrema gravidade a um
faelo antes de estar elle eonveniontemonlc
averiguado e apuradas as responsabilidades.

Iiilerpcllado ?\ falava em nome do goyei'-110, diz que não tem autoridade parti isso.
Que apenas externa sua opinião, de accônlo
com as notas officiaes publicadas na im-
prensa da capital.

Que, apezar dc ler conversado a respeito
com o Sr. ministro do Exterior, nada tem de
substancial a acereseentar no que luda a
Câmara já sabe.

Apnrtendo, diz que não esta" fazendo a de-
feso do governo, pois esle nada fez passívelde ataque. Ao contrario, o governo agiu naemergência de modo a merecer npplaiucs
geraes. Que elle não só cumpriu o seu dc-
ver como ainda excedeu o que hnbitunlmen-
le_ se pratica em rasos desses, pois, não li-
mitou sua acção a unicamente mandar pro-ceder a inquérito, mas, simultaneamente-, eu-
viou ao representante da Allemanha uma nn-ta sobre o caso, rcsalvando desde logo csdireitos do Brasil.

Emqunnto não forem apurados os resulta-
dos do inquérito* não se pódc estranhar queo governo guarde uma altitude dc reserva cde discrição, normas essas peculiares a todosos assuníptos dc caracter iiiUrnncionnl. Oinquérito que foi ordenado ás autoridades
brasilcirns no porto dn Inglaterra, em ¦ quefoi recolhida a tnpolação do "Hio Branco?';nao pôde effectuar-se porque aquella tripo-laçao apenas permaneceu 24 horas na In-
glaterra, sendo lugo no dia seguinte repa-tríada para a Noruega.

O inquérito pròsegufrá na Noruega c, cer-tamcnle, uma vez bem conhecidas as circum-stancias do facto, poderá í governo examinai-o, apurar as-írespniisabilid3fle-ie"-i>'ricntar en-tao a sua acção diploinatic.» para defesa doiinteresses do Brasil c respeito dos direitosdos brasileiros.
Conelue dizendo que deve ser motivo desatisfação para n Câmara a constatação domodo como o Brasil tem feito até hoje respei-tar a sua soberania, graças A sua iinpeecavelncutralicade.
Faz um rspido esboço da situação iniernn-'eional, nnalysa o presente momento, no qualdiz que a existência das nações, ainda asmais poderosas, está sendo decidida a tirosde canhão, e medida na balança política a

peso de obuzes.
fi' um favor da Providencia que o Brasiltenha estado até hoje fora do cyclo atlingido

pelos tentáculos de ferro e dc fogo da grandiíconflagração, c a condueta dos homens deresponsabilidade da Republica deve ser lal demodo a manter essa situação privilegiada. Diz
que. jamais na historia da Republica o Brasilatravessou tão grave momento; conelue ap-
pcllando para o sangue frio, a calma, a isen-
çao, o patriotismo de todos os que tém uma
parcella de autoridade no paiz, afim de quepossa o Brasil atravessar com segurança eslacrise formidável, manter intangíveis os sa-
grados direitos de sua soberania e resguardar
os supremos interesses nacionacs.

Respondendo ao Sr. Souza c Silva o Sr.Bueno de Audrada congratula-se com o paizpelo discurso governamental que vem de ser
proferido sobre o torpedeamento do "Rio
Branco" e que foi transmillido á Câmara
pelo Sr. ministro do Exterior.

Não era outro o desejo do orador, que só
pretendia a palavra do governo a respeito.Não obstante, é por muito que mereça a
palavra do deputado fluminense, não podedeixar dc fazer algumas observações sobreo seu discurso.

O Sr^ Souza c Silva declarou que o go-verno so pôde se communicar com o Cou-
gresso por dous meios — por mcnsnçem erespondendo a requerimentos de informa-
çoes. Ha um terceiro meio, que ê a pala-vra governamental, como a do orador queo precedeu, falando em nome do Sr. LauroMuller. Este é, aliás, um meio elevado, poiso Congresso não é uma mera repartição ad-ministrntiva.

O orador nceentua que conhece a delicado-za dos assumptos internacionaes e, tanto as-sim, que por vc;:es tem requerido sessões se-cretas para, dehatel-os. Não quer recebernem dar lições nesse sentido, mas deseja quea nossa pátria não oecupe uma posição subal-
í""-11 ,no conctsito d-is naçõiv., 1,0 momentoterrível que atravessa a civilisação e ensan-guenta o mundo.

Novas noticias da guerra
(SepvicoUlKqrophico dos correspondentes espiclaes t\'l\ NQITF
das agencias Souifj-ttmerícan Press,á Havas e HmtfriíHriu

A PACIFICAÇÃO DA IKbANDA
«•«»¦».

Um tllsourso vlolonllaslmó tln
Sr. iiition uu Camaru doa Communs
— Ah nwditlwi do (jovorno — O

.Si-, Asquilii vm Dublin

commumcHdos officiaes. ulá As 16 horas)
-a #,-

LONDRES, 12 (A NOITE) — O deputado
nacionalista irlandês Sr. .1. Dllloii, pronuu/
ciou hontem, na Câmara dos Coinintins. um
violentíssimo discurso a propósito dos neou-
lecimunto* dit Irlanda.

O Sr. Dlllon, começou por enviar paru n
mesa uma moção pe-
«lindo no governo iti-
formações detalhadas
sobro os sttecossos de
Dublin o us medidas
que foram tomadas
para restabelecer a or-
dum. Foi para justifi-
car esta moção, rejei-
lada por grande maio-
ria, que o Sr. Dillou
falou longamente.

Disse elle, cm rosu-
mo, que, sl fossem
postos em liberdade
os loucos dos manico-
mios c cm seguida eu-
carregados dc govor-
nar • Irlanda, teriam
oilfifc um duvida, pro-
evCnmm melhor, mais
ajuizadamente do que
ns autoridades que ali
estão aeiualmente. lis-
sus autoridades tem ti-
do até agora uma uni-
ca prcoecupação s in-
terpor-se & união de

irlandeses c inglezes, raças que ha tresentos
annos se odeiam, c derramar rios de sangue
pnra os nterrorisar.

Reprovo ns rcvoltns, disse o Sr. Dillon,
mas admiro aquellcs que ns promoveram e
nellns se envolveram, porque mostram que
são homens altivos!

São uma vergonhaI interromperam di-
versos deputados.

Si quereis dominar a Irlanda continuou
o Sr. Dillon, mandac para lá 100.Ó00 homens
armados. E' preferível isso a sueceder o que
está suecedendo ali.

Depois do Sr. Dillon falou o chefe do gahi-
nete Sr. Asquith, aniiuiicinndo que, devido
ás aceusações levantadas contra as autorido-
des da Irlanda, cllc, como primeiro ministro,
tinha obrigação dc pessoalmente ver o que
suceedia.

O Sr. Asquith partiu hontem mesmo ã noi-
te para Dublin, dc onde deve regressar ama-
nhã ou no domingo.

ESTADOS UNlDÜS-AbbE-
MAISHA

«ir) Jl-IIN l/l!l'.'N /•"

O Sr. J. Dillon

ultima liat.illm cilas devem ter raailliilo nmesma oicnln, puíh quo m tnollons emnnndn» foram Hemolluiiites, As tropas nuiA.das incluíam um corpo do exercito i.u.t»,,, !reorulos «Ju 1'omemiiln. q..,. Sn0 consideraZ
como a nifllior infantnrin prunslnnn AQdo, ns bnliuis lor/Io sido menos do miic iimeira batalha do Verdun, porquo n orHlli',pi»representa um maior o n infantaria um inénpr papel ugorn. Vor-so-fl, como rosulludn daUiliniR bnlalhii, que nio o prosonte us ali»mães não gmihnram terreno du <pie j', i,tivessem estudo de posse.
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A SÍTUAÇAO NA A!»Ii|>

A1ANI1A

Povtjuo íí.sf/í iiiTsu LhihUiWfhl
A ulliliidn do Húltihsliifi iuiuivhXütoiwii profuiulamonlo os circuilwóparavlos àUcmfiaa

Como serão castigados os com-
mandantes dos submarinos queafundaram e «Sussexne o «Ancòuá»

<¦.

LONDRES, 12 (A. A.) — O Sr. Lansing, se-
crelario dc Fstado das Relações Rxteriorcs da
America do Norte, declarou que provável-
mente os listados Unidos perguntarão ao con-
de dc Bcrnstorff, embaixador allemão em
Washington, qual o castigo qi.j será applica-
do ao commandanle do submarino que met-
teu a pique o "Sussex".

Declarou o Sr. Lnnsing que o mesmo scra
feito com o embaixador da Áustria na Amcri-
ca do Norte, relativamente no responsável
pelo afundamento do "Aiicona".

A GUEKKA NO AR

iÉIA

¦a

¦ne'1* •i!í«z*> 'i

¦¦¦ \ A

LONDRES, 12 (A NOITE) - ínfornum ilsAmntordnm que n resolução do Itolchsttiir cumedendo, por Krundu
maioria du votos, nulo-
ríMação ao governo para
processar n deputado
Hocinlista Llobltnecht,
rauanu n mais profun-
dn impressão nos cir-
culos operários alie-mães.

I.iclilineelil, como 6
sabido, está preso des-
dc a noite dc 1 do cor-
rente, quando foi en-
contrado pela policia
nus ruas dc Berlim, á
frente de milhares dc
operários, dc mulheres,
velhos c creanças, pc-
(lindo "l*uo c paz!"
A policia quiz dissolver
o jfrupo dG mau 1 fos ton-
tes, sem aviso prév'o,
pela forçn, o que pra-
vocou enérgicos pro-testos de Liebltnecht.
lOntão, os manifestai)-
les reagiram c as tro-
pas carregaram, matando algumas dezenas deoperários, quasi todos ellcs velhos e de crean-
çns. Ceren dc trezentos outros operários (oram
presos c entre ellcs Llobltnecht.

. Agora, .devido á pressão dos circules onera-nos, creou-se no Reichstag uma corrente favnra-vel a libertação immediata do Lieblcncclit V;Xaresponder a esse movimento, o governo nediuhontem nutorisnçâo para processal-o. Uni d^m-lodo socialista apresentou um contra-pedido
propondo que Lieblcnecht fosse posto em liber-dade, altendendo-se ás suas prerogativas imr-lamcntares. O pedido do governo foi, porém,approvado por grande maioria de votos \maioria do Reichstag vingou-se assim da uttl-tude tlcaassombrada que Licbknecht até agoramanteve,

EM TOKNÓ DA GUEKKA

¦ * D vtjmWÊSS

CK>.-r5,!:vsr.-*v.-; .¦
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Liebknechl

Ecos da rendição
Amara

do Kul-cl'

Navarro desafia pnrn um com-
bnle aéreo Iminèlmann, quo tino
acceifou — A «mnscolle» dc Nn-

varre

. PARIS, 12 (A NOITE) — Informam -o>,
jornaes que, pela segunda vez, o aviador Na-
varre desafiou para um embate -aéreo o
aviador allemão linmclmann, e este, ainda
pela segunda vez, não neceitou o desafio.

Os jornaes continuam a referir-se, nos mais
tlogiosos lermos, ás stiecessivas façanhas de
Navarre. Conta um delles que Navarro traz,
noite e dia, como "mascotte", enrolada no
pescoço, uma meia de seda que lhe offercceu,
ha mezes, uma das mais lindas mulheres de
Paris, nue é sua admiradora.

LONDRES. 12 (A. A.) — Annunciam deParis para esta capital que passaram porZuydcootc, cm direcção a Dunkerque, tresaviões inimigos.
Accresccntam esses despachos que, mnistarde, foram vistos, de regresso daquelle lado,apenas dous desses apparelhos, o que leva asuppor que um delles se extraviou ou foi abatido.

LONDRES, 12 (A NOITE) _ Informam i.Berlim para Berna que duas filhas do gere-ral Jovvnslicnd, que o acompanhavam :¦¦„Kul-cI-Amara, como diferi eiras foram cn-vindas para Cònstniitinopla.
As duas senhoritas tiveram permissão docommando turco de volta- us linhas ingleza?,mas o general Townshend, com a npprovaçãòde suas filhas, não neceitou o salvo-conducta

que os lurcos lhes offereceram.
, «AVBE, 12 (Havas) — Communicado do Es-taao-Maior do Exercito belga:"No sector de Dixmudc continuou cum in-cnsidade o duello dc artilharia. Na região deRamscapellc-Schoore lambem houve lutado ar-lillinna, embora menos -intensa "

LONDRES, 12 (Havas) — Chcgon n Dublino primeiro ministro Sr. Herbert'Asquith, queimmediatamente conferenciou acerca da si-tuaçao com os chefes dos vários departain-n-los da Irlanda e com o general Maxwell,
çommandnnte das forças que levaram a clfei-Io a pacificação da ilha.

^OES»—52D&—

NA- PKENTE ITAbO-AUS-
TKIAGA

^\s .forcas italianas vicloriosas noMonto Klucii—Um riud aéreo sobroGorizia v O Sr. Salamtra
Ureseia

vm

Sempr
é GER7EJA qae ha de

e namoda ficar;
is tomara i vontade:

E' nota na paliiaíe,
Fidalga no paladap.
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NOTICIAS OFFICIAES
A acção dos russos na Turquia
Asiática—O que tem sido aluiu cm

Verdun

—««*»,

Chamamos a attenção dos Srs.
Médicos para a interessante RADIOGRA-
PHIA DE CaLGULOSÉ RENAL exposta,
em uma das vitrines da Pharmacia Orlando
Rangel, lado da Avenida.

ISypliilis 
ejn geral

NOGUEIRA.
Cura* o ELIXIB D£

fiCTOS DO MINISTRO
DO GUERRA

Por actos de hoje o Sr. ministro da Guerranomeou:
O 1- tenente do Exercito Pedro Pires daMlva Braga para encarregado do polygono tíctiro da Fabrica de Cartuchos e Artcfaclos deGuerra; os primeiros tenentes Arnaldo Da-masco.no Vieira e Francisco de Paula FariaJúnior para auxiliares da Escola Militar doLxercito.
Para o Laboratório Chimico: pharmaceuti-co manipulador de 1« classe, o de 2" Octa-vlano Meira de Vasconcellos; de 2" o'de 3»Sebastião Alarico de Souza Duque listrada'e para 3» o aprendiz dc 1» classe Alberto Paesda P.osa.
O Sr. ministro da Guerra exonerou tambémhoje, a pedido, Godofredo de Carvalho, mani-pulador de 1» classe do dito Laboratório, eJosé Agostinho Marques Porto Júnior do lo-

V.
\igar de 4» pfficial da Contabilidade da Querra, l teriores « Verd

A seguinte communicação foi recebida pelocônsul geral de sua majestade britannlea, cioPress Uurcau:
LONDRES, 12 — Na Turquia asiática osrussos continuam preoceupados com os prepa-rativos para o avanço dá primavera, emquari-to que os turcos continuam resistindo, ten-tando roorganisar as suas destroçadas colu-ninas. Tentativas de contra-offcnsivas isola-das turcas (as quaes melhor se chamariamuma acção de rectaguarda) foram impedidas.

Uma pequena columna russa, movendo-se nollcgdad, vinda da Pérsia, alcançou um pontoa quarenta milhas da fronteira, turca—No momento, o interesse militar voltounovamente a Verdun, onde no principio domez os allemães tentaram uma nova offensi-va em grande escala. Os preparativos da ar-filharia nesta quarta batalha de Verdun, diz-se, tanto por parte dos observadores franee-zes como allemães, ultrapassaram todos osreeords" anteriores, tanto na duração comono volume. Não ha signal de esgotamento demunições cm qualquer dos lados. O ataquefoi feito nas duas margens do Mosa, mas oassalto principal"" foi executado na margemoecidental; levando desvantagens nas lutasde abril, nas suas tentativas sobre Mort-Hom-
me, os allemães tentaram agora tomar a col-lina a oeste de Mort-Homme, esperando emseguida vencer a cadeia da coluna principal.Esta coluna n. 304 foi deixada cm paz ou
pelo menos relativamente em paz, para Ver-dun, desde o fim de março. Os ataques da ar-tilharia allemã destruíram por completo ocume da montanha, trincheiras, obras de dc-fesa e florestas, sendo da mesma forma tudodestruído como que por obra do demônio.Nao se deve suppor que durante esse bombar-deio mantenham os francezes sempre as trin-cheiras bombardeadas. A maior parte dastropas sao retiradas para uma segunda linhade defesa. A pratica allemã é a mesma. As
grandes perdas começam quando as tropasvem ao campo aberto para uin ataque on con-tra-ataque, principalmente do ataque. Quandoo cume da coluna 301 tinha sido reduzido aruínas, os allemães não a puderam oecupar
porque lá não havia trincheiras. Elles ficaram
na zona neutra. A seguinte acção allemã foi
um ataque ás trincheiras entre 304 e o Mort-
Homme. Capturaram uma trincheira de com-
municação franceza no dia 7 de maio, mas
foram desalojados no dia seguinte. Kntão
tentaram um ataque na altura oecidental do
304, conhecido como 287. Ahi elles não tive-
ram suecesso algum. As ultimas noticias re-
ferem uma pequena victoria franceza no pro-
prio Mort-IIommc; no entanto, na margem
oriental do Mosa, os allemães tentaram um
ataque perto de Douaumont, sem duvida pa-ra distrahir a defesa franceza. As SOO jurdasde trincheiras capturadas no dia 7 de maio
foram retomadas no dia 8.

As baixas allemãs nas tres batalhas an-

proseguiu
suecesso pura

PAUIS, 12 (A NOITE) - Um coonnunicadoollicial recebido de üoma informo que os ita-hanos occupnram uma forte linha de Irm-cheiras austríacas no monte Kuela, fazendolambem muitos prisioneiros.Nas encostas do monte Rombonmuito encarniçada a lula, cos italianos.
Os aeroplnrios italianos fizeram um "rawl"

sobre Gorizia, onde lançaram numerosas bani-bas com o mais feliz exilo.
ItOMA, 12 (Havas) — O presidente do con-selho, Sr. Salnndra, visitou as principaes la-

bricas de armas e munições de Brescia, cm
companhia das autoridades loeaes, parlaincn-lares da província e outras personalidades.O "sindaco", Sr. Bonucelli, deu em honra
do chefe do governo uma recepção, durante a
qual pronunciou algumas palavras, que foram
muito applaudidas, offcreeendo em seguida
ao homenageado uma artística rcprodiieção
da Victoria Alada. O presidente do couseino
agradeceu a homenagem num patriótico dis-
curso, que arrancou eiilhusiasticas ovações a
toda a assistência.

O Sr. Salaiidra foi por toda a parte saudado
com calorosas manifestações populares.
~™ '" • -jCHMcí*—*——• ——-—.

A Saude da Mulher
enra todos os incommodos de se-
nhoras, taes como : hemorrhagia,
regras dolorosas, regras escassas, i lo-
res brancas, males da edade critica

¦»—«*•*»—• ———

QUM NOVO COLLECTü
FEDERAL EM ALAGOAS
O Sr. ministro da Fazenda nomeou, liojoi

o Sr. Augusto Silveira, para o logar (
colloclo" federa' cm Muricy e União no
Estado de Alagoas.

luu são agora connectdas. Na

cigarros mis'ura, i>ar,i
300 réis, com bua-

des"-Lopes, Sá & C.
-*W*s-

APEDREIADA/
O desastre ferro-viario da estação dc Deo-doro. esta manhã, deu em resultado uma sce-

na de selvageria na estação do Hio das l'e-
dras. Alguns passageiros, indignados pela dc-
mora dos trens, cuja causa não sabiam, to-
maram-sc de furor hoslil e entraram a ape-
drejar a estação, quebrando vidros, qucL n-
do o relógio da estação e praticando outras
depredações.

A policia do 'J.'!° disl.-iclo foi chamada ir
quando compareceu não encontrou u qui...
prender» __.
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O Sr. Antônio Carlos soiírc

Uni cheque nu elciçfto du
connulssílo ilc üminçns

0 GRAVE caso do

JO BRANCO»

t® eiía Gamara vão
Feiramciar

A elel.ào da conimissão de fiiianças da Ca-
mara dos Deputados, hoje, foi das mais renhi-
das que SO téi" pleiteado uaquelln casa do Con-'itresso Nacional. Varias banradas se Insurgiam111',contra a candidatura dn Sr, Macedo Soares, que
í.r dizia Imposta pelo "Irnder" dn maioria, as-'sim como vários deputados lamentavam a ex- .'(hisão do Sr. Gcinvio Mangabelrn daquelln com- \torenclaa tios interessantes conimontartoa

Em Paris consta que o
governo brasileiro pe-
Caiu satisfação itnme-
« diata e completa —¦

O SR. MINISTRO DO EXTERIOR
DESMENTE O BOATO

A Agencia 1 lavas forneceu-nos esta tarde o
seguinte lelcgraiiiina:

PÀJIIS, ti) (Jluvaa) — o* jovnaca
fmncosea publtcuram cm Jogar <!<> denta-
que todos os tclcgrammaa enviados do Jiló
de. Janeiro peta Agencia Jlavus, dando rc

Ultimas noliciús
da guerra

(Recebidas até ás IS horas)

missão, N "••eu dnlii o propósito de reeleger
esse depiitiiuó, cm lugar (j.iquellc.

O Sr. Antônio Cario1», que chegou cedo ú Ca-
mara, trnba. .011 uxicordlnririamcnte cm prol
(io Sr. Macedo Soares, fazendo quesiilo da sua
canilldaturn, A sua derrota, disse, implicaria
fatalmente n sua renuncia das fuucções de'leader". Fazia, assim, questão pessoal do voto
de Iodos os dcpntado-t, questão fichada, cm fCll
linuie e no do presidente da Itepiihlica,

O Interesse do Sr. Antônio Carlos por essn
! eleição era tal, quo não podendo obter o voto
de alguns COllcgUS de bancada, pediu-lhes que
não siiffragasscm o nome dn Sr, Mangabelra, 1apreaeniou no mlniatro tia Allemonba 110
mas que dessem o seu voto no Sr. Ribeiro Jun- i rirasll uma vota exigindo satisfação im-
queira, que mio sendo candidato, já lora da
coinmissão c "leader'', não prejudicando a vo-
itação no rcu nome tanto como no do Sr. Ocla-
>!o Miingabeira.

Terminada n wl.ição, o Sr. Antônio Carlos
fui se collocar alrás tio Sr. Aslolpho Dutra, pre-
sidciltc da Câmara, para fiscalizar a apuração.

112, antes tpie 611a terminasse, o "leader", visi-
jVelmcnte contrafclto, rolhou-se, por verificar
que não só fora derrotado, como ainda que o
sen próprio nome soffrcrn uma "eapilis dimi- , ,
juilio" con, .« votação olilida pelos Srs. Carlos '0,í<"cs' '>m: ms declarou vao aor exacta

[Peixoto e Calção Carvalha), maior do que a sua, ]« noticia publicada cm Paris quanto ú no-
itpczar òc S. Ex. ser o '•leader" da maioria e 'tu a que se refere o lelcqramma. O Sr.ler sido o anuo passado, presidente ia com- 1 Lau},0 m,Uev uecrescontou que o gover-ims-ao de finanças. , ., l _ 1/"."''

O resultado da votação, cuja apuração lei mi- "° brasileira nenhuma nota ainda dirigiu
inou ás Ki horas, foi o seguinte: I no representante da Atlcmanhu r.tlcm (ia

Carlos Peixoto Filho, 93 votos: Galeão'Curva- \ preliminar, jtí conhecida, c pura prose-

da imprensa do Brasil, tanto sobre a Iro-
ca tle notas entre a AU orna nha e o presi-
denta Wilson, como sobre o torpedeamen-
to do vapor "uto Branco",

A imprensa francesa salienta, com ap-
provarão, a perspicácia dos Jornacs brasi-
loiros e a firmosa tia sua.altitude,

Foi também publicada aqui nina infor-
moção não procedente ita Agencia Jluvas,
unnunclavdo que o Dr. Lauro Mulier

meãtala c completa por parle tio governo
ullcmão.

o Sr. ministro do Exterior
declara que não é exacta a

xiltima informação

7.0.70 quo recebemos esse despacho pro-
curámos o Sr ministro das Relações Vx-

lhal. 88; Antônio Carlos, 85; Cincinato Praga,
tU: Augusto Pestana, Ti; Barbosa Lima, Ti; Bal-
thasar Pereira, (ifi; Alberto Maranhão, (il; Mo-
ta* Sodré, (il: Justiniano de Serpa, (il;; Octavio
Jliin/íabeirn, 51.

Além (lestes, que foram eleitos, obtiveram vo-
itos: Macedo Soares, 41; Itibciro Junqueira, 11!;
Hnnl Cardoso, t); Álvaro Baptista, D; Vicente
Piragihe, 2; Prudente tle Moraes. Itaul Veiga,'Arislaren Lopes, Pereira Teixeira, .íaymc Comes,
Pereira Braga, Ponce de Leon, Irineu Machado,
Osório tle Paiva, Marcolino Barreto, Aguiar %Iel-'Io, .loão Simplieio, Fausto Ferraz, José Bonifn-
cio e Aggripiiio Azevedo, 1 cida um.

IÍ111 Ioda a Câmara commenlava-se o resulta-
do da eleição, que obriga o Sr. Antônio Carlos
a realisar a sua promessa do renuncia caso fos-
»t derrotado.

gutr cm sua ncção espera o resultado do
inquérito a que se está procedendo sobre
o afundamento do "jiio Branco".

¦ <H>. _____

0 inlasif IcMto do
Confirmado pela autópsia que o reeeni-nas-

cido encontrado ba dias na rua Or. Dias da
Cruz; no Meyer, fora assassinado, o Dr. Sã
Osório, delegado do 19* districto, commissa-
rio Aldarico e escrivão Dr. Marta, tem prose-

I guido nas diligencias para esclarecer o he-
dioildo caso. Assim é que varias investiga-

,; •-•,> !\ti,-.u , -,•..( ¦,-¦ t-oh Çõcs lêm sido feitas nas Mal § nidades da
HENUNCrÁDO? CARL0S 

r"f{A 
| Santa Casa c das Laranjeiras, sem resultado

Quudo o Sr. Antônio Cario-: percebeu que
havia sido derrotado, iucoiitlneuti saiu da-
quclla casa do Congresso Nacional, declarãn-

Ido tpie renunciaria a "leadcrança" de que es-
! tava investido.

Effcctivamenlc o Sr. Antônio Carlos saiu
. C foi ao palácio do Cattete, dando ao Sr. pre-.sidente da Republica as-razões do seu gcslo,
dizendo ao Or. Wencesláo lira/, que "a Ca-

piiara acabava de destituil-o de "leader" da
maioria".

Saindo do Callcle o Sr. Antônio Carlos foi
ao largo do Machado e abi, presentes os Srs.
Moreira da Bocha e Torquato Moreira, na es-
tação tclegraphica, redigiu um longo despa-
cbo ao Sr. presidente da Câmara dos Dcpu-

j tados, communioando-Ihe a sua renuncia.
Não contente com o telcgramma o Sr. An-

tonio Carlos eséreven uma carta ao Sr. Astol-
pito Dutra, cana t.-,ia de que foi portador o
Sr. Torquato Moreira, que a levou a seu des-
Cáin immcdialamciitc.

Na Câmara assistimos i\ entrega da carta ao
Sr. Astolpbo, que se fechou a sete chaves cm

I seu gabinete, eom o referido deputado espi-
, rilosanlensc.'fies versòe.s começaram então a correr no
Monròc: uma di/ia que o Sr. Antônio Carlos
queria, com o seu aeto, npcnasdar uma satis-
íação ao Sr. Macedo Soares; a outra, insinua-
va que o Sr. Antônio Carlos julgava-se. obri-
gado a deixar a "leadcrança" da Câmara em
face da derrota que lhe infligiram os amigos
tio Sr. Ribeiro Junqueira, que Iodos votaram
110 Sr, Octavio Mangabcirn, eleito eom gran-,tic júbilo da Câmara; a terceira versão ac-
crcsccntavn que o Sr. Antônio Carlos sentira-
se meliudrado nüo só pela derrota que sol-

,frea mas lambem por que o seu nome, para a
;'C01iimissão de finanças, foi menos votado que
:0 dos Srs. Carlos Peixoto e ('(.".leão Carvalha!,

1 conseguindo apenas mais um voto do que o'Sr, Cincinato Braga.
O SR. ASTOLPHO DUTRA TAMBÉM

RENUNCIARA'
Tendo sido o Sr. Aslolpho Dutra, presidenteVI i Câmara, o encarregado, juntamente'com o Sr.'Antônio Carlos, de orgnnisai- a lista de nomes

3inra commissões permanentes, S. Ex, também
.¦'renunciará a cadeira de presidente dn Câmara,
Ipor solidariedade com o ''leader" da maio-
jKria.

Compareceu cio palácio, ú tarde, o Sr. Astol-'ypho Dutra, presidente da Câmara dos Depu-
j lados, que foi logo recebido pelo Sr. presideh-
! le da Republica, A conferência entre SS. EEx.,

! foi longa.

Pouco antes dos 18 horas, o Sr. Antônio Car-¦j ios tornou ao Cattete — S. Exa. ali eslivera ás
l 15 horas —"entrando iinmcdiatamcntc a confe-
l-rcnclar com o Sr, Wencesláo Braz,
\ ¦ Quando estas linhas cscrcvemos,prolongava-sc

,.n conferência entre SS. EEx.

0
*iburgo

positivo.
Sabendo a policia que, na primeira, dera

entrada, no dia 8, Jcsuiua dos Santos, mora-
(lora à rua Dr. Dias da Cruz, vinda da Villa
Proletária, sem que a acompanhasse o recém-
nascido, foi hoje interrogada, apurando en-
lão que Jesuina dera á luz uma creança mor-
Ia que o 28° districto fizera remover para o
necrotério.

Dous caminhos'.agora tem a policia para
continuação das diligencias.

—,————¦¦¦,-.,-.. .¦¦ii--*afrQp»ft—«¦ ¦'¦'¦- .¦¦,¦.— 1^

gaoiento do habeas=
corpus de

foi adiado
O "habeas-corpus" impetrado em favor do

Dr. Galdino do Valle e dcma;s vereadores dn
Câmara Municipal de Fributgo que Icrmi-
11011 o mandato em 1915, por intermédio de
seu advogado, Dr. Arnaldo Tavares, foi hoje
discutido 110 Supremo Tribunal Federal.

Feito o relatório pelo Sr. ministro Oliveira
Ribeiro, foi dada a palavra 00 patrono dos
pacientes, que, perante o Tribunal, asseve
rou estarem os peticionarios solTrendo con-
strangimenlo, c:n virtude de não ter sido
cumprido o accórdão do Tribunal da Relação
do listado, proferido sobre as eleições reali-
sadas a 111 de dezembro ultimo, violando, as-
sim, o preceito do art. 150 da lei eleitoral
do Estado,

Falou lambem o Dr. Lemgrubcr Filho, pe-
Ia parte contraria.

Quando iam ser recolhidos os votos, apôs
se haverem sobre o caso manifestado alguns
dos Srs. ministros, o Dr. Pedro Mibielli pe-di 11 c obteve do Tribunal adiamento do ju!-
gamento do feito, afim de mais demorada-
mente estudar a questão, pois que os do-
cumentos eram muitos;

A J nunca solidaria
com a Inglaterra

i.oxnitus, Jíí (Jluvas) — o Miais-
letto das 1'oliinlus publica a seguinte de
clàrttçfío a propósito da vionsttgom enrla-
da pelo governo da Jamaica â metrópole.

<lO governo du Jamaica promptlftcou-
se a recrutar HO Ilha contingentes supple-
montares paru o serviço activo rio lixer-
cito e oflcrcoou-so tathhtnn para cobrir as
d08i)CSUH que todos oi contingentes da CO'
lonla (aram durante a campanha .

Por seu turno, o conselho legislativo
cotou unia resolução autorlsando o gover-
no a despender mutualmente duranto qua*
Iro annos ate sessenta mil libra a esterlinas,
quantia cia que correspondo aos eontln-
gentes fornecidos pela colônia c (f parle
que lhe cabe vo total ('«s despesas de
guerra da mãe pátria,

JCslv offeiceimenlo generoso eqüivale,
pois, u mais de vm mil lião esterlino, e foi
aerelto com todo o íCCOilfiOClmoilfO Jtela
metrópole:' -bgSH**

A Alfândega do Ham- JKlr
buryo destruída por um tfmffâIncêndio **'f
NOVA YORK, 12 (A NOITE) — Rndlogra-

pham de llcrlim:"l)cclurou-Hc um incêndio, de causas igna
radiiM, na Alfautlcga de Hamburgo, propagan-
do-se o fug rapidamente a diversos armazéns
c depósitos, três dos quaes ficaram destrui
dos.

O fogo destruiu também cinco vapores que
se achavam acostados.

Os prejuízos são enormes." :.'X«S£Í:Í1

Os prisioneiros de Ada- xMM
melio chegaram a XX&M

Brcscla <w<v'
LONDRES, 12 (A NOITE) — Anmmciam de

Roma que chegaram lionlem de tarde a 1'rcs-
cia os officiacs e soldados austríacos oprisió-
nados cm Adarncllo.

Os prisioneiros moslram-se extenuados c
horrorisados pela vida (pie passaram nas
montanhas, São, na sua quasi totalidade, ter-
ritoriaes. t->,.;H-v

Um aeroplano (upco XXXX'
sobre Port Said

LONDRES, 12 (A NOITE) — Um aeroplano
turco lançou bombas sobre o dique secco c
os depósitos de petróleo de Port-Sald.

-•- <tv»

um lIRtN

sen SS

m
A Mala Real acaba de pedir !i policia ma-

rilima que não cousinla a entrada tle pos-soa alguma a bordo dos navios daquclla com-
panhiã.

Essa medida tem por fim regularisar o po-lieiamentó de bordo dos mesmos navios, mui-
tas vezes burlado por indivíduos que se di-
zem "jornalistas'7.

i Suprema
1

i nswa lil
conceoeu mm

corpüs ao esbidin IBS .oito
; Conforme nolkiámos, o 4o annista de me-íliena Luiz Nunes Leite, impetrara ao Supre-
iino Tribunal .nua ordem do "habeas-cor-
l.jius", allcgando epic fora violenta e inespe-
iradamente arrancado do eslnboleeimcnto com-
. mercial que dirigia, em Alagoas, chegando

a esta capitai, • ad,; se achava, impossibili-
; lado de voltar liquclle Estado, para cuidar

íie seus interesses.
Na sessão passada o Supremo resolvera

Ifiedir informações ao governado? dn Estado c
¦ aos direeiores do Hospital de. Alienados desta
;capital e ao do Arylo de Sanla Leopoldina,
[de Maceió.

113 11 I
li

ílillf
Os Srs. Dr. Pereira Lima, coronel Francis-

co Leal, Dr, Augusto Ramos e Corneüo Jar-
dim, membros da nova directoria da Asso-
ciaçíio Commercial. visitaram hoje os Srs. Dr.
José Bezerra, ministro da Agricultura, Com-
mercio e Industria, e Dr. Paudiá Calogeras.

Os Srs. directotes da Associação Còmmer-
ciai, foram agradecer a presença de SS. Jilix.
á sessão sòlemiié da posse da nova direcio-
ria da Associação.

Na próxima semana essa directoria solici-
fará do Sr. presidente da Republica uma au-
diencia. afim de apresentar-se ao chefe da
nação.

Nesse mesmo dia os Srs. directores da A,
Commercial irão aos outros ministérios agra-
decer a representação dellcs á sessão sole-

j nine dn sua posse.

Estas informações foram hoje lidas pek
, ;r. ministro Viveiros de Castro, qua accen
tuou haver uma divergência entre o que af-
firmava o governador e o director dnqucllc
lasylo. Este dizia que o paciente eslivera de-
Ilido no Asylo apenas algumas horas, cm-
.quanto o governador asseverava que Nunes
se conservara delido 110 hospício por alguns
dias. não mais saiiendo o seu destino.

A' vista disse o Supremo, õc accôrdo com' voto cio Sr.~~ielator, concedeu unanime-nente a ordem impetiada, afim de que o pa-'icnle possa voltar a Maceió, sem sofficrlovíis violências.

Fi '«vau.
;o.|c mesmo foi

w 4stí ifmn \*jlr
hoje e hoje mesir sepultado o.eiineiro brancisco Silveira Lobo, que deixa• uva. a Exina Sra^p Gabrielia Silveira Lobo,1 uma lilha, Mllc. Odelte.O enterro, quo saiu da residência da família,1 r .nana o Barros n. 418, teve um grandecnnpai amcn.o de carros cjiuiomoreis.-

m &
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T"M.\ CtíMMISSSO DO AERO CLUB
BRASILEIRO NA CHEFIA DE POLICIA

A directoria do Acro Club Brasileiro esteve
hoje na Policia Cenlral, afim de combinar
com o Sr. chefe de policia sobre o policia-
mento a ser feifo na próxima segunda-feira,
dia da chegada do Sr. Santos Dumont.

O Sr. chefe de policia determinou que o seu
assistente, major Reis, desse Iodas as provi-
dencias, cedendo uma turma de guardas civis
para formar o cordão de honra na ("entrai, na
oceasião da chegado do trem especial e uma
lurma de cyclistas que acompanhará o carro
á "Dauinonl".

uma Rí<mwcír~~
No expediente da Câmara foi lido uni officio

<Io Sr. Octavio Mangabeira, declarando não nc-
ceitar o Jogar para que foi eleito na commissão
de poderf».;.'. ..---— -¦ 

'- — -— ^. •

ÍJ
Io Si. liii 1 Siaio

O Senado hoje, desde as 13 horas, apresenta-
va um aspecto inteiramente novo. Fora, na pe-
quenn praça, em frente ao edificio, muitos an-
lomoveis o "taxis". Dentro, nas trcs salas (le
espera c 110 salão nobre, destinado á recepção
dos grandes personagens que visitam o Senado,
havia uma multidão. Deputados federaes, o
prefeito, Dr. Sodré, fuiiccionariòs graduados
dos Ministérios do Interior c da Fazenda, da
Prefeitura, da Saude Publica, da Assistência Mu-
nicipal, ele, etc, enchiam o velho casarão da
rua Areai. Toda essa gente ia ali levar ao Sr.
Rivadavia o seu abraço de cumprimento pelo
seu reconhecimento, como senador, na vaga do
Sr. Pinheiro Machado. O Sr. Rivadavia abra-
cava a Ioda gente, agradecia os cumprimentos c
linha, para cada um, uma phi-ase, uma palavra,
um gesto de gentileza.

Aberta a sessão, o Sr, Victorino Monteiro
communieou á mesa a presença do Sr. Rivada-
via c requerei! lhe fosse dado prestar o compro-
misso.

Foi nomeada a commissão para introduzil-o
no recinto, composta dos Srs. Victorino Montei-
ro, Mendes de Almeida e João Luiz Alves.

O Sr. Rivadavia, alto, claro, leu o compromis-
so regimental, abraçou o presidente do Senado,
os secretários e foi sentar-se na sua cadeira da
bancada riograndensc.

Dos corredores romperam as palmas abun-
dantes.

O Sr. Rivadavia, durante a sessão e depois
deiío continuou a receber parabéns e cumpri-
mcnlos.

«a«j»»~<¦-
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mim
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lntartas

O Dr. Silva Castro, juiz da 2» Vara Crimi
nal, por despacho de hoje, pronunciou o Dr
Amalio da Silva, que responde a processo por
crime de. injurias ao desembargador Torqua'
to de Figueiredo.

O prêmio de cem contos
ao Sr* Rondon

Um teleg5»amma úo chefe
cisa ©©raursraSssã© tèSe-;f§f|

ga«ssgsl?iffia 7v%7;7
O capitão Aíniiear Magalhães recebeu de

Jarii', datado de 4 do corrente, o telõgram-
ma abaixo, 11. 591, dos Srs. coronel Cândido
Mariano Rondon e capitão Nicohio Barbosa,
chefe e ajudante da commissão de Linhas Tc-
legraphicas Estratégicas de Matto Grosso ao
Amazonas, respectivamente:"Acaba chegar minhas mãor, "Jornal Com-
mercio", traz pro.iecío lei concedendo pra-
mio cem contos de réis chefe da Comniis-
são Tclegraphica e vinte conlos ao ajudante
capitão Nicoláo Barbosa. Lamentando sin-
ceramente não tivesse mais cedo chegado
nosso conhecimento tal projecto, teríamos
assim evitado a sua apresentação; peço dar
publicidade no.isos íntimos agradecimentos
nos Srs. deputados signatários do projeclo
pela generosa intenção os impulsiona. Nos-
sas convicções positivistas, porém, impedem-
nos absolutamente acceitar laes recompensas
radicalmente incompatíveis com os nossoc
sentimentos civicos. Assim declaramos pu-
blicamente. Affecluosas saudações. (AA.)— Rondon — SSieoláo."
—--¦¦- ¦¦¦ —¦——a »—q^^^W»- ¦(.—¦¦ ... . i.n.ii.1 ¦. -

. iiiii esyedl$àõ á
Tiiodaâe

O Sr. ministro da Marinha está cogitando
de organisar uma expedição que terá de ir á
ilha da 'trindade, afim de definitivamente
ser iniciada a occupaçao militar da ilha,

Para esse fo:n estão sendo preparados o cru-
zador "Barroso" e o vapor "Carlos Gomes'',
um dos quaes será escolhido para o desem-
penho. daquelln commissão. _ -

Nâí) so realiscu a assemblâa des
accioiístas d^ B. do

Brasil
9O governo contra suas

próprias idéas?
Estava convocada para boje a assembléa ).e-

ml e.xlraordiniirlii do Ranço do lirnsll, ]>',r.i
a reforma de alguns artigos de seus cvtutll*
tos,

Tomando-se preciso, pura seu funcclonn-
mento, dous terços das acfiOog — 180,000, e
teiftlo comparecido ncclniilstas representando
apenas 117,'ilO, o Sr. Dr. Homero Kaptisla,
depois de convidar para seus secretários os
Srs, coronel Dcncdlcto A. lliieno e Dr, Con-
nulo Jacob de Nicmcyer, declinou que, por
falta do numero não podia se realisar a ser-
sao, fazendo uma segunda convocação, para a
qual são ainda precisos também dous terçoí
do capilal, como determina a lei das socieda-
des nunnymas.

Entro os arciouistas era corrente que o to-
prcseiltanlp, da Fazenda Nacional era contra-
riu ;i reforma do artigo 5" dos estatutos <po\
pela proposta Frontin, em alteiiçfio nos dese-
jos do Sr, Dr. Homero Baptista o ditada 110
relatório, c para dilatar o praSo dos doscon-
tos de 4 liara G mezes. EsBO proposta, (pio
vem amparada pelos desejos do comincrcio
o que (em servido de pretexto no governo
paro não nltendcr As olnsses laboriosas do
paiz, porque o Banco, por seu estatuto, não
podo dar maior prnso, será assim impugnada
agora pelo próprio governo.

O representante do governo recebeu decer-
Io insírucções para contrariar o pensamento
do presidente do Banco, que c também repre-
senlnntc do governo.

Lssa opinião, desde logo conhecida, Iro-,'.'
xe a certeza de quo os outros accionislas
terão de a cila siibinelter-se pela grande
maioria de acções de que o governo ó deten-
tor. O faclo i- que o governo quer emprestar
dinheiro por Intermédio do Banco do Brasil,
mas... não tpier, c isso porque, em sua
maioria, os negócios entre commerciantes e
lavradores, 011 entre aqucllcs e industrlãcs,
por mercadorias, são feitos 110 praso de s.'is
mezes.

A segunda convocação de assembléa geral
extraordinária realisar-sc-á 110 sabbado, 20 do
corrente, As II) horas.
____ u mMtm ¦

Política ilumlüiense
No edificio da Câmara Municipal de Ni-

ctheroy reunem-sc hoje os paredoos da poli-
tica fluminense.

1J' que (levem ser escolhidos os membros
para a commissão do partido situacionista no
Estado do Rio.

1 «i». —«-

0 Supremo nega habeas»
corpus a um conspirador

Francisco Dias Martins, denunciado como
conspirador, impetrou ao Supremo Tribunal Fe-
dcral uma ordem de "habeas-corpus", sob o
fundamento de que não se envolvera na conspi-
rata, estai./u nella envolvido como Pilotos no
Credo.

O Supremo pediu informações ,-<o juiz siim-
niariaíilc c este informou que, estando ainda a
proceder á formação da culpa dos aceusados,
nada por emquanto se apurara definitivamente'.

Hoje, o Supremo negou. A vista dessas infer-
íuações, a ordem impetrada.

Os envenenadores do povo
Foram multados em 100-í, Gomes do

Conto e Rodrigues, por venderem café,
d;ss marcas «Suulimc* c «Sorriso*, conteu-
do matérias nocivas &' saude.

1 <i>l», ¦

que foi em resumo a
sessão do Senado

Presidência do Sr. Urbano Santos. Cida é ap-
provada a acta, sem observações.

No expediente, o Sr. Rivadavia Corrêa em-
possou-se de sua cadeira de senador pelo Bio
Grande do Sul.

O Sr. Alfredo lillis falou, sobre a necessidade
c urgência da mudança do Senado para outro
prédio. O actual não offerece condições siquer
de .segurança c é vergonhoso que n mais alta
corporação política do paiz esteja "èncafuàda"
num pardieiro, como c o edificio onde está hoje
a Câmara Alta do Brasil. O orador refere-se á
situação financeira do paiz c diz que ella tem
servido de desculpa para a não mudança do
Senado. Mas; outras despesas têm-se feilo e
pede ao presidente da casa, intervir 110 sentido
de obter-se nm novo edificio para as sessões
do Senado Federal.

O Sr. João Luiz Alves termina o seu discur-
so sobre política do Espirito Santo.

Na ordem do dia, o Sr. Raymundo apresen-
tou uma emenda á proposição da Câmara, abrin-
do o credito de lli.341 contos para a Central do
Brasil. Verificando-se falta de numero para as
vntaçôe-f, foram encerradas as discussões das
matérias, adiadas as votações e levantada a
sessão.

—*— I ^1t^ .rr-r 7

0 D3. ALCEB1A92S ?ara.T.£»D
nmmw qmmsL mbeas-

COBPUS
Conforme Solidámos, o Dr. AlecbiaóV,

Furtado, ex-directo:- do Aivhivo Nacional, c
outros funceiônarios seus subordinados estão
respondendo a processo, 110 juizo federal dn
2* Vara, como responsáveis por serias irre-
gularidades ali verificadas

Quando ia ter inicio a formação da culpa
dos aceusados, o Dr. Alcehiades Furtado, ai-
legando enfermidade, pediu adiamento desla
formalidade e ..impetrou ao Supremo "ha-
beas-corpus", allcgando estar soffrendo con
slrangimento illcgal eom a denuncia conliii
elle offerccida pelo procurador criminal clã
Republica.

O Supremo hoje não tomou conhecimento
desse pedido, por não ser caso de "habem-
corpus".

-1 «<ate$»w-

A Standard e os funceiônarios
públicos

O procurador da Republica
pede Cx policia

abertura de inquérito
Chegou :i tarde ás mão? do Sr. Dr. cjíéfè

de polieia um officio do procurador criminal
da Republicai Dr. Pedro Játahy, pedindo a
abertura de nm rigoroso inquérito, cm segre-
do de justiça, afim de apurar a veracidade
de um ai-figo publicado pelo Dr. Isoias Gue-
des de Mello, nos "a pedidos" do "Jornal",
cm que necusava determinados funceiônarios
pul-licos como conniventcs no debatido caso
da Standard Oil.

No presente inquérito será somente apura-
da a responsabilidade dê funceiônarios do ga-biueie do Sr. ministro da Fazenda c da Al-
fandega, aceusados naquella local de preva-ricação, por haver o Sr. ministro desta pas-Ia olTiciado ao referido procurador da Repii-
blica nc?sc sentido.

Ha aceusações a funceiônarios de outros
ministérios mas os respectivos ministros
ainda não officiaram, como c mister, á pro-
curadoria da Republica.

O Dr. Mendes Diniz, eX-3" delegado auxi-
liar, requercu ao chefe de policia um in-
querilo para apurar o ca?o do lançamento
nos livros da companhia Standard Oil t'e"dinheiro entregue ao il" delegado auxiliar",
faclo já de domínio publico.

Pela dala do lançamento cm qt-eslão. o Dr.
Mendes Diniz era o 3'1 delegado auxiliar.-

Esse inquérito yaò ser. inioiíulo pe1» V* iz-
leaacia auxiliar.' ..X

A assembléa de hoje na
Associação dos E. no

Commercio
O MIE SE PRETe.ilD£

FAZER-UIW BOATO
DESFEITO

Kslá convocada para hoje, a noile, na As-
soelação dos Unipregados no Coiniiit-rcio, uma
nssemblca geral, com o fim de resolver so-
bre a actual diicclnria.

lissn questão \i-ui sendo movimentada ha
já algum tempo c ixpliiiiada nos "a pedido-."
dos jornaes.

Proeiiráiiios ouvir hoje um dos requeren-
les da assembléa o que está muito iiilcres-
sado no resultado da pugna.Nós — disse-nos esse Informante, que
só nos falou com a condição de ocoiiltnrinos
o seu ntinio — somos os velhos sócios da
Associação, que 11 prezam c multo. Desde
ipic o Sr. comiiiendador Ramalho Ortigão,
em quem depositávamos muitas esperanças,
assumiu a presidência, vinio? que essas es-
peranças eram vãs. Fslavamos acostumados
a trabalhai' sem barulho. Cada 11111 tratava
dos seus deveras sem OUO-0 Interesse que
não fosse o dn classe c, sobretudo, da Asso-
claçiio. As mais graves questões foram traia-
das e resolvidas ali sem barulho. Foi assim
que se resolveram os problemas do caos do
porto c do fechamento das portas.

O Sr. Ramalho Ortigão, poiém, não cnlon-
deu ns cousas assim e coincfou a praticar
netos nue redundam no desprestigio da As-
soelação, tornando-a nulhi. Foi á sua som-
bra que se fundou 11 Liga do Commercio, da
qual é lambem presidente. Ora, os fins da
Liga são os mesmos, os incsmissinios da As-
sociação. lista quetão foi que deu origem ao
movimento contrai io á actual directoria. Vc-
llios sócios, dentre os quaes se coutam .nui-
tos graduados c que compõem a assembléa
deliberativa, cequerernm uma assembléa, as-
signando o requerimento 101 sócios, O pre-
sidente submelleii esse requerimento no con-
.selho c este resolveu não tomar conheci-
mento delle. mas de modo tllogico, pois fez
vários considerandos .sobre o requerimento e
terminou indeferindo-o. Numa "liilerview"
que o Sr. coimncndndor Rainnlho Orllgão
concedeu a A NOITE ensinou-nos o caminho
11 seguir. Declarou elle tpie um requerimento
de assembléa para destituir « directoria não
podia ser indeferido. Fizemos então esse re-
qucriniento que, er.vcs de 10'J, levou 132 as-
signatiiras.

Fnlão contam com a victoria?
Cremos que não ha '.ícnhiima duvida,

pois. bastam 75 membros da assembléa deli-
berativa para resolver c assiguarani o roque-
rimcnlo 182. fêssa assembléa é composta de
100 sócios effcctivos e mais os graduados.
Emfihi, logo mais veremos quem tem maio-
ria.

A' tarde constou que a arlua! directoria
da Associação dos Empregados no Commcv-
cio, sabedora de que os membros que con-
vncaram a assembléa de hoje pretendiam
promovei- distúrbios ali, linha convidado o
Sr. Dr. Aurelino Leal para presidil-a.

Falámos, a esse respeito, cem o Sr. Dr.
chefe de policia e elle nos asseverou ser in-
verídica tal informação.

S. Ex. nccrasccntou que não recebeu ne-
íihtim convite para presidir o:s trabalhos da
assembléa referida.

«*•>-
Um fuiiccionario do Con-

selho que ainda não
conseguiu tomar posse

cargo
O Sr. Felippe Nery Pinheiro, cm virtude do"habeas-corpus" concedido, cm 11)10, ao Con-

selho Municipal, que, como conseqüência, foi
reconbee^lo como o legal, foi nomeado director
da secretaria do Conselho, não tendo, porém,
logrado sem empossado nesse cargo. Moveu
acção pelo judiciário e, em Iodas as instâncias,
ganhou a questão.

A Fazenda Municipal, porém, re.eorrcu para o
Supremo, que na sessão de hoje, negou provi-
mento ao recurso da municipalidade, assegu-
rando ao recorrido o direito áquelle cargo.

 ,. - ¦ «mn" í - ¦ - lnn..

Completemra se
ài.'6õHtmtésd'és•dei Gamara

A's 16 1'2 horas terminou a apuração
eleição da commissão tle agricultura c indus-
Iria da Câmara dos Deputados, sendo eleitos:
Francisco Alves, 77 votos; Aivaro Botelho,
70; Moreira da Rocha, 73; Mendonça Mar-
tins, 7á; Luiz Barlholoineu, 7;i: Fausto Fer-
raz, 7ii; Nabuco de Gouvêa, 72; Eugênio Tou-
rinlio, Ti; Rodolpho Araújo, 71.

Foram também votados; Marcolino Bar-
relo. dous volos; Frederico Borges. Ferreira
Draga, Paolielo, Horacio Magalhães e José
Lobo, um voto cada um.

Houve uma cédula em branco.
 A cóminissão de tomada de contas fi-

cou assim constituída: Palmai 71) volos; ,1o-
sé Lobo, 77; Mareai Escobar, 73; Gei-vasiò
Fioravante, 73: Eugênio Mulier. 73; Irineu
Machado, 73; Castello Branco, 71; Cunha Li-
ma, 70; Thomaz Rodrigues, 60.

Foram ainda velados: Moreira Brandão,
quatro votos: Silveira Bi-um, Augusto Pes-
tana, César Vergueiro; Camillo Hollanda,
Gomes Freire, ,1,'iynie Gomes. Frederico Dor-
ges, Eslacio Coimbra e Vicente Piragihe, Um
vol o cada uni.

Houve uma cédula em branco.
 A commissão de obras publicas ficou

assim constituída: Elpidio de Mesquita, 82
volos; Alaor Praia, 71; Simões Lopes, 72 ;Pedro Luiz, 71; João Remetia, 695"'Erasmo
de Macedo, 68; José Paulino. (15; Barros Ten-
leado, 61; Antonino Freire, 04.

Foram lambem votados: João Mangabeira'.
19 votso; Antônio Calmon, Silveira Brum, Al-
fi-cdo Ruy, Bciúb de Miranda, Agapito Perei-
ra e Fausto Ferraz, uni volo cada um.

Houve qualro cédulas um branco.

0 ESPIRITO SANTO
NO SENADO

O S/l JOÃO LÜ1Z
TERMINA S/WS

D/SCU/fSOS
O Sr. Joào Luiz Alves terminou os seus

discursos contra 11 pollllcii eoplrlo-sairloiuc.-
Faz a critica da convenção que Indicou o fu-
turo presidente do listado o refere-se A clr-culnr do actual presidento c ao lelegramiiia
do Congresso estadual ao presidente da He-
publica, no qinl ha uma verdadeira intima-
çao 00 chefe da Naçüo para i.cccilai- n cau-
didiitura do Sr. Oor.nrdlno Monteiro. LÔ do-
cumentos comprobhtorloa dos abusos com»
iiicttidos no interior do Estado, para asse-
gurar 11 victoria do governo nas eleições pio.sidenciacs, chegando o absurdo ao ponto de
terem sido nomeados interventores da imü-cia militar do Espirito Santo para proce-
derem no pleito cm certas localidades I...

Estuda a reforma da Constituição estadual
c mostra a sua (Ilegalidade: nada foi obsor-
vailo que pudesse iiiitorisar tal reforma, quese fez com o tini único de r.rorogflr o man»
dalo do iicluil Congresso estadual espirita-
s.-iiitensc.

O projccln de reforma não foi ITtlo na
('.amara; o "Diário Officlal" do Estado não
o publicou c, em poucos dias. « reforma ciei-
toral estadual se fez, com surpreza paia a
imprensa c para os próprios represcnl,•mies
do Estado, na Câmara estadual c nn Câmara
c no Senado federaes I,..

O Sr. 1'baldo Haniallictc apresentou o pro-
jecto, pediu dispensa de leitura do mesmo,
por ser muita longo. A Câmara concedeu a
dispensa c mio sabia que projeclo era esse
que apenas, para o distinguir, tomou o nu-
mero 15.

O Dr. Manoel Menjnrdiin, cr.i caria ao ora-
dor, que a leu, declara que s<"> soube o quoera esse projecto n. lã, depois que leu no"Diário da Manhã" "que o Sr. Marcondes
tinha sanecionado a reforma".

Publicada a reforma, foi cila depois ai-
teradn porque não saiu, cm Indo, an gostodos senhores da situação. Reforma íraudu-
lenta, foi fraudulentamente reformada, por-
que l\ oppnsição ficaria com alguns juizes
dislrictacs para a apuração das eleições I...

A lei nova enfeixou todos os poderes de
reconhecimento e recursos, na mão do pie-sidente do Estado, ferindo, desfarte, o regi-
men federativo nr. sua "cellula mater ', des-
prezando a autonomia dos municípios que,
nem siquer, \wlc fazer os seus veriadorcs.

Como é que. o presidente do Espirito San-
Io não deve contar com os trinta e um pre-
sldentcs das Câmaras Muniopaès ? Admira-
vei è que não ccnle logo com sessenta e
dous, visto que são todos feitos por um uni»
co homem, que é o presidente do Estado.,.-

L6 vários toicgrammns (pie trocou com o •
coronel Marcondes e terminou apresentando
ao Senado uma indicação, ouc foi approva-
da, á commissão de constituição e diploma-
cia, para que opine no sentido da regularida-
de da reforma constitucional do Estado do
Espirito Santo e do nelo do Congresso os-
tadual prorogando o seu próprio mandato.-««&*~
OS «HEROES» DA TUR-
MA PEGA-BOl VaO SER

PROCESSADOS
De sobra têm sido noticiadas as violen-

cias cotnmellidas por este grupo de secretas,
soldados e cri.-osta.dos que anoam pela cioa-
de a revistar es algibeiras alheias, despo-
jaiido-as do que trazem c a espancar aqucl-
les que lhes caem cm desagrado, ou queresistem ao assalto.

Agora parece que tudo isio vac ter um
paradeiro.

O Io delegado auxiliar, tendo recebido uma
representação assignnda pelos Srs. Belisario
Carneiro Leão <S Jorge Alve;, aquclle fun-
ccionario da Préréiiu.ra e e-tta operário, lia

ias espancados liarbaramenta pela turma
saqueatiora. mandou abrir, na delegacia do
!)" distrielo, rigoroso iimiiei':"tb para apurar
o caso.

As vielimas tio.? violenlo? belegnins poli-
ciaes já foram a exame de corpo de delicio,
que constatou o espancamento.

A turma de "pega-boi", creaçãc satanien
do famigerado tenente Limoeiro vac, pois,ser processada.

Que. o gesto do 1" delegado auxiliar não
fique só na boa vontade e que essa recua
de malfeitores ;,cja dissolvida quanto antes.
para decoro da proviria policia e tranquilli-
dade da população.~r-.CO.MlVIUWC.ADOS

Nuoca é tarde para
aprender *.. a ser

fc essa a reflexão ae
todos os que, pela

, primeira vez,
mpram
z m -77 -

5rji5rsysT*m:.% ^"í: a«: atsssí snarcnsEsr^íMwa:!

íftia conferência no Cai
ae o carvão

nacional
íete s<

M -a. m vni ws/ / VÁ Mm m Fíl m Wi IxM M111 I i 11Í1..IJ
("'oufercnc.íarani, ã larde, no Cal té te, eom

o Sr. presidenle da Republica, os Srs. U\-..
F. Barrovv e Arrojado Lisboa, direeiores da
Brasil llaihva.v o Cenlral do Brasil, respe-
ctivamcnle.

A^ conferência versou sobre o transporte c
utilidade do carvão nacional no nossa maia
importante via-ferrea.

_G Sr. F. Barrow declarou ao cbefe da na-
Cão que a Brasil Ilaihvay tudo faria no se.".-
lido da Estrada poder queimar o nosso
carvão.
—— . ., —¦«¦ «taflStS»»—«-———. —*

O mercado de ralé, que ha dias mantinha
os limites de lOJiSflO a II?. v>~><' arroba, para
o typo 7. soffrcu boje uma pequena alteração.
As vendas, que pei amanhã alcançaram 11 ¦?,
baixaram á tarde para 10^900; nas primeiras
horas venderam-se 315 saccas o no correr do
dia mais 2.7KS, fechando o mercado bem
calmo.

üm Nova York a bolsa fechou hontem com
?, a (i poníos de baixa c boje abriu com 1 pon-
Io de baixa e 2 a i! de alia.

Hontem entraram G.82Í! saccas, embarca-
rani ÍLTiSO. ficands 9 "stoclt" stduz-do a
¦'•33.4^ s«sr—» " ¦

Grande exposição de inovei-.
Rua «2o Tiiíeatro n,.i—Telepbono 470(1.
¦— — ¦¦¦ ¦¦¦¦ ' ' ¦¦-—-—"¦—- —"——'¦¦ "¦¦— • ¦¦.,-.-...—-n

Tenha sempre na memória que o
barato sac caro ! Adquirindo os mo-
vets e tapeçarias em nossa casa, terá
certeza de comprai" aquillo que re-
alrneiite lhe traz conforto e bcm-estrif

Leandro Martins & C.
ourives, 

"sõ3m-3

Qòttas Virtuosas dcso."eíto
Curam licmòrrlioidcs, inales cio iiteio,

kX>varid# uvúias ¦% a grpRria .çvsUfce
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Dr. FaVa-o ifa Silva
Moléstias do pulifio. <. üru^uavaiia

Das " as 4
35

General Aníonto G-: nos da Silva
Chí-v.i

dn «O-
SILVA

A viuva, filhos, netos c nora
neral ANTÔNIO GO.Mli.S DA

CHAV1ÍS chiam o.i parente., . .,-
lios para assistirem ;i missa <|iir mau-
dam celebrar nmni Vi, 13 do corrente.
30" dia do seu fallt iinento, ás 8 horas,no Santuário do Immncuhtdo Coração de Ma-ria, á rua Cardoso (Meyer).

_&
rareia

Scilhorlnhn Vieira
e por intermédio

Por I).
(ausente
tllilde Sclllioor, ser
nu dia 13 unia mis-
lecimento do Sr. A
SILVA, ás !) hora;,,

de São Francisco dc
se para assistir a este neto
lios, pelo epie desde já se co
te gra Ias,

Kallcceu hoje, ás
.í 1)11. FRANCISCO
saindo o enterro da
n. 416, amanhã, ás
pava o cemitério d
\ ier.

da Silva
le I). Ma-

mandada celebrar
i de 30» dia do fal-
• TOMO LEITE DA
no iillar-mór ela
Paula Convidam-

•lis parentes e iimi-
ifcssnm clernninen-

5 horas dn manhã,
SILVEIRA LOBO,

rua Mariz e Barros'.I horas da inanliã.
.' S. Francisco Xa-

No Lyrico
"BOHÈME"

- Che i;. lida mniinlniti,', Mi ehlomaim Ml-
ml.,, B escorro iistilm u "llnhcinu", plognne seiilliuelitnl, tllvhillsslmii, por Isso mesmo
popular, ato n scena iloloroaii dn morte dn
dutv companheira: "mais, comimi Mlle. Mlml
ctnli lorl nvenante, pniut du lotil héfiitello, oi
mmporlnlt siuis iiiaii.x do teto In Fumes do Ia
pipo ei les oonvcrsnlioiis lilteraircs, nn s'ac-
euiitiiniii â cllc cl uu Ia triilla coihme une ca-
maradu (Miirger)'-',-., Pucclnl, tino bem se
recommandiirn com n "Mimou", falhou nn"comedia lyrlen" cpic acreditou oscrover com
n "Bohéinu", mio sabendo mosmo sentir '»
modelo dos "Mestres Cantores", do WnRtior,
Essa 811(1 opera i eonsv(|iicntemuuto clescfluol,
sem orlontocAu esilieiícn. o "verismo" ficou
estapafúrdio, disforme, desde os seus primei-ros vuiddn.s. Ai! o Inspirado musico das ma-
Ifuas eshalidas nas límpidas paginas romauli
cas do Ahllú PumisI lidara na vor
iiicoiiüriieiicla-t da nova escola do Sr.
i;ni e mais du terrível Sr. Lconciiva
fim, a "Ilohemu" & popular nina, pprlnn-Io, própria dn llicalro, nn pensamento pltllo-
snphlco iiictzehcituo, como naquelle 1'ulurisin
de Mnrluelll... V. ella atfrndn, inteira, ao nu-
vido ile "Iodos" que a sentem, ko-;.hh u sof-
liem. Ha, tin cada alma, uma remiiiiscenciii
de amor ido; c pelo caminho feito da vida
çnmmunimçhlc se encontram tronos de amo-
res» doces peccados da mocldniicl Por taes
motivos, afinal, é cstrniihnvel o Inexplicável
n pouca concorrência, hontem, no Lyrico, em
cujo palco, diga-se desde logo, cantaram o
interpretaram uma boa "Hohéino" ns Sr.-is.
Clasentl c Cneíoppo e os Srs. Del Rey, Fe-
deiiei, Melocclli c Flore, artistas estes, cnlrt
iiiiIims, que os Srs! Rololl c llilioro, incaii-
lamente, trouxeram ao Brasil sem a luz
de unia "r-.ln-lla" on sem a sqinhrn de um"divo", embora cm franca decadência am-
hos. Fosso assim e quando mesmo aquella ou
este mio Iornasse parle no cspcclncnlo, c a
sala dn velho Ihcillro da rua 13 ile Maio hon-
tem se encheria, sendo applnuclidos, pelo me-
nos da forma por que o furam, enláo e merc-
cidiimcnlc, ns acima mencionados artistas
cantores interpretes dc "Mlmi", "Musetla",
"llodolpho", "Marcello", "Collinc" c "Schau-
nnnl —¦ unia "Mlmi" aliás nada c" "petlile,
didicale cl mievre"» uma "Musettn" (es-
trcanle) regular snprnno lyrico, muilo timi-
da; um ''Rodolpho" (estreante), a quem va-
le a pena aconselhar a consciência dn medida
para a voz que possuo, lypicn, de meio cara-
Bter, algo emotiva e romântica; um "Mareei-
Io" excel lente, a melhor figura da represou-
tacão; um "Collinc'' poderoso, enchendo o
Lyrico com a sua voz de baixo profundo, ca-
paz lambem de cantar, como o tez e hisau-
do-n, com iiunnçns, sentimento e "intlmis-
mo" a "Veeehi.i /.i marra": o um "Seliau-
ntaid" bem mareado e á vontade. A orchestra
do ninestro De Angelis procurou respeitar a
elegância de poucos trechos dn "Dohéme" e
atacou resolutamente toda a abundância de"musicas'' da partitura pitcciniiina, — 1-'. Dc
M.

O QUE 3E PA38A EM MINAS

Informações
dos correspondentes
especiaes d'A NOIVE

ÁGUAS VIRTUOSAS K I.AMRAKY
Com a retirada desta villn, do Sr, Dr, Au-

filisto de Lima .liinlor, que foi a nuluridiidc miils
enérgica o Imparcial quo temos tido, voltou omunicipio ii auareliln e íuscgurnncii cm que se
ncliiivn antes dn vlndn daquelle delegado. Os
roubos do aiihnnes sobem em próporçAo hssiis-iiuloni, os MpcdroJntnentoH de trens, roubos <h-
lenha o dornienlos, rniKHctòn* tiros a dcshu-ras, roubos om quititnes, emfim, unia situação
do ah.olnia falia do segurança.

Quando aqui se achava o Dr, l.ima os me-limites min ousavam invadir o município, pois
de
lia-tornou provorbln

recolhia "á smnbrn".
Agora, c simplesmente

em Águas Virtuosas.
(Juaildo teremos, aqui

l-era do Dr. Augusto dc

llCÇItO que mpil se
lhes, im encalço, u

Ilu

uni perigo a existência

um delegado chi lem-
Lima ¦ItiliiórV

h julgamento impor
tanto

—••

A Corte dc Appellação faz
graves censuras ao Banco

do Brasil
Recebemos u seguinte parlai
"ISxmoH, Si-i. rednetoros dn

A decliiraciio hoittoili mihl
dosto ncntntlo vespertino
uieii ilisliiiclu antigo e

OS DESCARRILAMENTOS DA REDE
SUL-MINEIHA

Soledade, II — No dia 8 desc
ramal Bueno Brnndfio, que se
localidade, de\ ido uo pilionlcm, II), desça
cedeule
(,'adc.

irriloii o trem du
ilesliiinva a cslll

Imo estado d.i linha.
rrllóti o Irem M S '2, 

pro-
i esta lòcnll-do Ouro Flllb, destinado

D. JOÃO FERRÃO
I-. esperado uo dia LI este illustrc. bidiocese de Campanha, que vem n estadade cm visita pastoral.

SANCTUARIO
DADE

DL X. S. DL SOLE-

a construcçtio do novo
Soledade. Qnnüto li sun
ella ainda mareada.

Está quasi concluída
snnctunrio de N. S. dc
Innugurneão, não está c

OS COU «El OS
F.' de útil necessidade a Crooeiio dc mais umttmbulanle uo ramal desta localidade a Ourolino e Allousu 1'emia.

-JfKI

Cabarct do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. -179

rRIANOK
AMANHÃ — REABERTURA

•——
Magnífica companhia dirigida pelo actor

ALEXANDRE IJAZEVLDO

§ Siilia toiplia In ii* ™;
ÜiS (IN B í igüS

fil Ml
O CASO NA POLICIA

Por intermédio de seu advogado apresentou
queixa-erime contra o negociante Xaelc Jorju-
Vfl Deeehaee, estabelecido á rua do Cattete \12,
na 8" delegacia auxiliar, 1). Armiiuia Rosa
Guimarães, proprietária da Garage (iuiiua-
rães.

Allegii a queixosa que Nacle J.ir.jura, ten-
do-lhe emprestado ha tempos 2ó:00Cf, roce-
ben uma procuração em causa própria pnra
cobrar alugueis dos seus prédios na rua do
O.ltctc ns. 21H a 222, embolsando-se do di-
nheiro que recebesse e dessa forma cobrar-
se do empréstimo que lhe fizera.

Acontece, porém, adeanta D. Arminda, que
Nacle, tendo recebido o lotai da quantia em-
prestada, nropoz aeção executiva contra os in-
quilinos dos mesmos prédios, para reembol-
snr-se de, 13:300$, que diz ainda faltar para
pagamento dos 25:00015000.

Na.óle affirma, no entanto, o contrario. Os
alugueis recebidos não alcançaram a impor-
tancia emprestada a I). Arminda.

A propósito de toda essa complicada hi.sto-
riu foi aberto inquérito na "l" delegacia au-
xiliar.

(Sur le i-iiieiiin Parisiense)
finind silceès de Ia liiiuiiú sons Iu ilirccliun arlisti-

i|iiii ilu eiibnreliiii' .111.10 DB MOHAES.
Doliut.ile Mlin, Arlelii.» Potigèrc, e.liiititense á vuix.
Illil.l.l SINAYA. ilniiscuse à triinsfurnmliüii;'SOItl*!.!.**

lOIUilS, TltlO KAMI/, 'laiisciises goinniciwosj IüMlU',
Iinrtlcit.se cspngnolc!

Dehut ile Mad-Doissj !
Au Cabaret

A comedia de Pierre Weber

Vinte dias á sombra
A*s

Cadeiras.. ,
Camarotes.

8 horas e á«
• —

PREÇO/'

9 314

• • • • • *••*••* 2 $000
I)$OOG

Pela policia do 14o dástricto
para a Policia Central, Adolpho cLt Silva
Barreiros, solteiro, de 19 annos,
á rua Senador Euzebio u. 70.

Adolpho foi ntanc\idt> a exame de sani-
dac\e, por parecer soffrer das
ir.cntacs.

. ^»im-

foi enviado
iLt Silva
residente

dc
faculdades

BREVEMENTE"Portugal na Guerra
Revista Patriótica 111 ti trada

a

Um passador de notas falsas
brasileiras em Buenos Aires
BUENOS AIRES, 12 (A. A.) -- A policia

desta capital prendeu Camillo Rodriguez, pas-
saelor de notas brasileiras de 100Í5000. falsas,
apprehendendo cm poder do mesmo 02 uo-
tas desse valor.

As autoridades desconfiam que. Rodriguez
lem cúmplices c estão agindo no sentido de
descobril-os.

—>-«¦»¦» 

QUEM PERDEU ?
Dos Srs. Castro & Irmão, proprietários (Iachapelaria, á rim Sete de Setembro n. 112,recebemos, para ser restituido ao dono, umlivro que ficou esquecido sobre o balcão da-

quclle estabelecimento.

Poi-nos entregue hoje, pelo niotornciro daCompanhia Carril, Kaqui C. Baptista, uniacautela da Casa J. Liberal .»• C, cpic o mes-mo achou no largo da Lapa.
• ¦' ¦«•»¦ 

PO DE ARROZ V, o melhor o
não é o mais ca-
ro. Adhcronte,
medicinal einui-

lo perfiiiniuto. Caixa 2§5'in, pelo correio 3$,>d0.
Venile-seein todas as Perfuniarias, Phannar-i.is
c Drogarias o no Deposito: Perfumaria Lopes,
Una Uriiguayiinn II, Itio.

iUcdiunle 100 is. de »ello enviaremos o ca-
tnlogo dc

CONSELHOS DE BELLEZA

Dr. Dario Pinto
¦ io Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dns

ijcreiinçus, Consull. Carioca 44. Das i) ás 5 horas

O ÊXODO DO m'ORTE

0s navios do L!oyd carregaram trinta
© nava mi! fre lentos @

trese flsge.^tdos
O Lloyd Brasileiro recebeu de seu agen-

te no Ceará a nola d'e que os na,v*0'3IçTa empresa levaram j;í daquelle porto paradiversos pontos 39.31:3 flagellados,
¦" ¦—¦¦'¦—'•¦¦»¦—oa^jt^.

ImIUhO yrMãws
1 O exame da vista só deve ser feito porpessoa muito habilitada; caso contrario, se-
rã de gravíssimas conseqüências. A Casa
Vieitas assume toda e qualquer responsa-
bilidade jielos exames effecluados 110 seu ga-binete, á rua da Quitanda n. 91).

VIAS URINARIAS
Syplulis. Moléstias Jas senhoras
Estreitamentos urethracs, (sem operaçScs), ffonor-
rhíàs chronieas, cjstilcs, liydroceles, iiii|iotcncia,

e espcniiatdrrlica
Cura especial e rapiiln pelo

DR. CAETANO JOVINE
das 9 ás 11 e das 2 ás õ

[LARGO DA CARIOCA — 10 Sobrado

—*--«HW*

m senador que chega
pasòageiO senador

ro do (Bahia
S. Ea., uni

Cççssão p
lado por

foi

nas

tàcio
tarlo.

Cunha Pedrosa
>, hoje entrado.
dos falados candidatos á su-

esidencial da Parahyba) internei-
nós. resumiu o seu' pensamentoseguintes palavras:

Esperamos a palavr;
c uiianto ao mais I;

•cs-»*—

do «chefe:) Epi-
inverno 110 Es-

Uma consulta sobre orgenisa-
ção de mesas eleiloraes

A uma consulta feita pelo Io suplente do
juiz federal dc Iguassú*, sobre a organísncão
ile mesas eleitoraes para pleitos, que se fe-
rissem dentro do anno corrente, e 110 vindou-
ro, até a renovação do Congresso, — respou-
deu o Sr. ministro da Justiça pela seguinte
forma."Resposta consulta constante officio 21
marco, declaro-vos que, desde que foi por
sentença annullada a organjsacão ultima com-
missão alistamento, as mesas eleiloraes se-
rão constituídas pela commissão que funecio-
11011 nn revisão anterior do alistamento (art,
148, lei eleitoral)."

De accòrdo, pois, com o teiegramma do mi-
nislro, logo que seja marcada a primeira ciei-
ção federal, a-commissão reunir-se-á, desig-
nando os mesarios que terão dc funecionar
em 1910 c 1917.

«REVISTA DA SEMANA»
Temos .jii, eom n regularidade habitual, o

numero da manhã da magnífica publicaçãoillustrada, cujos primores literários e arlisti-
cos não é mais necessário encarecer.

Brilhante como os anteriores, o actual nu-
mero da "Revista da Semana" confirma o
carinhoso cuidado cia sua confecção e justifi-ca o êxito sempre crescente do interessantis-
simo semanário, que continua publicando o
emocionante romance "Mysterios do Impera-
dor".

» •*•** 

Doenças do appareiho diaes-
ílvo e do sYstema nervoso. —
Ralos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 às 4.

t NUITIÍ --
lenda nas rol 1111111 a-,

n e liirmulndii pelo
illu iliiiilo cnllcitii Sr.

Dr. ('limito de '"Ititiolrcdo ohrign-me 11 ira-
/er-vos nlgunuis linhas, para quo fique do
tiniu ponto endurecido esle grave u serio in-
ciilenle em que SU lielill envolvldn o linilCO lh>
lliasil.

Advogndo dn credor chyi'o({rn|)harlo do
qunnlia -iiperior a 11,000:001)41 (Ires mil con-
lo.il, credor que Im de/ 1111 mis vem luliiuilo
com uma pncí.mcin eviuigcllca c eom a mnií
sloicn das rcdgiiiu.i'e:i, para receber aquillo
11 que lem Indlscilllvul direilo o (pie ainda
min recebeu norttuc 11 isso se lèm oppoiita
ns syutlleos da burocabaua, lançando obbll-
nndamente mio dos menos dcl'cii8nvclri rc-
cursos, fui eu (juüiti formulou, da tribuna
da (.'orle de Appellação, as mais justas, as
mais serias u as mais graves accusnçiics no
Hiiiien do lir.isil, como syndlco dn Soroca-
liana.

li como e>le Incidente níto Interessa exeltt-
Klvainente ás parte.1 lltlgiiiiln», para cpie nel-
le fique detidamente estabelecida n respon-
siibilidndc de cada um, eu vou demonslrnr,
pelas columnas dn imprensa, qual o papel
que na fallcncln iie Sorocnhann, tem dosem-
peiihado i>_ Bniuo do Brasil, \'ou reproduzir
as necusuções por mim formuindns perante o
tribunal, que não lograram as honras de um.i|
eonlradila por porte do lllustrndo patrono)
dn Banco do Urusll, mas (pie, uo entanto,
foram ecoar no brilhante, no admirável volol
proferido pelo Integro Sr. dcsembargadnv
Machado GuimnrncK, relator dn feito, voto
que se tornou unanime, como o demonstrara
o neeúrdão.

líste# periódico nffirmou, dando noticia da-
qttclln memorável decisão, que — si os sun-
dicas tia Sorosaban não foram destituídas,
a razãoJoi ser um dclles o Ihiuco do brasil, I

Isso é a pura Verdade, c poderão tcsicmti-
nhal-o as inniimeras pesso.i.i presentes aol
tribunal'. .

Aliás, não ;e faz mister Invocar o leste-
inunho d'j iiingujtn. porque o resumo do jul-l
gamento está indicando o cpie de grave se
passou.

O Tribunal iiniinímcmente deu provimentoao recurso que liilerpiiü e 111.1 uloii que se en-
tregasse ao aggravnnte e aos demais credo-
res, não a quantia de 29:00(1? (vinte e nove
conjos de réis), como pretendia o Banco cio
Brasil, para juslifienr o piiherico rateio de
um millesimo ;<«/• e.eiito eom que pretendeuchasquear de um accórdão unanime do lri-
btinal. mas quoiilln superior n 500:000?
(quinhentos contos de réis), que o Banco
pretendeu illogalmcnlc reler.

li o Tribunal concluiu determinando, re-
conlnieiidando ao honrado juiz "a quo" queobrigasse o Banco do Brasil .1 apresentar meu-
salmcnte balancetes que exprimam a situa-
ção real da nassa e isso porque ficou di!-
monstrndo que nos autos não existem ba-lancetes, mas sphiiíges que a ninguém é dado
decifrar.

Um dos honrados juizes, o lixmo. Sr. des-
cmbargttdor Sá Pereira, foi além c disse queimpressionava mal, causava triste impres-
sao, que unia Inllencia decretada no go-verno do Dr. Campos Salles, c que estava
sendo conduzida por um estabelecimento ban-
cario como é o Banco do Brasil, que con-
linha uma parcell.-i da autoridade publica,ainda não estivesse finda :,o termo de lt
annos c achava que os syndicos deviam des-
de .i/.i prestar as suas contas, porque não
comprehendia que fosse motivo para não
prestal-as a existência dc umas demandas em
juízo.

Vae ver, entretanto, esse integro deseni-
bnrgador, e com elle todos que se interessam
pela sorte do Banco do Brasil, que as de-
mandas são propositadamente perpetuadasem jnizo pelos syndicos, e constituem a la-boa dc salvação a que. se apegam como nau-tragos, para adiar indefinidamente a presta-eno dc suas contas.

F o men honrado collega c illuslrado ad-vogado do Banco do Brasil, que tão cioso flicm aeeudir em defesa do Banco, logo quepublicada a iinineentc noticia dada por esic
jornal, não deixará de vir a publico reba-
ter ii procurar destruir as aceusações que for-
Iliulci perante o Tribunal c que encontram¦esmagadora demonstração nos autos da 1;-•iniciação forçada.

Como modesto accionisla do Banco do Bra-
sil, como representante dc accionistas quepossuem alguns milhares de acções e, mais do
que tudo, como brasileiro que ama exlrc-
mecidamente a sua pátria, peço a Deus pa-ra que se saia bem da polemica que vamosentreter, com o único intuito de estabelecer
lealmente onde está a verdade, um syndico
que é estabelecimento bancário, dirigido porpessoas de maior respeitabilidade, e algu-
mas nomeadas pelo governo da Republica.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 191(5. —
João Yiclorio Pareto Júnior."

¦Ml»

1? de Maio
Lm coinmcmnraviiii dessa dnln de no .mi hl.-

lorla nutria, o (ircinlo IMillomallco do liou»
gd 1 .in orgiiui•..1111I.1 umn graudu "mari In-
aux flamhraux", I «piai go incorporara, além
da banda di* musica du Centro Auncleto de
.Medeiros, a liiiohi Publica meai, o percor
rerá as prlnclpiin-1 ruas diciucllu subúrbio.

Palnrflo i-m diU-rmiuados pontos diversos

Diplomatas, roni sedo A rua
, '-'.'t, prepara lambem uma les-
sulctniilsar o iiiiiilvcrsarlo da

oradores,

O Club dos
S, Lleinenle n
ia cívica pnrnlei áurea.

A festa con-itiuú da Inauguração do rctr.i-
Iu dn grande jornalista O iihollelonlsla ,Iom'
do Patrocínio o do sossflo solinnno, prtiildlda
pelo Sr. ,ln-é Rufino dos Santos, fiucndo o
discurso official o Sr. TidcHs Cardoso.

Na liscoln Cnyru', on 0' dislriclo escolar,
imiugura-sc» amanhã o rei ralo do patrono da
escola, .losé da Silva Lisboa, devendo falar
sobro a sua personalidade o professor Theo-
philo Moreira da Costa. Discorrerá sobra a
data a professora Edwlgca Machado,

V 8DGGRN8XO AMAZÕNfiNSB
8EGÜND0 ÜM GHBPB

POLÍTICO II!) AiMAZONAS

0 JilialCAiíl TEBui!
No matadouro U« Mi.ui» Cru/

S7 ciir»Abatidos hoje: ill7 rezes, L'I7 norcoínelros c io vllolloí.
Mnroljniilüsi Cândido Ji. de Mcli,,, «7 ,., , *

p.i DiirM. ft C, a2 r.i Alrâoiidn V Sol rinho, 7 o.; A. Mendes êi C„ r,7 ,»., y,,,". 7"/.ms, il ,-., o p. c 7 v.i Praneloo V o?|,10 im Joflo Plinenln de Abreu, ac i.- onvX,Irmãos ft C„ tia r„ ail p, u 7 
",. 

1 1-"vares, lü r. u li v.j Custrô ft C„ S0 e» l< , ,1"ItetnlhlstoN, 8.1 r.,»' PorlIiiIh «; O m'.'',' ']
•orhosa ai r.; l»'. n oilvolrn, \h ," ;e.»tt

Pornm rojollnilos: 7 1 1 p„ 7 u e 1 .Foram vendidos: 18 y I r e 2 11
„ Sloekt Cnndldo li. do Mello, i'oÔ ..: DurlsK« C, L»,i; A. Mendes ft (' tuti• rim, V. ¦
hos lll; Francisco V. fflnZ\ ri 

" 
(f 

''
Mineira illl: t:. dos íleUilhUlns, H7 loflV.
50; Insillo rnvares, lti:i; Cnt-lro & cor nho & 1. «Jii,A.,«,,M1) M. ,,;, ÍU ,

üsa.

Sul
Pi-
c„

.Vi;

I»

No «nl reposto dc S'. Dlotro

ti.

hoje, pcln "Bahia",
jornalista, Or, Sa-

Do Amazonas chegou
o chefe político local e
tiirnino Siinla (Irux.

Dado o "fri|(ir" do candidato á suecessão
do Sr. Jonathns Pedrosa,.fnell foi citcami-
nhnrmos a co ivcrrh pnra esle "caso" pres-
les a ser resolvido pelo Guanabara.

O Dr. Saturnino Santa Cru/, foi nos di-
zendo de antemão que havia um único can-
clidatn conciliatório — o Dr. Sm Peixoto.

| liste, porém, segundo o entrevistado, não
I quiz se envolver em política c, apezar de es-
| lar ligado ao ^>v. Sylverlo Ncrv, não accei-

lou tal indicação á suecessão governamental.' O governador do listado, até á saidn do
Dr. Saturnino, persistia 11.1 candidatura cio
Sr. João Lopes, lendo, porém, o mesmo se-
nhor sabido na Bahia que o actual candi-
dato em loco é ) Dr. Aurélio Amorim.

O Dr. Saturnino Santa Cruz procurou nos
provar que a viagem do Sr. Sá Peixoto ao
Hio foi tão sóeienle cm caracter dc pne-seio. . .

Levando a conversa para o terreno do li-
ligio P.irá-Ainazo-.ias, o entrevistado decln-
rott-nos que eslá findo o incidente e dislo
foi braço forte o Dr; linens Martins. Acre-
dita que nada acontecerá para o futuro. d,\-
da a falta de elementos com quo se debate
o Sr. Jonathns Pedrosa.1 «HH» 

Teiegramma

O Irem clicgmi com 40 nilniuo. -Vendidos: 501 i|4 r., 128 p„ 27 c c 30 vOs preços foram os seguintes: rezes de****«*'** •» M00; porcos, dc I$200 a IJÜfili. 
',..,

nelros. dc 1Í500 n ÍÇoüO; vitcllos. dc 8*500 .»

Xo matadouro da Penha
Abatidos hoje: 20 rezes e 2 porco-!»,

Iiiinpiidoi

EIUI
e polidor

li R
univepgn!
P,

t fri». 

ÍÜtíPtíHíi PÍInlPÁPP
.MISSAS

Rcsam-se amanhã:
Antônio òonçitlvcs Bulntriz de Santa Aitaj DLiborio, as D, na mesmaas !). na de S. Joaquim;

as !), 110 do Sacramento

, ás 8 lj'.', i|,j ni.i-Maria Julin íiebaMi.-imi
Anlonio do Sniizn,

D. Aurora Caslillm,
Albino NascimeiilnLourenço, ás 8 l|2, ua mesma: Dr, PolisFreire, as 0 ia, n.i matriz dn Candelária• D.Maneia da Roso, ás 1(1, „,, im[m (), s 0João Baptista da Lagoa: D, Clotilde Lchacleas J IU, na egreja do Sagrado Oração de .le-sus; .Joaquim Pinto Cardoso de Menezes .vis 1 -', iu egrejh dn Lampndosa; Milton' da

Restaurant Kalser-Kcllcr (Adcga imperial). »arr°s Figueira, ãs 0, na matriz de Santo \n-(listaiielccinieiiio absolutamente inlcrnncio- ,.""0 ,los "obres; major Alfredo Pereira danal), rua Chile, 33, esquina Avenida Central. ,.'on5c<,"i i,s !)> »" mesma; D. Helena S:mln=,
dc breve nuz na liu-1 a^ ;'» "•• Çalhedral; José Ribeiro Pires Mu-¦Utado, ás t), 11a egreja dc S. I-nu.cisco de Pau-

| ia; Octavio da Moita Lima, ás 9, na mesma;
| José fíínaciu 1'ami, ás 0 l|2, na mesma; o.l-r.incclhmi Ribeiro de Souza Bandeira ás'

Devido evidentes boatos de breve puz na
ropa, offereço amanhã, dia 13 de maio, aosl
meus amigos e freguezes de todas as nações, |
o mais tarde celebre Prato da paz á Ia "Kai-
ser-Kellcr"! Menu para almoço c jantar ama-
nhã escolhido e sem alteração dos preços,

O proprietário,
Guilherme Althallcr.¦ «w»  ' .

Parede pacifica em Campana
Bfli.NOS AIRES, 12 (A. A.) — Declara-

ram-se em parede pacifica, pedindo nugmen-
to de salários, os operários do importante fri-
gorifieo "Hiver Pinte Fresh Meat C", de
Campana, importante localidade industriai
da Província dc Buenos Aires.

9 M, ua mesma; Manoel de Bôtlienconrl'd, na mesma; Antônio Leite da Silva, á-, !) nrmesma; Atliüo Boselli ás 10, un ogreia ri.*I.ap.i dos Mercadores; José Francisco Pci-cirir,.
br. Fcli.v. dp Cusl.-i.

Exames dc sangue, analyaes
de urina*?, eta.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio dc Mcdciios,
da Faculd. de Medicina — Laboratório de
Analyses e Pesquizas: ROSÁRIO 1«8, esq. pra-
ça Gonç. Dias. Tel. do Lab. N. 13:)}.

ãs 9. na matriz da GÍoria
ás !) l|2i nn mesma.

ENTERROS

Dr. Dantas de Queiroz^1'rada TUDrôCDLO-
13 polo Plictuno-

tliorax « outros methoclos modernos de tratamento. Con-sultásdas 8 ás II da inanhX Una (Jruguayann, n. -í.').
¦ «amw ,

UlbUulULiJ JL Ifll 11 B »»»s- .toso, si

ma
 . '» ¦—S«iv—(<canôa" «o? Santa

hereza
¦ pela madin-

ruas do San-
' A policia tio TTo districto
gadia tez uma «canoa» pelas
taa Thcrcza, prendendo vários desoccupaüosi,
inclusive alguns rpie jogavam! o monte 110
botequim da rua Fluminense ni li.

-"¦"•í T*-!***" 1 ¦ 11,

BELLO HORIZONTE 11 (A NOITE)
(Retardado) — foi assassinado limitem1, eml
Pirapora, o capitalista-, industrial c comi-
merciante Jos.é Sans, empreiteiro dos1 ser-
viços de melhoramentos naqttclla cidade
1 E' ignorad;o o movei do cnmc;,

A eleição do paranympho na
Teixeira de Freitas

Na reunião realisnda hontem, ns baclíni-elan-
cios desta Faculdade, sob a presidência do Sr.
Fvaristo dc Moraes, elegeram por unanimidade
seu paranyinpho o Dr. Joaquim Abilio BOrgesi
e orador da turma o Sr. Evaristo de Moraes.

Foram eleitas as seguintes commissões: cen-
Irai, composta dos Srs. F. ,1. Gomes da Silva,
llurbide Esteves, Lourenço da Costa, Alfredo
GOmes de Jesus, Carlos J. Pacheco, Camillo
Guerreiro e José Pedro de Souza e Silva; dc
imprensa c convites, composta dos Srs. Xavier
Pinheiro, Alvarenga Fonseca, Pedro do Coutto,
Pedro Passos c Costa Britto; do quadro, com-
posta dos Srs. Agenor Moreira. Justino de Al-
meida, Rufino Furtado J. Meirelles e Ribeiro
de Andrada.

_ Os Srs. Gomes da Silva, llurbide Esteves,
Xavier Pinheiro, Agenor Moreira e Lóürenço
da Costa foram designados pelo presidente paraseientificar ao Dr. Joaquim Abilio Borges
a sua escolha para paranympho.

Por indicação dos Srs. Xavier Pinheiro c A.
Moreira ficou deliberado que se incidisse 110
quadro os rei ratos dos cxtinclos Dr. Adlierbai
de Carvalho, lente de direilo criminal, e dos

Curso Normal do Instituto
Polyqlotico

Dos alumnos iictualmente matriculados nos1°, 2o c 3" annos da Escola Normal, e dos 110-meados ultimamente auxilinres de ensino 110
passaram peleis cursos Normal e Aimexo doInstituto Polyglotico. Seus nomes estão emum quadro de honra na secretaria elo Instituto
para quem quizer verificar.

Estão fuiiccionaiido as aulas diurnas e 110-cluriias. Avenida Rio Uranco ns, 106 e 108*-" —-—¦ ¦ «KM» '
INVENÇÕES NACIONAFS

OS ESCÂNDALOS DO LAR
UM COMKIfSSARBO QUE"GUARDA A CASA

A pacata ilha do Governador, foi theatro de
uma separ.-it.-ao, por questões de pouca impor-
tancia, entre o casal A. C.

O caso chegou á policia do U8" districto.
O commissario Falcão, com o seu costumado

excesso dc zelo, entendeu postar-se na casa de
1u.1dn.1ne c ameaçar o marido dc que si iá vol-• asse seria preso.

O delegado do 28 districto, porém, sciente dofacto esta apurando d "zelo" de seu subordi-
nado pois. S. S. não concorda cm que o cabeça
do casal seja a mulher...»*»•<•»

Br. Roberto de Souza Lopes-£
Prof. na
módicos.

Fac. de
Cons.

)en-
tista.

Medicina do Rio. Preços
Assembléa, 56.

Foram sepultados hoje:
No cemitério'de S. Francisco Xavier: Cui-'liierinina RiJwiro, avenida Meu dc Sá n I0U»'-Carineii Ijíiincio Machado, rua Jorjrc Huditv'11. ,ió; Franeisco da Rocha Cabral, Hospital)da Santa Casa; Nadir, filha de Álfi-edim, ,|R"Costa Pinto, n,n Itapirú' 11. 24Ü; Laura üamní.»rua Geneiaic Câmara n. 307; Januai-in da l-'oi,~seca Roqnett.», rua Visconde de Abncté n. 125;:l.mza Rosa Card^ ,, rua Marquez de AbratiMles 11. .17; asyla.ia Mnlhilde Sampaio, \svlo»6. l.uiz; Antônio Lopes» da Silva, rua AÍicttlFigueiredo 11. 43; Estevão Garcez, rim Vi i-or.-'cio de Sauuc-iby 11, 32; Celeste, fiUia de Aulo-1110 Couto, rua Barão de Petropolis 11 B(J1'»Aiitonto da Costa Ferreira, necrotério da no"»lina; Olinda, filha de Álvaro Condido clot'..antas, rua America 11. 72; Julin Gònçiilvrtirua Conselheiro Zacharias 11. 5i); Ophulia IVlha dc Luiz José dc Mello, rua Mini" u 

' 
MHonoralíi dn Conceição, Hospital, da «"anlí

Casa; Alzira, lilhn dc Manoel Som» cie Oilíveira, rua Pedro Américo 11. 245 SamarilnhftRibeiro Nunes, travessa Torres n. :t: latbíliIlha dc Anlonio Pereira de Carvalho. i;|aSilva Manoel u, 37; Orlando Paustlr»'; ChV
pbn, uevoterio da policia; «st-iada Mw-laUrdtíjo da Silva, Asylo S. Francisco dp u-sis; Ailtia, filha de Manoel Mendes tf. il-moidn, morro da Paz s|n.j Jofto Pedroso doAmaral Brandão, Hospital de S. Sebastião.—Jso cemitério de S. João Baptista: Ala-xandre, lilho de Alexandre Paganlni rua Vis-
S?,ad*. de Nicthcroy n. 60, casa 18; Gnbrie!Virgílio y. Controlas, rua da Carioca 11 '<¦
João Pinheiro, rua Frei Caneca 11. MS casa.15; Zuímirn, filiu dc Antônio Maria Fcrnan-des, rua do Cattete n. 221; Alexandre Lassei»-re, rua dos Ourives 11. 34: um recém-nascido.

dos

quartaunistas Haniilcar d
u Avelino Gomes Teixeira
dade.

Siqueira Amazonas
como preito do sau-

Drs.Leal Júnior e Leal jNeto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvidos.
nari2 c garganta. Consultas de 1 áa ii—As-
sembiía 11. 00.,

0 maior rcloqio do Brasi
—•—

Foi installado hoje e acha-sç emexpost-
Cão na CHARUTARIa PARA'.

ma inauguração
Os Srs. Eclieverria, [s!a St C„ inauguram

no próximo dominga, ás 21 lioras, á rua
Acre n. 84» o seu novo estabelecimento ~
Hotels Pensão Flor ú& America. 

" "" ~

I

Dv. TeIIes de Menezes
Clinica em geral — Ksp. moléstias das senhoras

o partos. Cons. II. Carioca 11. S, .'1 ás. 5.—Toleph.
600 C.—Resiti., Av. Mem dc SÁ, 72. Tclop.OÍtc!

Cfianindos ;i qualquer hora.
1 *3«p» 

0 alargamento da bitola da
Centra! do Brasil e o fome-

cimento do material
BELLO HORIZONTE, 12 (A NOITE) .-

O engenheiro Caetano Lopes nada tem touv
a irregularidade denunciada peioi jornal «A
Tarde», tendo mesmo dado informações con-
trarias ;i proposta do fornecimento* dto m:a-
terial p^ara o alarganíenío da- bitola ú^i Cen-
trai e ignorando si os proponentes eram; ouiiâo íunccionaiios de. Preí&%_.

0 lixo metamorphoseado em
combustível poderoso

Já dizia Adam Smith cpie, financeiramen-te, attnifíira a culminância o povo cine tiverpor norma — satisfazer ás suas necessida-cies lirando do menor esforço (industrial)o maior resultado possivel.Esta conclusão, tão simples, (pião exael.icio sábio inglez, enehio-nbs a mente ao vol-tarmosde uma experiência leita hontem naFundição Progresso, de L. 15. de Almeida
& Li,

Os capilães-teneiites Camillo Corrêa de Sáe Benevides c Arthur Leopoldino Arantes de---
çobriram.que o lixo reduzido a pequenos ti-.tolos pelo systema de "bricpiettagem", 

setransforma cm magnífico combustível 
'

Assistiu a experiência o Dr. José Bezcr-ia, ministro dn Agricultura, em companhiacie. muitas pessoas gradas.
v,r, T1''!"01; 

S;V 
,(! "'¦"'«'ides accciideu numaM.1.1 as arestas de dous tijolinlws, que, col-locados a boca de 11111 folie apropriado, ac-

penderam oclos os tijolos que se lhes iun-taram, tendo caldcado o ferro ao fim de l csmniulose meio, ao passo que o carvão de
pedra ,so consegue cnldéai» o ferro cm qua-tro minutos, no mihimo.

Ao ser retir-ido o pedaço de ferro emivnza do meio nas "briqueties" a -is-d-
tencia prorompeu om palmas, constatandoo.-, resultados plenamente satisfatórios da e-í-pertencia.•Servida uma mesa de doces aos presentestizeram-sç ouvir, ao champagne, vários ora-dores, entre os quaes o Dr. Ennes dc Sou-za, um dos mina antigos lentes da EscolaPoI.vlechnie.-tc o medico da Fundição, quesalientou o faclo de. haver esse eslab«la?imento instituído um serviço medico paraos^cus operários, sem lhes onerar em um

Tomando a nalavra, o Sr. ministro daAgricultura se manifestou contentissimo porse achar 110 meio de trabalhadores, de o v-ranos, mem a que so affeiçoarfl e admira-va, e saudou o capitão-tciienle Sá o Benevi-des, cujo invento cllc reputa dc enorme uli-idade e de vehiculo de progresso para a in-dustria brasileira.

Um fiscal de vehículos
atropelado

¦—¦¦¦ **y ..1.—u.

Na rua Visconde do Rio

á fiscalisação dc ve-
da rua Visconde cio
ido por um autoniü-

Quando se entregava
biênios, cm seu posto
Rio lira 11 co, foi alropc
vel o fiscal 11. ãl(i.

. Lina vez commottido o delicto o "chauf-
teiii- deu mais velocidade ao seu automóvel,
tuginclo, sendo apontado, no entanto, comoculpado o do automóvel 11. »2.515, Pedro
Quintino dos Sanlos, que, mais tarde, foi
preso, pela policia do V>« dislriclo, quandosaia de uma "garage", á rua Riachuelo.

U tiscal de vehículos, que recebeu diversosferimentos, foi medicado pela Assistência.
****** """ '•¦¦ •— "¦——-t ¦mi»

oaquim Antônio Alves, rua

Hosa Amélia

na nc-
líugeníit
Genesio

Bomfim,

nesta
1

PARA OES7 0MAGO E' AV-IA LL1VEL. UM CA UX A 'ò RE-FEIÇÕES.. .

resia m carlmdo «»«•

filho de
cos n. S.

—-No cemitério do Carmo:
Cardeal, Hospital do Carmo.—Foi inhumadn hoje em carneiro
cropole de S. Francisco Xavier, U.
Lconlina Gomes, irmã do Sr. Luiz
Gomes, gerente da "Época".

O enterro saiu da rua Conde lie
474.

—Foi sepultado hoje, no mesmo cemitério,
o major Aphrodislo Borba, engenheiro mili-

O feretro saiu da rua Barão do Pilar n. Ifi.'—Lffeetua-se amanhã o enterro do engo-
nheiro civil Dr. Francisco da Silveira Lobo.

A ínhumação será feita cm carneiro. n«
retendo cemitério, saindo o cortejo fúnebre
da rua Mariz c Barros 11. 416, ás 9 horas,—¦Também será effectuado amanhã o en-
terro do menor Nelson, filho do Sr. Alipio dfl
Almeida í"alaTi!»»w, sub-officinj cia Armado,
saindo o pequenino fcrclrn da rua fl. Maria
h. 11, casii 5, Aldeia Campisla, âs mesmas
horas, para o alludido cemitério,i «<H»" —»

Sí*s, P
HifeeiB0®

e AHIléaíB* F_53*lli
IvoffadosAu

KOSAKIO, USO

* Klo P_neunicebcra_ ••- Rua S, José ceS ás 2 li«*8s

(íic liatamcnfo'*-'* Tubet

Reahsa-se domingo próximo, ás 15 horas, 110salão nobre da Associação dos Empregados 110Commercio o concerto vocal e instrument-il
promovido pela dircelorn e fundadora da Asso-eiaçao Prol eç ora dos Pobres c Creanças do Riode Janeiro, Mme. Idalina da Fonseca Pessoa cSilva, cm beneficio dn pia instituição/

Ol convidativo programma, orgnnisado com cs-mero a tralura com certeza tudo quanto hacie intelleelual entre os amadores da bo" mus!ca nesta capital, attendendo lambe ™!man.lano a que se destina.

W£

1
SíQlífes 1

TEL, 743, MORTE ||
S_fgat__®8S_MSp

praça da !
«chaiiríeur.)

¦ V-" .',",¦; tJ- *¦**
•publica, pela Madruga-
do auto u. »'i)S, para

outro vehiculo
11 vehiculo foi

N
da', o
evitar um choífue com
manobra fer, íjiie o s
patifar-so contra as grades do 

'ardiníj

havendo, felizmente, victimas.
Soube da ocqorrencia a policia do dis-

tricto,

d
CS-

não

ás .1.
GODÔY»

llesi,!. rmi Machado
_Consullorto: rua"do Setcnihro n. 01
o Assis, ':,', Caltcla

- — >—«.¦í/;-?»Gr.''- '*-

5, das

A: CRISE*DE! TRAJVSPÕR.;s passou ?
transporte parece que djmiA crise

IlUtll.
O paquete «B.iüiia», que hoje entrou cionorte e qnc cala 23 pés, entrou com' 13 ape-nas-. 1

"¦?¦ »»»«<S4&_»»i ¦ ¦» .

NAO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes quec eixcin de comprar seus enxovaes uo Piilacio

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

Fm
O ladrão-'

netrou lioje

•C3SCB-

B<Ssicasia
Manoel Gomes de Oliveira, pc-na casa n. 166 da rua- da Sau-

de, residência dc; .Srs. Manoel Feireira e
e-er.l,'-

dir-se.
j c >i>

Francisco Pereira. Sendo, porém' r,i
cio, deitou a fogir.i

A,o saltar uma janclla, para cc
caiu, cortande-se ent varias' partes!
po, nos vidros de uma i-laraboia,»

Sendo preso, )>i entreçrue :.í poli; ílisfriçta^ %át. o \ez
*&.\uáe:

medicar pela A?.=



«È-

Corridas
A» rorrldnH de amanhã

Indlonç.flg da A NOITE para as corridas dcnnmubil, nn _aol(ey-_lu_i
l.utly Porlole. - ICiivcr Pncllá
Volliliinn • im.,,.,.
Maslioniwl — (Mamo.
Otiialíiilm • • Vaiiucibilt

[AIIAUTO - FAVORITO
Bspuíin — Mnstroquet

, (ionov — líseopoti-
AZAllESl S, Clenii-nle, Ariigou, Sicllia, Pou-

f.t Ciinel, FLECHA, Atlas e IMil.tle.

Foo.»)al_
A taça "Rio llranco"

Temos ns Bcgulnlos Indicações sobre a bel-
. In laça "Rio llranco", dnadn pelo Sr. Lauro

Muller.
*¦ laça creu um csl.vlo Internmonte nado-

nal, neste gênero dc objeetos de urlc, o Dr.
Laiirn .Muller, nas suas indicações ao fabn-
i-aiile, inspirou-se nas linhas bizarras dos pro-duelos cerâmicos dos índios innrnjoiirns o pro-curou fazer reproduzir o modelo das urnas dohonra por ondo o.s filhos das IrlbllS davam dc
beber aos caciques, quando aliilim aconleci-
mento era celebrado nos arruines entro can-
los o ilansas festivos.

A lava "Rio Branco" lera cerca do 75 cen-
llinutros de alto o é Ioda ella dc prata, com
importantes trabalhos de alio relevo.

Na face anlerior da taça, mim bello deli-
neado medalhão, apparece cm meio busto a
figura serena do'grande diplomata brasileiro,
que á taça dá o seu nome. Do lado opposto,
noutro medalhão, ncecnlua-sc o carnetor na-
cional desta obra de arte rom umn linda rc-
producção du mnjoslosa alameda de palmei-
ias, que é o deslumbramento de Iodos, os vi-
sllnnles do Jardim Botânico do Ilio de ,1a-
nciro.

O Dr. Lauro Muller lom o seu nome liga-
do aos sporls athlcticos por uma inuPIdilo
dc fecundas iniciativas. Assim, o Congresso
Sul-Anierlcano, quo se rcallsou em 1014 om

, Buenos Aires, foi em grande parte obra do
seu prestigio. Ali ficou organisado o Com-
pconalo Sul-Ainorlcnnp de Pootbatl, cujo pre-
mio dc honra é offerla do Brasil, por com-
promisso de S. Ex. Independentemente deste
concurso; o Dr. Lauro Muller tem sido o cor-
stante apoio que a Liga Metropolitana dc
Sporls Athlcticos do Itio de Jnncior, super-
intendendo a jurisdição que lhe compete, cn-
còntroii de cuia vez que buscou dilatar a sua
orbiln de acção no terreno de commoltinion-
tos dc maior alcance. Por oceasião das pri-
meirns negociações para a filiação da Liga

11 Federação Internacional de Poothalt dc
Amslcrdam, foi ainda s. Ex. o cooperador

['esforçado e cfficaz dn directoria da Liga Me-• frópolitnna na obtenção daquelle resultado-.
A ufferta aclual assiguala o ultimo marco da
cooperação de S. Ex, no desenvolvimento do
alhiclisino brasileiro que já de tão iiiestinia-
vi-is serviços lhe é devedor.

Sport Club Evereste
Essa sociedade sporliva reiinir-sc-á cm a.-

scmblcn geral, em segunda convocação domln-
go, II do corrente, em sua sede, ú rua Car-
valho Alvim n. 29, para tratar de assum-
pios financeiros.

-SU-.©
O concurso liippico promovido pelo Centro

dos Chronislas uffectuor-sc-á domingo proxi-
ino, ás !) horas, no campo dc obstáculos da
Quinta da Iioa Vista.

JOSÉ' JUSTO.
...¦¦' ¦ i -flO-H-p  —¦

Da píatéa
AS PRIMEIRAS

"O homem que ONimiMlnou", nn Recreio
O Recreio di-ii-nns hontom peca novo. Novono corta* dnqui-lh- thenlro, porque "O homem

que ussnsslniiu" rra Ja conhecido do publico carloen que, uo ..nuo passado, o \iu pela com-
paiihla Felix lliigiienct.

O drainii, traduzido do francez e eximido doromniico do Ciando Perr.ro, c oxcollonlo, Nadalia llollo qu deva ser tido como escresccncla•rn como falha, sendo cm sumuin uma magnill-ca peca em quo as scenas se desenrolam Ifi anatiiralmenlc que a gente, quo assiste â sim
roprosonlnçflo, sc omoelonn de vordndo o gran-demento som quo as emocõos se dcsfaçnm nnle
musas impossíveis ou iiiverosiineis. A triulu-
cono o boa. si bem que se notem graves incor-
recçoos do linguagem que não se sabe se devem
Bor levadas ii conta do Iraduclor ou dos acio-
res...

O desempenho correu quasi lodo bem. Mc-
llior quo Iodos os interpretes, para nós, foi
o Sr. Enrico Braga, iialural, sóbrio, correcto,
110 papel de Archibalil Tiillilnnd.

A parle do marquez de Sovlgn., coube ao
aclor Ribeiro Lopes que apezar dos seus osfor-•.-os, não consogulii desompenlml-o bom,

Etelvlna Serra, em l.od.v Fnlkland, francamcii-
to esteve muilo longe da perfeição. A's vezes,
falava só para si: nnulrns declamava domaii,
lllinin fnrln abundância de volver de olhos,
que, nem por serem lindos, devem dar tanto
de SI'. ¦.

Olhelo dc Carvalho foi monótono demais no
Mcluned Pachá, c os nutros urlistns, cm pa-
peis menos Importantes, fizeram o que mulo
ram para um bom desempenho do "Homem queassassinou", .pcZor do desempenho não cr
perfeito, o "Homem que assassinou" deve ser
vlslo ed esperta i.'olmn omovGe. vlvls.iinns,
"Fado o maxixe", no Apollo
i A companhia Itu.-is deu hontem, em pri-•meira representação, a Interessante revista
¦luzo-hrasileira dc Aiulré Uriim e João Fhora,'•"Fado 

einaxixc", que já vimos ha alguns
¦annos, não, porém, com a montagem exccl--lente que ella leve agora. A empresa do
.Apollo controlou o duo luzo-brnsüolro "O.-.
iGcroldos", quo estreou na revista, dando-lhe
grande brilho. Geraldo, no Maxixe, e Alda
Soares, noutros papeis, obtiveram justos ap-
.plausos da plaléa. Os demais interpretes do"Fado e maxixe" estiveram, cgiialincnle,
•bons, sendo dignos de elogios .losé Victor,
•Pestana de Amorim, Aurélio Ribeiro, Roldão
- .losephina Soares, que fizeram typos nacio-
iiines com discreta perfeição, Jorge Gentil,
-principalmente, no "enjoado" de bordo, bom.
•Eugênio Noronha, no Fado, e noutros pa-"peis, muito correcto, Zuliniia Miranda, Car-
men Osório e Alda Teixeira deram brilho a
outros papeis. Finalmente, o desempenho
do "Fado e maxixe" nada deixou a desejar.

NOTICIAS
No S. José, no Palace

A NOlTtT^ SextfJf-Trar to 3ft Mftlò _Te _£.$

mESSE^^iziizrj^-

0-D»E,0_M
Hoje-Antanhâ-Dopois Wamanhâ

ÚLTIMOS DIASDo Primoroso trabalho de Umberto Cairo

ii Nobreza Gancha
| O romance dn vida dos Pampas, tia vida do Gnuclio, ns suas dansns

,111 typlcnsi q Poricon, o Gato, o lanço, etc, etc.
X<-— zzzzrzzSCé. ¦::¦:_..",:;"" —-=i*a—-»-,-

r% ' ' ¦¦ ¦»^-'»»—_-__¦¦_-..^.^a% ... „ _. ^II_>___K_________.¦*-•¦ - ~r ^_ -_____#S=_--=S£GUNOA-FEtRA :
UM PROGRAMMA DE SENSAÇÃO

E DE ACTUALIDADE11
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Concurso sporfivõ,

,i Secção especial de Modas,
Büíreües postaes, etc,, etc,
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3ias associações
. ASSOCIAÇÃO MARÍTIMA DOS POVEIROS

Fundada operiás ha oito mezes, esta agremia-
ção de homens do mar, vindos da linda praia
dir-Povoa de Varzim, já sc lem distinguido pe-

.Ias suas bellas acções, tanto patrióticas como
.lnmiai! ita rias, lendo tomado parle saliente nas

, manifestações de civismo da colônia portuguc-
zn"desde a entrada de Portugal na guerra.'tendo fallecido no dia 10 o seu sócio João
Gomes 'Pairana, a associação, pela sua caixa de
'loci-orros, mandou fazer-lhc o enterro e vae
?nimprir, " respeito, outras disposições marca-
Uns nos estatutos.

.' Associação dos Poveiros vem assim se im-
bolido aos seus sócios e á sympalliia publica
por cses e outros a.tos que muito a recom-
Uiendam.
*- ¦ ' . * —?frfr*- ~

Taiielilão N0E«fll. Oft SILVEIRA
RUA DA .\I.I-Ai\ni--: \ . • fole

nsu.io.piQ ICO
_ (Só se responde a cartas assignadas com
iiilciacH.)

1-". U. O. S. — Não existe inconveniência no
casamento; ao contrario pôde alé ser uli.,
concorrendo para o abandono de tão "mão
habito". A intervenção de medicamentos é
completamente inútil.

A. M. 11. — A única indicação razoável nes-
se caso é a medicação tônica, não devendo se
preoecupar com o resto; como calmante pôdeusar o tribromureto Gigon, uma collier-medida,
em meio copo de agua assucarada duas vezes
por dia. k

¦G, A.. II. — Tome 00 duchas escossezas emanteiíha-se em "í-epouso".
;A. S. — Não c possível fornecer uma indica-

çao sem exame.
A. I). (1. — Lave com uma solução •:!.• su-JHi.inaao corrosivo a 1 °|»° e appliqUe o aristol.

Dr. DARIO PINTO (Interino)

As primeiras de hoje
c no Lyrico

Varias prlincirn.. rcprescnlações temos ho-
je em Ires dos nossos thealros.
¦ No Lyrico, pela companhia lyrica italiana
Ttotoli & llilloro, serão representadas as cc-
nhecidas operas "Covollcri.l rustieana". dc
•Mascagni, e "O.s Palhaços", dc Leoncavaüo.

A companhia Palmyra Daslos, no Palace,
ilá-nos boje. om primeira representação (ré-
prise), a engraçada revista portugueza "Céo
azul", em que estreará na "troupe" a co-
nheçida e galante aclriz Luiza Salanella,

Finalmente, no S. José, a companhia na-
cional que ali trabalha apresenta-nos uma
nova peça de costumes pátrios, a burlel-a "O
Gaúcho", de llaul Pederneiras c Luiz Pei-
xoto, musica de Paulino do Sacramento.
O festival dc hoje, no S. Pedro

Com um magnífico programma realisa-se
boje no S. Pedro o festival organisado em
homenagem ás nações alliadas. Deantc dc
um publico escolhido será executado o se-
guinte programma: representações da revista"Meu boi morreu", de Ha oi Pederneiras e
.1. Praxedes; da peça dc Júlio Dantas, "Ho-
sas de lodo anuo" c uni acto de variedad.es,
em que serão exeeulados os mais attrah.cn-
tes niinicro,s.

A reabertura do Trianon
Heabre-sc amanhã o Trianon, o elegante

Iheatrinhn da Avenida, que acaba de soffíer
sensíveis melhoramentos. Occupa-o uma no-
va companhia de comédias _ vaudevillcs, di-
rigida pelo conhecido actor Alexandre Aze-
vedo, e da qual fazem parle, entre outros,
artistas já conhecidos da nossa, plaléa, como
Ferreira de Souza, João Harbosa, Adelaide
(Coutinho, Einnia cie Souza, Antônio Serra e
Mario Arpso. A. companhia Alexandre Aze-
vedo se apresentará á selecta plaléa do Tria-
non, com um espiiiluoso vnucleville de Píer-
re Weber "Vinte dias á sombra".
José Loureiro faz annos hoje

Faz annos hoje José Loureiro. E' uma
data que justamente merece ser festejada no
nosso meio lliealral. José Loureiro é uni
empresário activo, a quem muito devem ar-
listas e o nosso publico. Da prova de sua
operosidade estão ahi, neste momento, qua-
tro thealros — Lyrico, Recreio, Apollo c Re-
publica, cada qual com companhia de gênero
di.fcrente, dando á nossa cidade o movi-
mento theatral c;ue ella merece.

A recita dos autores da "Meu boi morreu"
Raul Pederneiras e ,T. Praxedes. os dous

felizes autores da revista "Meu boi mor-
reu", vão fazer a sua recita na próxima ler-
ça-ifeira. 'Esse esípeclaculo, que será com-
pleto, é realisado sob os auspícios da Grande
Commissão Portugueza Pró-Patria, reverteu-
do 10 °|° da receita bruta em proveito da
Cruz Vermelha Porlugucza, O programma
eslá sendo organisado com o maior cuidado
e vae constituir um grande suecesso.

 A empresa Anlonio de Souza vae, em
breve, montar a operela brasileira "A Mo-
dinba", de Raul Pederneiras e J. Praxedes,
musica de Paulino Sacramento e Adalberto
de Carvalho.

 No Assyrio do Municipal haverá ama-
nhã uma elegante "soirée" commemorativa
da lei áurea, a qual deve alcançar suecesso. Recebemos hontem a gentil visita do
artista patrício Geraldo de Magalhães, qu.acaba dc chegar de uma longa "lournée"
pelos Estados.

— D-i Sra. Palmyra Torres, kim dos

is os priins
a Franca ^ §©

HIiii documenlario dn Câmara Svndlcal do Cinema.oíiranhiar-rance/.a, com a..tonsno«"ío do arando ostado maior: trabalhoda grande fabrica GAUMONT

a.l n.2
liülc nosso jornal, único
no gênero, contém as
scguiiintòs noticias:

Sessões preparatórias
il» Camnrn,

0 «KNTEIIRO» do gc-
rente do aODEON».

ê alistamento dei-
loral.

MODAS (modolos do
_A_t_ IIOVAL),

0 innlcli dc fontball
entro o PALMEIRAS
(paulista) e o FLUM1-
NENSE F 0.

A In ri ura de Con-
gresso.

Inundações em S.
Christovão.

A posse do novo Prc-
Feito.

No poulo dos lionds
da -Janlini Dolanlco».

Inauguração do novo
oiiificin cio l.ycou dc
Aries C Olficios'

Inauguração da Sor-
vctoiia ALVI.ÀK.

ETC, ETC.

Um coração de
20 annos

Interprete : Mr.
Navarrc, o crea-
dor de Fanto-
mas.

IDIOT
Interprete :

Signoret.
Mr.

Films da querida
fabrica Gaumont

Paris

QUINTA-FEIRA
A EVASÃO DO MORTO

4' serie, cios. VAMPIROS, o apreciado romance policial

"A Noite Mundana
ANNIVBnSAWÓS

11 
i

Passa hoje o niinlversarlo do !)r. Pimentodo Mello, çoncpUund. ellnlcn de reconlieoldo
valor profissional e cavalheiro da ho,<n_ inc-
llior sociedade. Na sua resl I.ucl.i, il rua Af-
f.nso Penna, recebera o dlsllncto clPiir.o n*
maiores o mais nvultodiis provas da alta
conslilcraçilo em <j:iq 6 tido, nAo só pelo.,
seus collegos, como pelo .grande numero dc
pessoas dc suas relações.

Pnzcm annos hoje:
Mlle. Ilrnrlipietn Marques, fllba do Mine.

Adelaide Marques; llrilim Casulo Hcnto Por-
lo, acadêmico da direito; Sr, JoAo Alves For-
Ics; Mme. lleriuinia Mattos, esposa do Sr.
Gllto Muitos, chefe de secção da Sociedade de
Seguros de Vida Garantiu da Amazônia; Sr.
Ernesto Corllçp Mazzlni; coronel João Pri nel-
pe da Silva, Sr. Manuel Pinto, Dr. Agenor
Mafra, Dr. José Acololy, Mlle. Gloria de Avcl-
lar, Mlle, Irocilda Mennii Barreto, o menino
l-'lavio, filho do capitão do eorvela Dr, Carlos
l.indgren.

—Faz annos hoje o Sr. b.uzo Pereira dc
Souza, filho do Sr. Manoel 1'eieira dc Sou-
m, comiueriiiintc nesta praça.Por motivo dc seu nnnlversaria nnlall-
cio recebeu iiinunn-rns cartões o tclcgram-
mas o Sr. José llicarilo do Moura, I" official
da Secretaria de Estado da Viação c Obras
Publicas.

A' noite, nn residência do anniveraariaiite,
rcalisnii-se unia festa intima, ondo reinou a
maior cordialidade.

—_ I'"az annos hoje Mlle. Nalhiiil Martins
da Fonseca, filha do negociante desta praça
Sr. José Martins da Fonseca.

Passa hoje o anniversario do Dr. Sal-
vador Conceição, que vem prestando serviços
ii administração policial, na '_'' delegacia au-
xlliar.

Passo hoje a data nalalicla do coronel
do Exercito João Príncipe da Silva, chefe da
2* divisão do Departamento da Administração
da Guerra.

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Francisco Pereira das Neves,

Sr visconde da Veiga Cabral. Dr. Cândido de
Oliveira Filho, secretario da Faculdade de
Direito do Itio dc Janeiro; Sr. Ernesto Alves
Peixoto, fiinecionario municipal,

Paz annos amanhã Mlle. Maria da Pe-
nha Gonçalves, filha do capitão Marcilio
Gonçalves e mova do tenente pharmaceutico
Dermeval Marqueis'.

—Faz annos amanhã o professor Júlio Pei-
xoto.

Fez annos hontem D. Florinda Antunes
Henrique, esposa do Sr Henrique Júnior, do
Ministério da Viação.
CASAMENTOS

Uni bale? ro colhido p Oi
um b _icte

Com II nnno-, npi-niis, Anlonio Mavmun-
do JA trabalha, vendendo balas. Iloj,- nnui
de mui i-i-.idi-ii-i.i, A rua Vi conde di Sapu-
i-iih.v. levando Q t.i-ll tabuleiro.

A saltar do um bonde puni oulro, In apre-
guando a sua morofldorla. Na rua Mariz e
llurros, ao tomar um lionile linha Lins de
Vasconcellos, perdeu o equilíbrio e culu. As
rodas do voíil.alo pasFiiram-lhe sobre a pt-i-
mi illn-ila, csin.igaiido a coiupletaineiito.

O infeliz fnl soei-orrblo pcln Asslsli-ucia a
removido para u Santa Casa cm .(rindo
gravo, •
-_-—_—___¦_____________ ________________

SECÇÃO INH0IT0RIAL

Gonlralou casamento com Mlle. Maria da
Conceição o Sr. José Thomaz da Rocha, fun-
ccionnrio da E. F. C. do Brasil.

—Contratou casamento o Sr. Roberto Ciinii-
nha Nunes, com a senhorita Nelly Moura, filha
do Sr. Agostinho Pinto de Moura, antigo fim-
ccionario do Lloyd Brasileiro.

— Com a professora Mlle. Viconlilia Franco
Burlamaqui, filha do coronel José Nicoláo Btir-
lamaqui c da educadora I). Luiza Franco Ijur-
lainaqiii, contratou casamento o Sr. Álvaro
Slallone, do commercio desta praça.
NASCIMENTOS

A imlus--1--. dor» perfumes"Bizét"
UMA GRANDE FABRICA QUE DESENVOLVA

UM IMPORTANTE COMMERCIO
A iniciativa particular Impulsionada por ai-

guns espíritos cmprchciidcdnrcs que tomnrnm
a brilhante tarofa do emancipar as Induslrlns
no paiz, tem conseguido nestes últimos aiinos
resultados tão llsonjolros quo o pessimismo com
<pie muitos encaravam o productos naeionaes
tem sido obrigado a reconhecer o seu prrnicio-
so desanimo deantc da cloqiicuto demonstração
('os fados.

ICnlrc as Industrias que sc crearnm entre nós
para emancipação do nosso commercio, h.i, sem
duvida, muitas dellas que rivalisaiu lisoiijelra-
monto com as similares estrangeiras, não só-
incute no preparo e na escolha da nialcrin pri-
ma, como lambem na cxcellcncln c uo primor
dos acoiidicioiianuulos.

A fabrica dc perfumarias Bizel eslá nesse
caso.

Propriedade da Sociedade Aunnyinn Perra-
maria lllzcl, constituída com o capital de .00
contos, a fabrica lüzel, péde-se dizer üeni
exagero, conquistou o merendo com uma rnpl-
dez tão notável que o seu exilo logrou tornar
conhecidos e reputados em lodo o paiz os ex-
ccllcntes artigos dc sua producção, com uniu
Ia! rapidez que poucos exemplos podorâo ser
apontndos nn vida Industrial do poiz.

IC que ns Industrloos di perfumaria llizet
(oinprehenderam desde o Inicio da sua prospe-
rn empresa, que o produeto nacional para repu-
tnr-se devidamente no commercio deveria ser,
pelo menos, lão bom et mo o similar cslran-
gcirn.

A fabrica llizet, occupai
na rua Maria Amaiiii, t
Buny, installada cm edlfl
sc encontram os mais oj
mos modernos, que lhe I
cçíio Intensa c vnrlndfsslní
liara alimentar um commercio gencralisado cm
lodo o paiz, sendo do nol > louvável c preclo-SO cuidado com (pie cila dc dia para dia apre-
senta ao mercado novas especialidades e novos
productos origiiiaes, com piu vae consolidando
o seu credito e o seu rei. i i-.

rio uma extensa área
insvcrsnl á do Um-
in próprio, uo qual
!i faiçoudos mccanls-
icillliiin umn produ-

sló apparelhada

S^^^^^^==^^^^^z=_^^^i
bons elementos da companhia dn Polytbèa-
nia de Lisboa, recebemos amável cartão de
agrade.Y-icnlos, pelo que de justo dissem.-i
do seu ultimo trabalho theatral.

 Estão cm nossas mãos, eni elegante:;
brochuras, os dóus últimos trabalhos thea-
traes de Guilhermina Rocha, "O dominó ne-
gro" e "A ReSo.a", que essa distineta áelriz
c escriptora teve a gentileza de nos offe-
recer,

• —— Rego Barros, o conhecido escriptor
theatral c secretario da empresa José Loii-
reiro, fez annos hontem, o que foi motivo
l>ara receber muitos cumprimentos dos seus
amigos e admiradores..

Especlaculos para hoje:: Lvrieo "Ca-"cria 
rustieana'' e "Os Palhaços"; Pala-"Céo Azul"; S. José. "O-Gancho"; São'Mcít boi morreu" e "Rosas dc l odo

va
re.
Pedro.
anno"; Carlos Gomes, "Iteginetta "ílelle 

Rose"; Recreio, "O homem que assassinou"
Apollo, "Fado . maxixe"; Republica, coir
panhia eqüestre.

NOTICIAS LIGEIRAS
AGGRESSÃO. — No cartório da delegacia

do 4o districto policial, foi esta madrugadalavrado, um auto de prisão em flagrante, con-
tra Octavio dos Reis, por ler aggredido a
pão José Paulino da Silva, residente á rua
Pedro Ivo n. 83.

Paulino foi soecorrido pela Assistência em-
quanto Reis foi hospedado no xadrez

FURTOU UM SACCÒ DE FARINHA — A
policia do 11" districto prendeu Eugênio Te'-
xeira, prelo, desoecupado, accusndo dc ter
furtado do "Moinho Fluminense", um sacco
de farinha de trigo.

O sacco foi apprehendido e entregue aosM-us legítimos donos.

m^^^^^mèjúpSi^^mm

M.ME YVONNE
vient (l'arnvcr dc Paris, avec un graml clioix de robôs,

clmpeaiiXj lilouses, etc.
Rua das Palmeiras n. 12 — Bo.aíooo

DASLUS1A
Im cigarro mistura, fino,

delicado e aro-
matico

Marca Veado

O Sr. João Soares Amorim e sua esposa
I). Zcthy Guahyba Amorim, lèm recebido
muitas felicitações pelo nascimento do seu
primogênito Alcy.

Muitas felicitações tém recebido o Sr.
Eliseu Linhares Souza c sua scniiora I). ira-
coma Noronha Carvalho dc Souza, pelo nasci-
mento do menino Hélio.
CONFERÊNCIAS

O capitão Joaquim dc Castro, do Eslado-
Maior do Exercito, fará amanhã, no Club Mi-
litar. uma conferência que obedecerá ao the-
ma "Assumptos de defesa nacional".
PELOS CI.U1IS

No dia 20 do corrente realisar-se-á na sé-
dc do Rio-Club um festival, artisli.o, duran-
le o qual tocará afarnada orchestra.

O Club Gymnastieo Portuguez [organisou
para a noite de amanhã um caprichado saráo
dansante.

Na sédc da sociedade Fidalgos do .To-
clu-y-Cliib realisar-se-á lioje á noite uma"soirée" offerecida a seus associados.

:— No Grêmio Vésper, eleganlc. sociedade
composta e dirigida por senhoritas, rcalisa-
se amanhã mais um dos seus costumados boi
Ics mensaes.
ENFERMOS

io da. fabrica bizel i!
ferencia com quo os"marcas" de perfu-

usa lista dos produ-
; ao destaque dos sc-

i, Mimosa c Imperial,

refri-

Acha-se enfermo, em sua
Sr general Napoleão Aclié.
VIAJANTES

residência, o

Regressou ante-hontem de São Paulo o Dr.
Leónidip Ribeiro.

—• Chega amanhã, a bordo do vapor hespa-
nhol "P. de Satrustegui", de regresso dc sua
viagem á Europa, o Sr. Dr. Álvaro de Carva-
lho, deputado federal pelo Estado de São
Paulo.
LUTO

Fallcceu ante-hontem e foi sepultada no cc-
miterio de Maruhy a Exnia Sra. D. Maria
do Carmo Ferreira Lousada,. Contava a avan-
cada edade de 7!) annos e deixa os seguintes
filhos: Maria Julia Pereira, sogra do Dr, Ro-
dolpho Macedo; Maria da Conceição Sardi-
nha, esposa do industrial Mario Sardinha;
Augusto e José. Lousada.

.... -«»^Tf^*^l i -¦¦ ¦
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^ GRANDE "~"E EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO
-»«•-

(Cada episódio, que pode ser lido desfecadamenfz,-onshi-e um film, a ser exEjibido
nos cinemas Pa.hé e Ideal)

ella a virá trazer aqui mais

-_«-
-M° EPISÓDIO

^eira de j^lettltxe^.
XXXVII

PRESENTE DE ANNIVERSARIO

kiiX,,f's SIKIS 01'dens!... disse Parker, mo-pi imo ao comprador a caixa de couro na
guai 

blauie acabava de effectuar a sua esco-

um_ w''i(li -se inBenuamente Slim, depois de
h (í 

ll;i?" notavelmente .simulada, nÔB,
res e ,,,nc°"-h6cemos, m«l o fiosto das mulbe-
pcln de M.Jr, 

' e"ho, vnntillIc dp guiar-me
escolhe- ™íegUKí ']ü huhi h;l Pouco para
ella . Assfmm.°nt? ° mesmo modelo que
Presente alradâráf6' CCrtCZa dc quc ° meu

esse desconhecido uâamheÍ0J'or. vcndfr a
e mais cara do m , ¦, 1' • a-ls ,"»Dortan-

jj ,,i° illlí ! Pnncipio havia sup-aqui esta a pulseira dentica á que
posto.

comprou a minha fregueza..-.- Sua irmã j?e-mea, a bem dizer!... °
O senhor garante que as pulseiras são

perfeitamente semelhantes?..,
Confronle-as o senhor...

O empregado tomara a caixa em que acaba-
va de guardar a pulseira-relogio de Elaine
e, lendo-a aberto, mostrou-a ao freguez.

Este comparou altcntamente as jóias e
mostrou-se satisfeito com o exame.

O senhor tem razão, parecem-se em ab-
soluto e é decididamente esta que escolho!...

Neste caso, talvez seja melhor que o
senhor a deixe cm nossa casa um ou dous
dias jiara que façamos, como para com a
outra, regular o mecanismo!...

Slim pareceu refioctir por um momento.
Sim, isto talvez fosse preferível; mas a

pessoa a quem destino este presente está tão
impaciente por possuil-o que resolvo levar- vinte de targ_..., ,,, ,,,,,, „,,, ,,,
lh'o imracdiatameute!...: Si houver qualquer| eminaraiihado bastante cofnpllcaío

concerto a fazer
tarde!...

E pagou a caixa, recebeu o pequeno embru-
iho das mãos do vendedor e saiu rapidamente
da ourivesaria, * * *

Justino Ciarei, lambem não esquecera o
anniversario dc Elaine e, entre as flores que
perfumavam seu salão, o mais bello ramo
era ineonteslavelmcnte o delle.

Entretanto, seu coração sangrava. Não con-
seguia dissipar da memória o gesto esponta-
neo que Elaine tivera quando, salva por elle,
em perigo da própria vida, tinha, ao abrir
o.s olhos, dado o seu primeiro olhar e eslen-
dido a mão a Pcrry Bennell.

Certo, ella tivera palavras affectuosas paraexprimir a Justino o seu reconhecimento, mas
apezar dessa demonstração, parecia a este
ultimo que no som da sua voz que lhe era
tão cara havia qualquer alteração... Quan-
do ella o olhava, falando, os seus Sellos
olhos já não tinham a mesma expressão de
antes, e nelles já não brilhava a muda ternu-
ra que excitava tão deliciosamente o seu co-
ração de apaixonado.

Era indubitavel, Elaine conservava ura
resto de Suspeita, c mesmo de rancor..,..

Talvez errasse em considerar indigno de si
mesmo o se justificar por palavras do acto
de que cila o julgara culpado.

Mas o amor que tinha para a rapariga era
tal que, eollocando-a acima de qualquer
suspeita, não podia admittir, no entanto, que
ella o julgasse capaz de uma infidelidade ou
de uma traição.

Por isso não fora pessoalmente ao palace-te Dodge levar a Elaine as suas felicitações
pelo anniversario... Antes de dar qualquer
passo, queria uma palavra, um gesto de sua
parte... Desejava que fosse ella a primeiraa falar, que fosse a primeira a procural-o de
novo, é assim provar-lhe que todo peilsamen-to errado c toda suspoiçfio injusta sc haviam
dissipado de seu espirito.

Nessa expectativa, para tentar acalmar sua
tristeza, dedicava-se cam phrenes. ao tralm-
lho.

Naquolla oceasião oecupava-sc cm oxamí-
nar uma caixa de carvalho, de cerca de ein-
cóenla centiniotros dc comprimento sobre
vini-.- íí> largura, na qual, £m jpein a um

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

2 ás 6 c das 8 ás 10.
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATIIE')
"" " .¦—jjaegc- 0- i.j-m ,. -i ... m—

Ha varioía em Jaraquá
MACEIÓ,-12 (A. A.) — Foram registados

alguns casos de varíola em Jaraguá. Foram
tomadas providencias para que a moléstia
não se propague.

A variedade da prndiici
nin altestado vivo da pri
mercados acceítam as sua
m irias.

Para não citarmos a cn'
elos íílzet, nos limitarem
guinlcs:

Águas da Eolognia, Russ
Iodas cilas apreciadissim .

Pcnlrificio Kosmos (agua, pasta c pós
gcranles c antlscplicos).

Extractos delicadíssimo , snbrcsnindo entro
elles as marcas Manon, Cormcn, Manacâ, Vi-
ctoria e Musellc, acondicionados caprichosa e
elegantemente em cslojo de selim e de vel-
tudo.

Pó de arroz, cujas variedades (C.-irmcn, Ma-
non c Héve d'Amoun), rivalisam com os melho-
res productos estrangeiro' conhecidos.

Loções vegetaes, de vinte e tre-. marcas diffc-
rentes, todas fabricadas com esmero e capricho-
sa incute acondiclonadás.

Gleos para cabcllo delicadamente perfuma-dos, Agua de Quiiia superior e Bcllliantinus con-
cretas e líquidas dc intttímeras variedades.

Sabonetes de agradável fragrancia e de recom-
íncndavel durabilidade, como sejam os das nr-.r-
cas registradas: Blzet, Kolognia e Cosmos.

Em fim, a fabrica Bizel conseguiu ainda im-
por á acceitação do merendo uma longa série
de productos dc fabricação original, verdade!-
ras especialidades, que não necessitam de rc-
clame para lhes garantiria procura, como sc-
.iam: a loção tônica Jahor.mdina, o Petróleo
Oriental, o Talco Mimoso c a Tintura Favo-
rila.

A propaganda da Perfumaria líizet. que ¦'• fei-
Ia por meio de mimos off.recidos ao publico,como a distribuição de ventarolas, musicas, etc,
tem conseguido para os seus productos uma
verdadeira popularidade, (pie se traduz numa
acceitação sem precedente

A fabrica liizet, póde-sc dizer, sem receio do
ser recebida a affirmativa como elogio inimo-
derado, faz honra á industria nacional,

(Transcripto do "Jornal do Commercio", de
7 do corrente.)

F. Uplon & C. estai; ácido, em S. Pau-
lo c Rio de Janeiro, eoinmunicam a esla pia-
ça e ás demais com que mantêm transoecnes,
que, por motivo de doença e de commuio
accordo, nesta data, deixou dc ser seu em-
pregado o Sr, João César dos Santos, queaté agora assumiu a gerencia da filial no lt,o
de Janeiro, ficando, assim, oe nenhum et-
feito a procuração outorgada ao mesmo sc-
nhor.

Communicam egualmenle que. nesta data
passaram procuração ao Sr. Annibal Gonç_Í-
vês para exercer o logar de gerente da re-
ferida filial do Rio de Janeiro e cujo senhor.
nesta conformidade, assume hoje o alludido
cargo.

S. Paulo, 9 dc maio de 1016.
F. Uplon & C.

e .agulhas, appareciam duas grandes bobinas
cobertas por um fio mctallico extremamente
fino.

Que novo instrumento é ainda esse? in-
lerrogou curiosamente Jameson.Isto, meu caro amigo, representa um
dos numerosos instrumentos que devem ser
ulilisados nos tempos que correm por lodo
o "detective" seientifico verdadeiramente
digno de tal nome!... E' um apparelho quese poderia denominar "Telephonographo".

E qual é a sua utilidade?...
E' simplesmente formidável, pois que,

graças a elle, podemos chegar a fixar e a
annotar todas as conversas telcphonicns...
Quando este apparelho é ligado com todas
as cautelas necessárias a um telephone, regis-
Ia rigorosamente todas as conversas troca-
das na linha...

E''effectivamente um resultado maravi-
lhoso!... Mas, como consegue o senhor ob-tel-o?...

Ciarei explicou:
O principio em que se basea o inven-to e cm todos os poutos diverso do do plio-nographo... Como você pódc verificar, a in-stallaçao não comporta nem disco, nem cy-

lindro, mas apenas eslas duas bobinas detio dc aço, notavelmente delgadas... O somnao e, pois, registado mecanicamente no cy-lindro, porém clectro-magnelicamenle nessestios...
E' preciso mesmo que seja o senhor,

mestre, que me affirme a possibilidade deobter semelhantes effeitos, para que eu lhes(16 credito!...
O professor da Columby University prose-

flUIU!
-— línlrejanto, é bem simples a explica-

çno. Parcellas de magnetismo são, por assimdizer, conimuiiicadas & porções do fio dc açono momento em que este passa entre dousimans... Cada impressão representa uma on-da sonora. Nfio ha difícronça apparenle notio, c, no entanto, cada partícula de aço sof-fr? uma alteração eleclro-magnetica, no de-clti-sd da qual o som ahi sc imprime de umniodo indelével...
Então, para ulilisar de novo o íio sósenav preciso raspal-o?...
Não!... c necessário approximal-o deum íiçan; é.gste que, automaticamente, apa-ga a impressão...; A ferrugem não tem aa-

nhum effeito sobre os fios e a impressão sc Jregista emquanlo durar o aço... De resto,
você poderá verifical-o por si mesmo!...

O brilhante expositor tirou do seu logar o
apparelho lelephonieo e ligou os fios na cai-
xa de madeira. Islo feilo, tomou o receptor,
no qual pronunciou um ccrlo numero de pa-lavras que a agulha do "telephonographo"
imprimiu exactamenle...

—r O senhor tem razão, disse Jameson ma-
í-avilhado; é unia ¦ descoberta prodigiosa!...O grande Edison dissovse oecupava quan-do estudei no seu laboratório... Mas o ap-
parclho foi aperfeiçoado ha alguns inezes
apenas e eu contribui até certo ponto, devo
dizcl-o, para issot... E agora, falemos de
oulro assumpto...

Sou todo ouvidos, mestre!...Sabe que pedi a um dos homens que em-
prego habitualmente nas minhas pesquizas,Alfredo Chase, que procurasse encontrar a
pista da tal Florcnce Jess, que tão lestamen-
te sc nos escapou das mãos naquelle dia...Eu já o sabia... O senhor considerou
mesmo que seria preferível, dadas as rela-
ções que tivemos ambos com Florence quefosse um recem-vindo desconhecido delia en-
carregado de lhe descobrir o pou o!...Esperava Chase esla manhã, c estou
admirado de que ainda não lenha chega-
do... Mas, ouço passos no vestibulo... De-
ve ser elle!...

Um homem, joven e desembaraçado, de as-
pecto simples c resoluto, entrava no labora-
torio.

Bom dia, Chase!... disse Ciarei, aper-
tando-lhc a mão. Então! deu bom resultado
a incumbência que lhe confiei?

Declaramos que o Sr. Oswaldo Fonseca <ref-
xou de ser nosso empregado <'_sde o mcz de
abril próximo passado, c não nos responsabi-
usamos por documentos que lenha assignndo
cm nome da nossa firma.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 191fi.
Cerqueira Marques & C.

Pensei que isso não acarretaria mal
A pessoa em questão habita o

'arece-me que sim disse o recem-
um papel, Aquichegado, tirando da carteira

cstáji endereço que me pediu!.
Uma expressão de júbilo transpareceu na

pbysiononiia de Justino.
Oh! obrigado!... Fico-lhe muilo agra-decido, Chase, por ter agido com tamanha

presteza. Era grande o meu desejo de conse-
gmr essa indicaçãoI...

Lançara os olhos sobre o papel, que con-tinha o endereço de uma casa mobilada combastante conforto mim dos bairros bem fre-
quenlados da cidade.

De que modo, perguntou, poude tam-
bem obter o numero do commodo?

algum!.
516.

— Bravo!.,. Você é um rapaz precioso...disse Ciarei, que, do endereço, dirigiu instin-
etivãmente o olhar para o telephone.

Jameson observava-o de esguelha, com musorriso a bailar-lhe nos lábios.
O verdadeiro motivo do ardente desejo deCiarei om descobrir a morada de Florence

Jess, bem o percebia... ,•'
Sabendo por seu mestre da tensão sobre,vinda enlre Elaine e elle, comprc.hehdia o va-lor que este lhe dava em poder eóliocal-a emlace da aventureira.
Desse confronto rcsaltaria forçosamente j

Pí?.va irresistível de sua innocencia, cuja:
affirmações, por mais enérgica, e sinceras quetivessem sido, não haviam conseguido per-suadir a desconfiada rapariga.

(liarei, "no 
entanto, lançara m-§p do plio-ne... A boa noticia (pie lhe acabava de Ira-

zer Chase ia communical-a immcíliatamente
a Elaine...

Tardava-lhe poder avisal-o dc que essai
suspeitas, que tanto a haviam feito soffrer,
iam ser dissipadas, c que a má interpretação
que creara entre ambos a inquietação qu(;lhe pesava n'alma se desvaneceria ao mes<..
mo tempo que cilas...

No momento, porém, de pedir o numero d<
telephone do palacete Dodge, deteve-sc...

Uma luta, cujo reflexo era visível cm su»
physionomia, travava-se no seu intimo...

Hesitava cm tentar -um passo que tinhí
a appareneia de uma capitulação.

Não, decididamente, não lhe cabia ir primeiro ao encontro de Elaine, parecer quereiinnoccnlar-se de um peccado que não com
nieltcra...

O seu amor próprio se revoltava coutr
seu amor.

O que teria elle dito, o que teria pensado)si soubesse que no mesmo instante cguno»
pensamentos agitavam o coração c o ecrebri
de Elaine c que um combate idêntico sc Ira,
vava cm seu espirito?.,,

(Coní/niiíj)

Ü..

Esle folhetim è o 2° do '.
será cxhibido quinta-feira,
lios cinemas Pathé c Ideal..

I" episódio, qnc
25 do correnla



A NOITE — Sexta-feira, T2 fa Mofo de içílT

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
(Curso Normal)

Avenida Rio Branco i33 fa' andar)—Telon, Central 2.2<j5
IHIIi:i.T()lll S: Drs, \i..-i,n.|,i de . Milhou Piirliillit t WimlWü du Silva,
si!b-liliil'i.Tiili.\: lixnin. Km l' un I).LaonorPoMtla,
BKCIIKTAIUAJ D. OmilmlaToiMiu. nio,

1'llc l'l-:ssniii;si
Drs, Onoilo üti(|iio Estrada, Ailrlon Ualpocli iiuilavo Magnii», Chriillano Dnptlita

Franco, floorue Sunioi*. Muno IIoíoiiiIo, Muilu ovilucqtiii,He-ilTlilré, Mello H.no in,
Ciunlldo Martim, Forminilo Blivolrn. Uma Coutinho, AIciiIoí Miiya, Olliolu nem, Olavo
Frolio. Nnrclro Fluuolra,Curnolro leão, o Dl), liniestliin FerreiradoiSuntoa o.Hvm-
phnmia dn Paula li.iiin-..

o lilroütorDr, Alphou PoiUIln resido com sua fuiiillla no oslaboloclinoiilo.
ACIIAM-BK ADKIITAS AS MATRÍCULAS

Ah aulas liou-i-iiiiiiu.i.i dan 5 da Inrdo Al O da noite

SB
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SOCIEDADE RIO GRANDENSE DE SORTEIOS
"CLU3 PAsiiíSFEWUE"

FUNDADA EM 1012

Capital rcnlisado Rs. 3oo:ooo$ooo
(Aulorliiuln a nincciunar om toda

a Republica)
Banqueiros: DANÇO DO COMMHWIIO DB PORTO

ALEC11K e BANCO PBLOTlíNSIÍ
Sòdo:—Porta Alegra

Filial no Rio ile Janeira:
RUA DA QL/TAADA, 107, r andar

Jola20$000-Monsnliclailo KlSüOO- Duraçito DO menos — Grupo lu.OÜO prc-
sIiuuímIus —Sorteios mcinuios 200 cudornulas. í
1
1
4

10
180

I premiu uc Its.

1 j 600$000....
j > :)iinsii(JO....
1 j IÜO$0Q0...
aiuuiiibneute eni Natal

t prêmio de lis..
I d » »

5:0OO$000
2i000$000
l.0Ot)$IJ0O
2:00li$(H O
:i:!lli(l£iHIU

I8:ÜOO$000

í>r>-.«m050or>
15:00 $1100
10:0. OS '1.0

H

» 
lista Forte é a melhor e niais vantajosa exislonlo, pois quo RKST1TUE

INTEGRALMENTE, accrcscida do HUNIFICAÇXO Dl! 10 "|„. ilocurrlilos 5 me-
zes, as entradas dos prcslainistus não sorteados. Do uccArdu coiii o teifii-
lamento, B' FACULTADO Aos PMÍSTAMISTAS contemplados com ns prêmios
de Hs. joofooo e /oofooo dollo* ile>istiiom, coiiluuiaiido entretanto na
serie COMO SI NiiO illlUVKSSEM SIDO SORTEADOS.

Prêmios já sorteados; 4.400 cadernetas no valor do lis. 7oi:Soo$ooo.
Todos os premiu* sáu pagos inlegialmeiilo e distribuído» desde já,

mesmo oitando incompleta a serie, de accordo com o nosso REGULAMENTO
e CARTAS PATENTES.

PEÇAM PROSPECTOS
RUA DA QUITANDA, 107

MIO 1)U JANIIKO
i° andai

AGENTES — Arceitani-se, desde que apresentem bons referencias e fiunçn

cursos para a escola normal
Director: FRANCISCO F. MENDES VIANNA (Inspector escolar)

Professores: F. VianiWj Basilio Magalhães DD. Rachel Moura, Luiza Azam-
Ijujíi V. Fcircira, Adeua Mariilrfb, Anlonieta llarrclo, Alice Forrara, Maria da Cicj-
ria de Moura Diniz. e Aiinda Sobral. Mia. dKS~A &$ fi;1

Cursos de preparatórios — Directores : F. Vianna e Dr, Ornar Simões Magro1
30, RUA GONÇALVES DIAS, 30

1 GAFE' GANTAGALLO 
' 

1
RIGOROSAMENTE PURO

Excellenlo paladar. — Torrefacçtto: Travessa Costa Velho n. 20.DEP0SITOS NO i|
CENTRO CASA TINUCO rua S. Jo>é n. 120. PADARIA HUNGRIA Travessa de i

S. Fruncisco oO. Telcphouo Central 2.989: - Kilo I520Ú |
Encontrado em todos os ainmzeiis c casas do 1- ordem ü

CAMPESTRE
/?. DOS OURIVES 3j

Amanha ao almoço :
Tripas á moda do Poito. Ca-

brito á moda dc Braga. Ovas
dc tainha !... — Ao jantar:

Perna dc vitclla com piião
dc batatas. Frango ao Madeira.
Moqueca íi baliiana.

Todos os dias: ostras cruas,
canja e papas, sardinhas frescas.
Bacalhoadas e peixadas!...

Provem o delicioso Anadia,
branco e tinto.

TELhP. 3.666 NORTE

TQSse-8roncíiitQ8=Astíima|
O Peitoral de Juniá de Alfredo de

Carvalho, cxclu>ivumcntc vegetal, óu
ipie maior numero reúne do curas. In-
números atteslados médicos o de pes-
seas cunidas o allirmain. A' venda nas
boas piiiiiinacias e drogarias do Itiü
e dos Estados. —Deposito, Alfredo de

, Carvalho &C._Run I- de Março, 10. .
¦ ¦ II III I II IIBMBII1II llli !¦!¦!¦ JCVíBiitajBXJW-llí

a-se
trunlquer ciuantidade de jóias ve-
lhas, com ou sem pedras, de qual-
tpier valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. Í17, Joalheria
Valentim .telephone, 1)9-1 — Centrai.

UICYCLBTÁ-S
ALUGAM

CONCERTAM
EVENDEM

TORRES ã O.
Rua do Hospício, 226
Próximo á Avenida Passos

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, cm
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados e ali-
nhavados.

Acceitam-sc fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio
Branco 13"7,40 andar.Odeon, ;í
direita do elevador.
BEmataCTBesnEaBaacaracgagttBnroBi

Perolina Esmalte-^
rado, que adquire e conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Alilano. Preço 3^000 PÓ' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e emhellezador. Preço .|$()0O.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumarias
e no dedoiito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro 11. 209, sobrado.

I EM EXPOSIÇÃO f

jS.José|Jj

&

S.Joséi
novos modelos em

dormitórios
e salas dc jantar

a prestações

Pintura de cabeüòs
MIJE. OLIVEIRA tinge cabcllos par-ticulãrmeule, só a senhoras, com llenné.

Aclualmente garanto a maior perfeição
110 seu trabalho. Duração: quatro mezes
Completamente inoffensivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores. - . ,

Avenida Comes Freire n. 1(18, sobrado.
Tolephono n. 5.806—Central.

i KtttmHxm&mmiatBXts•ESCOLA UNDERWOOD

Só ali ff. aprendo n escrever com
os dez dedos, sem olhar o teclado. |
(Systema americano) em pouco tem- |
po, a tOS. e a ir>:> mensaós.' Curso
especial para senhoras. AVENIDA

^lOBTUNOf), I « Tel 57 Central.
assai

Loterias da Capilal federa
Companhia d» Lotarlaa Nacionaes

do Braill

bMraeeõcíi publicai, aob a ílseall-
hiiviV) dn Kovernu ledcral, n» 'i llli o
iiOH .obli.iili^ ns .'I Imriis; a rua

V'1-.i-iiiule de Itnliuraliy u. 1&

Sabbado, 20 do cotrente
A'n :i hora» da tardo

109ÍQ0Í000
Por IS700, em meios

Grande e extraordinária loteria de
8. João —¦ Km tren Horteioa
Sexta-feira, 'iH e sabhmlo, 'ii de

lunlio, án ."1 boras da tarde, as 11 e
a 1 da tarde,

;i2ti-3"
I" sorteio  lOOlOOOfOOO
2» sorteio  100:0009000
]' sorteio  200:000$000

Total cios tres prêmios maiores:
490:000^^3

Preço do ullholo inteiro l(i$ em
vigésimos de 800 réis.

Os pedidos de bilhetes do Ente-
rior devem ser acompanhados cie
mais lidii réis para o porte do Cor-
rclo e dirigidos aos agentes geraes
Nazareth ít C, rua do Ouvidor
n. |)|, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VRI. e na casa V. (iuimurães, Ho-
inrio 71, esquino, do becco das dan-
cellas. caixa do Correio il. 1.273
^c»*iz.-iM±-^KzzatL4Mixra ¦

DINHEIRO
Einprcsln-sü sobre jóias, roupas, fu-
/elidas, nietaes e tudo que lepresen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEIMIOM-fl'!)"•.! NOUTI3

Aberto tins 7 liovus <lu
muiihã ;i.s 7 c/.'i noite)

J. LIBERAL &C.
Teasasmoaiv. tiam***

•Oets-lt" E' Mágico
Para Qualquer Callo

Experimentai a Nova Cura
Para Callos, "Gets-It" Fácil,

Simples, Nunca Falha
"Um, dous, tresl" E não

reis mais tempo do nue isto
applicar " Gels-It", a nova eu
mais simples e mais certa já

leva-
para

ra, a
vista

WÉf

Kl í f ^%MM

Nunca corle um callo! Use "Gcts-
It". Nunca falha! Salvareis

vossa vida ei vossos pés.

no mundo. Já não se perde mais
tempo tratando-se ou aperreando-se
com callos. Callos, dores e callosi-
dades eslão absolutamente conde-
ninados á morte desde o momento
em que applicais "Gets-It", Rlimi-
na-se o tor-mento -d'e imiteis emplas-
tros, unguentos que se espalham pe-
los dedos, pequenos anneis ou cal-
ços que comprimem os callos, facas,
navalhas, t.ísouras e o perigo de en-
venehamento de sangue, devido ao
corrimento de sangue e as 'armadu-
ras que simplesmente fazem o cal
lo ipcorar. "Gels-lt" nunca affe-
cta a pelle, nunca falha. E' appli-
cado em 2 ou 3 minutos e sem
dõr. Secca imniediatamente e pode-
reis calçar as meias depois da ap-
plicação. O callo amollece e cae.
E' a maior cura do mundo para
callos,- callosidades e yerrttgas.

fabricado por E. Lawrence &
C.g Chicago, Illinois, U. S. A.
Vende-se em todas as drogarias e
pharmacias.

Granado & C., Depositários
—Rio de Janeiro.

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

o passeios
Iscript. - Av. Hio Branco -.101 — Tel.

471 central — (ia ruge : llua Re-
liição, 16-18- Tel. 2101 central.
Itio de Janeiro.
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ASSYRIO

the&tíio mmmf&i»

AtCrahente soiree artística
Suliliaili) II! do maio — cm rogosijo pelo

iuiniversario da

LEI ÁUREA
Primoroso concerto vocal, em quo gen-

tibiciiltí tomam parle os estimados ar-
listas da companhia MAKESCA & WEISS
ns senhoras Clara Weiss, Tina tPArco,
senhores De Carlis (tenor). Numa Pasini
t Baroati (baiylonos).

Dansas de fantasia nelas artistas do
ASSYItIO e dansas inlernacionacs, execu-
teilas por bailarinas da Opera.

DUASORCHESTRAS
Ingresso  DÇO.O

E' dispensado 0 traje de rigor

Itilhelcs á venda na secretaria do rc;-
tauai"'

THEATRO LYRICO

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

'14, Largo S. Francisco de Paula, 44
Tclcpliono Il.Sli-Norto

Amanhã monumental
MENU

Almoço:
Salada dc garoupa á Copacabana, pa-

pas á valenciaiia, churrascos de carne
secca ao li io Grande, borrachos com ar-
roz á Vidiigo.

Ao jantar:
Succulcnlo leilão recheado á porttiguc-

za, riívioles á italiana, liango á lisboeta.
Todos os dias o delicioso prato de frios

á ROTISSERIE IIAR ostras frescas o ou-
tias iguarias linus, — Vinhos, os mais
primorosos.

THEATRO APOLLO
Empreza José Loureiro

Grande companliia lyrica ROTOI.I &
lill.LOilO

HOJE — A"s 8 3[i - HOJE - Sensa-
cionnl espectaculo

A opera de MASCAGM

(lavalleria Rusticana
Distribuição : Santuzza, Galeazzi; Lola,

Friiüetti; Tiiriddu, bolei; Allio, Luci ;l.iui.i, E. 1'antuzzi.
Coro de camponazes e campanezas.

A opera de LEONCAVALLO

IS;) PALHAÇOS!SS
üislrilniiçito: Nccltla, V. Cacioppo ; u-

nio, li, Uergamascln ; Tonio, U. Jlartu-
rano; Peppo, E, Orlandi; Silvio, T.
Luci. Curo de aldeães e aldefles

Brevomonle—Grande o sensacional no-
vidade thealral, a opera de l.eoucavallo—
OS'KtGAiNOS (Zingari). Grande suecesso
da companliia André Chenicr.

Sttbbado,13 de maio—Grandiosa •< ma-
tinée o ás 2 Ip2-Réci!a de gala ás 8 3[4
Domingo, H—Dous espectacutos.

Emprosa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia RUAS, do theatro Apollo de
Lisboa

HOJE A's 7 3pi e 9 .')|4 HOJE
Grandioso suecesso—OS GERALDOS na

famosa revista luso-brasileira'ado 
e Maxixe

0 melhor espectaculo da actualidade

Amanhã, sabbado, 13 de maio, csplen-
ilida ii matinée »ás 2 l[2. A' noite, « soi-
lée » de cala-FADO E MAXIXE.

Domingo—Dous espectaculos,
i

Terça-feira. 16—Estréa da companhia
RUAS uo ttieatro Recreio com a celebre
revista

h uapote e Lenço

ALFAIATARIA
Leão d® Ouro

As melhores roupas feitas ou
sob medida sao encontradas
nesta casa mais baratas

do que em qualquer outra ai-
faiataria

TERNOS SOB MEDIDA
confeccionados com casemiras de
Ia qualidade, pretas, azues ou de
cores, feitas no rigor da moda,por

5o$, 00$ E 70*000
TBliNÓS JÀ» CONFECCIONADOS

das mesmas fazendas por
3o$, 35S K 409000

Seriedade, lülegancia e Barulcza

RUA DO HOSPÍCIO
Canlo da rua dos Andradas

Alfaiataria Leão de Ouro

ACASABERTHOLDO
RIODE JANclRü

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguezia qne a contar de 8 de Maio a. c.

venderá as

LAMRADAS «GE-EDISON»
pelo seu novo systema americano :

Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais cecoupons»
na sotjuintç proporção:

Por cada lâmpada alô bii velas se Glitiegará , 1 ceiipon
Dil-i dito IOO velas (coiiiinuin)  2 »
Dito dito 100 velas (l|2 Avatt)  :! s
llito dito í!0Ü velas D »  5 »
Dito dito 400 velas » «  7 »
Dito dito IÍ01 velas 9 s  9 d
Dito dito 800 velas » »  12 »
Dito dito 1000 velas a »  15 »
Dito dito 1500 velas s x>  18 »
Dito (liio aOOO velas » n  21 »
Dito dito 30.0 velas s j> ,. 25 i

Os cuupons serão re-galudos na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os prêmios acliam-sc indicaiios na lista de brindes e cstftu em exposição
pernianenle na CASA BERTItOLDO, AVENIDA 1110 BftANCON.50

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
Compras a praso não tôm direito a coupons

BragBBtaeaBga^g^m

npnwi&i

A Noíre Banie de Paris
ei

Em todas as mercadorias

Succursal do Campestre
Hoje:

Pescada fresca de Lisboa
Vatapá á baliiana

Ceia: Especial canja, ostras
frescas e camarões torrados ao
ar livre no grande terraço.

Amanhã :
Cabrito com arroz, leitão as-

sado e cangica á baliiana.
Restauram e bar ao ar livre

único no gênero. Gabinetes
especiaes para familias.

Telephone (105 Central
I Pruçii Tiradentes i

cura
re-

pentiiiameiite dor dc dentes.
Vende-se em todas as phanua-
cias ; não é veneno e não quei-
ma a bocn.

Preço 1SOOO
Caixa do Correio 1.907

Antes de iazerdes vossas
compras, visitae o deposito de
A. PINTO & C.

_ QUITANDA, 72
Telephone 3.096 Central

BROMOINAL
Ê' o único especifico racio-

nal para todas as tosses
7 de Setembro 99

Café Santa Rita

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalftem Valentim
Telephone ti. 9!)4

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital dc Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
3<I4, Su'

O MELHOR DO BKASIb
Enconlna-se em toda a paríe
K' este que todo o mundo toma depois

das refeições de cerimonias
Torraçõos espeeiaes para botequins de

primeira ordem
ltua Acre 81 — Telephone Norte 1,404
Mui. Floriutiu 22—Telenhone Norte 1 .ÜIS

Plantas
Começando agora a melhor época para

a plantação de pomares, ninguém deve
comprar arvores tíulileras sem primeirosulior os preços c as condições de venda
de Augusto Fonseca, á rua Mariz e liar-
ros 369; peçam calalugns grátis.

1EI DE 11LO li
üarantlda pelo governo do

Citado '* »

Segundfl-lçira, is <lo coirente

ÍM0I060
$8Por i$8oo

Quinta-tcira, 18 do corrente

50:000$000
1 Por 4S50Q

Bilhetes a venda em tod-.is as
casas loterícas.

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

Rua da Alíandegi 158
Telephone 3.659

Rodrigues Salines & C.

Leio de penhores
Em 23 dc Maio de i9hj
h, mmEim & i.

Henry & Armando suecesaores
c/iSAFtiunnnnEMtaGV

45- ftua Luiz de íamQas kl
Fazem leilão dos penliores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas alé á
véspera do leilão.

A INSUPEKAVEIí
Pará os devidos effeitos prevenimos
uo publico que o Sr. Mancos da
Silva Espíndola deixa .nesta data de
sor ílossu aciente angariado!'.

llio du Janeiro, 11 dc maio dc
101Ü.

A DIRECTORIA
ama— 

Gruta do Norte
AllKUTA ATE' 1 IIOHA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.831 CENTRAL

Hoje ao jantar:
Badejo assado ao Gralin, lingua de

vitclla 1:1:111 leijão meudo e frango ao
Monte Christo.

AmanhO ao almoço:
Colossal cozido especial, sarapatcl de

leilão e rabada com carurú.
Todos 1 s dias nioi|ueca, carurú, va-

tapa c frigiciçiras.
A primeira casa no gencro 0, sem

contestação, a Gruta do Norte.
Um vinhos h8o teme rival.

Cliapéos de sol c benyalas
') mais variado sortimento encontra-

na CASA BARUOSn, praça Tira-
lentos n. ü, junto á Camisaria Pru-
grosso.

N. B. — N'esta casa cohrem-se
chapéos c fazem-se concertos com
rapidez e perlciçâo. 1

ama stv;kvmkm

COFRES
Novos e usados, nacionaes

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

F FiFOSfsHIFI > Hl RI 111
(Antiga Mme. Dumortout, da

rua Gonçalves Dias)

Vient de recevoir un joli
choix dc costumes de prome-
nades et visites á des prix três
moderés

Avenida Rio Branco 95
(Em frente á casa Suceha)

MODISTH
Faz vestidos por qualquer figurino, com

toda a perfeição o rapidez, preços baia-
tissimos, rua Gonçalves Dias n. ÍJ7, so-
brado, entrada pela Joalheria Valentim,
Telephone n. 991 Central.

BENZOIN
Para o embellozamento do rosto e

ilas mãos; refresca
a pelle irritada pela navalha.

Vidro -ÍSouo. 1'clo Correio
,r)Sooo

Perfumaria Orlando Rangel

vssím^EKitjiuariraiiSssaasBsmEri-EMc^í^Mnsz

indicador rotativo
Patente nacional n. 5.120eseus melhoramentos estão á

disposição dos Srs. pretenden-
tes.

Rua Senador Pompeu, 298.

Drogaria Granado g Fios
RUA URUGUAYANA N. 91

NÃO TEM FILIAL
DROGAS GARANTIDAS

PRliÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a 1 <cfi'ain_

nia. para pesagem gratuita cUx
fi^egrueasia.

MOVEIS
arando deposito o offlclna do movol» o co!-

chourla, tapeçaria, louça», v.U'„, dormitórios ca-
tVlo aliemão, ullima moda. 550V000; mais barala
que qualquer outra casa: salas de jantar, ,*.>; ditas dc visita,
estylo de grande etieito, de 130$ a iSoàS, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 70$ooo. Peçam cau-
logos para nào ficarem illudidos com outras casas; na rua da
PassolO n. 110 — (Largo da Lapa).

SSSI O especifico da ZZZZZ

Anemia e Tuberculose
Vinho Reconstituinte Silva Araújo

Segunda-feira Í 5 Segunda-feira

Por 700 réis em quintos tle 140 réis HABILITEM-SE !!!
A' VENDA NAS CASAS LOTERÍCAS

Agua Sulfatada Eflaravilh&sa
0 grande prosorvativo das doenças dos olhos

A' vencia am tevias ao boas Phurm&olaa e Drogarias
DEPOSITAHIOS

GERAES er.UAD0 & G. RIO OE JANEIRO

JSagggggggggg

TINTURARIA RIO BRANCO
§©, A?enlda Mem de Sá, 29

Casa de pcirneina ordem

Manda buscai a roupa c ?. eiilicga — GUAT1S — a, doniicilio.
iiltende promptamente ;ios chamados pelo TELEPHONK 4.934.
Central — [.impa ;i seccoo terno de casimira, por ;i$iiui); lava cliimi-
caniente, sem delorniar nem estraj>ar, o terno jiur fi$oou, tinge, de qual-
quer cor, sem romper nem desbotar: passa a loiro as mapas
com perlciçâo. laz modiricaçòes e quaesquer concertos; col-
loca debrum de lita de seda ou de algodão cm IVacIcs, pale-
tots c colletes.—especialidade cm trabalhos em roupas de senboia.

Preços módicos e trabalho pzpftdifo e garantida

wmkTmxmmmmmB®Êg»mMB&kWMBaBm
DIG5STIVO INFANTIL

(A BASE DE PAPAiNA) ""^
Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador das

iuneções gastro-intestinaes das creanças
Peçam prospectos á
- PHARMACIA SILVA ARAÚJO —

Rua Primeiro de Março n. 11
^sw

A FIDALGA
Rosliuirant, onde se reúnem as molho;-

res laniilias. Rigorosa cseullia feita dia-
riamefilc, em ciiinos, caças o legumos.
Vinhos. imporUição dc marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. J0SE',8t - Telep 4.513 C.

SÊÊsfíMwr

9
^wr-íwiUIUUI'J6L.-.—

OE

Emesío 5ouzo
BRONCHITE

xüva nuui|uiuiit), AslllHia,

^STuliurcaloso pulmonar.->i:i^l GRANDE TOHICO
gateoappíilli] e prodaz a

lorca muscular.

Recebem-se pedidos
e eiicominendas des-
tas afauiadas cervejas
no deposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Empre«
sa de Águas Úazosas);
entregas ao dom lei-
lio. Telephosae 2-38! 0.

GRANADO a C. 1° de Marco» 14

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerantaj sem1
álcool

£ANTARCTIC

THEATRO RECREIO
Empresa J0SE' LOURIÍIIIO

Companhia do comédias o vaudovilles c!o
thentro Polylheama, .ic Lisboa

ULT1MÕTÍTSPÊ(TÃCUI.0S
HOJE—Sexl.i-1'ciru, 12 dc maio—HOJE

A's 83(4 — Ultima roprescntiiçüo do
drama cm quatro netos, do Fronduio

0 HOMEM QUE ASSASSINOU
Trnducção dc Oldomlro Cositr. Magistral

creaçâo de Etclvina Serra. Celebro peça
ipio o publico carioca tovo cnsojo n>.
admirar nos cinemas do Rio.

Amanhã, sabbado, 11! do mnip—Doiu
espcctuculps - Grandiosa cematitinó», As
2 i|"2, com a linda peça om tros netos
-OS CINCO SENHORES Dl! FHANGKOtVT.
A* noite—Recita dc gala. Pela primeira
voz o drama cm cinco actos—A MAUTÍR.

AVISO—Tendo a empresa compromis-
sos inadiáveis pura a apresentação da
companhia em S.. Paulo e no sul, vè-sc
obrigada a interromper apua a série
de espectaculos, devendo no regresso,
cm julho, sei'oxhtbido por com-iTcto o
vastíssimo repoilorio da companhia.

fJOJB-PÃLACE THEATRE-HEOJE
SEGUNDA RECITA DE ASSIGNATUARA

Pela Grande Companhia, de que fazem parte PALMYRA DAST0S. CRE.MILDA
DE OLIVEIRA o J0SE' RICARDO

Estréa da actriz LUIZA SATANELLa
Primeira reprosentação,- neste theatro, da revista de grande espectaculo, em

tres actos e 10 quadros, original do l.u.z Aquino, P. Coelho o g!
Sequeira, musica do maustfo Del-.Ncgro

CEO A-ZUL
Oplimoò scenarios—Roupas luxuosas—Grande apparalo—Constante ale-

gria—Musica deliciosa—Linda, enscenação.
Numerosos papeis por CREMILDA DE OLIVEIRA. Pela actriz estreante—

A MUSA BOJIEMIA-DANSA TRÍPLICE, com ARMANDO DE VASCONCELLOS
-OS BOY-SC0U1TS, com JULIETA SOARES—A FlUNCEZA DOS ALLIADOS
0 compèr pelu actor JOSl" RICARDO.

AMANIIÃ-GRANDIOSA MATLM-rií--Cli'0 AZUL, aV» 3[.l da noite-
Cli'0 AZUL. Bilhetes á venda na Confeitaria Castollúes, alé ás 5 horas da tarde.
Uepiiia na bilheteria. '—

Domingo, 11 - Outra GRANDIOSA MATINEE. A pedido geral —
MARIDOS ALEGRES.

MEU BOI
MORREU

ATRO tMB?UtS&J€A
Empre;a.l0Sli' LOUREIRO

Companhia equeslre

- AMERIGAN-r>!RGUS
Direcção V QUEIROLO

HO.IF HOJE
Soxta-feira, 12 do maio—A's S !!| í

PROGRAMMA SENSACIONAL B VARIADO
A maior companhia, a mais completa

em « tournéo » pela America.
Exilo da « íroupo » QUIR0L0

A MONA ULISIIA, trabalhos nuncaVISt°M 
1 S S O N Y

Notável artista
Engraçaclis-inios clowns o tonys

SEMPRE NOVIDADES
Bilhelcs á venda no «Jornal do Bra-

sil a até ás 5 horas e dessa hora cm
deante no theatro.

Preços do costume. Galeria numerada,
i$500; geral, 1 $000.

Brevemente—OS LEÕES SHtVAGENS.
Amanhã—« Matinée »áa S üí áu tanto.

THEATRO S. JOSÉ'
Companhia nacional, fundada em l de

pilho dc 1911—Direcção secnica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Jo<é Nunes.

Hoje ! do maio
de 1010 Hoje

A's 7, 8 :i(i e 10 1(2

1", 2a e 3a ro-ircsenlaçõos da peça i\r>
costumes RlO.GRANDIiNSES, em :l acto--,
o -I quadros, original dos reputados es-
criplonss DR. IUUL PERDEXEIRAS e.
LUIZ PEIXOTO, musica do inspii-a.lo ma-
estro PAULINO SACRAMENTO

Wd

PREÇOS DO COSTUME

Os bilhete- á venda no theatro e na
Confeitaria Castellões, das 10 Irá dama-
nhà ás 5 da tarde, e desta hora em deante
na bilheteria do theatro.


