
Anno VT
/\

izsà y.. 
**¦

HOJ13
»»• i" <\\- -,7

',. 1,

0 TEMPO — MiinIiuíi, 27,'J; minimn, lO.í.i

ASSIQNATURAS
Por anno. , . , , , , , 26SO0O
Por semestre, . . t , , . MSOÜQ

Ni Mt&UO AVUIiHO tOO KIÍ1IH

'*! B3PC5

v%

jwi.ii"1".! i————»y i i ¦¦gggg^Wggjgggggggggk - —¦ ¦—IMI.MI _i m

%
f7

Rio do Janeiro — Domiiígo, 14 tio Maio cio .91»-
—--—!—-^ *'J !'¦• i ' ' '

N. 1.579
•W^"^^^^"

li ral
tf»\

HOJ13>

OS MERCADOS — Nflo fiiiieclnnnriim,-,

Rcdaccao, Largo da Carioca 14, sobrado—Ofr.çfnas, rua gullo Cczar (Carmo), 29 c 31
r ¦¦ r~ •

TELEPHONESi REDA.CÇXO, cbntiiai 523, 52«3VC orPiciA..--GEBKNCIA, crntrm, 49IS--01:FICrNAS, central 832 « 3284

I ASSION ATURAS
y for «nno. . . i , . . , 2M0QU

Por semestre, ..%,,* M;'UuU
NUMl«HO AVUTjHO IOO RJ0I8

DE SETE EM SETE DIAS

—t..Ull>m——»'l rTT T' mmt W—^^—,1'^*^—"^ ^"U^J^^—","^J^".*^;_^?.1 Vl/mvmrr-M-mmm. m.-.imc .'-rmmmaimgmm in li 1 I ¦ mmammmmimMiam

A E-ÍIO ¦

. I p5^^ I— ¦— -J' ;..-¦'—!——-—! J
AS SURPRESAS DA GUERRA TREZE LE MAIO

A "revanche". •
A "curiosa do

E, entretanto, eu

DECEPÇÃO

vicio" (como lhe chamou João tio Rio)

também ainda uso saias curtas .'...

0 NAUFRAGO DA SEMANA

Soccorros de Nictheroy, — Tanto /".'ro, lanlo aço e tão pouca manteiga!... (E a scieiic.ia
allcmã, a fabulosa seteneta allema, estuda agora o meio de converter
as suas formiáubcls munições de. guerra em innoffensivas batutas e cm
pari!iras salchirhas!... .1 Kullur & capaz tle tudo!)

A NECESSIDADE YAE VENCENDO A PROVERBIAL
 INDOLÊNCIA BRASILEIRA .
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QUE SE FALA EM
MV1TÕ ES D.
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SSULTADO DAS ULTIMAS EXPERIÊNCIAS-
UMA MISSÃO TECIINICO-INDUSTRIAL

ÁS MINAS DO SUL
'ccllcnein. As experiências até agora feitas o
icm ,(lciii(>a<*tv.ut6i. 4$*-•? -r *¦ -¦

A pròrlücção das minas é extraordinária e a
Companhia Hulha Riograndense ió pôde produ-
íir 50 toneladas dc carvão diariamente.

A propósito do carvão de Butiá oceorreu ha
Ijoiico tempo um caso significativo, do qual se
não falou, apezar do seu máximo interesse de
divulgação publica;

O ex-prefeito Rivadavia adquiriu pera a Pre-
feitura muitas loiieladaseilc carvão á razão de
27$ e dc cujo transporte sc incumbiu a Compa-
nhia Líiííc, á razão de 15S00O.

Como sc vè.o carvão aqui chefiou a 42.9. ao tem-
po em que se vendia o estrangeiro a 110$ a to-
riéladal Um e outro produziam o mesmo ef-
feito.

Temos, entretanto, um empecilho forrai-
davel para a solução do problema: o trans-
porte. Os nossos navios ou, melhor, as nos-
sas companhias de navegação, não querem
trnnsporlnr carvão, quando o fazem é com
extremo empenho. Accrcsce ainda que não
possuímos navios próprios, de lonclafícm elo-
vnda, superior a quatro e cinco mil, como
os cargueiros inglezes e allemães, cujo ser»
viço recompensa amplamente o remettente e
a_ transportante. üsses transatlânticos solu-
cionariam o caso rapidamente, por isso que
a barra do Rio Grande já os favorece em
nceesso, e, além (!¦> tudo, ns despesas de via-
gem pelo metliodo inglez são compensado-
ras com a tripolnção eslrietamente necessn-
ria, o que se não dá aqui, pelas exigências
das associações de resistência marítima, que
constituem um verdadeiro attentndo á auto-
ridade das capitanias de portos !

Não foi só na Prefeitura que a acquisição
do carvão de Butiá veiu tornar patente a
sua superioridade. Na Central, a 29 de òu-
lubro de 1910, elle se contrabalançou com o
carvão Cnrdiff.

Outra circunistancia que vem comprovar a
superiordade do enrvão rio-grandense è a da
recente noticia dc que. um sindicato argen-
tino se propõe adquirir varias minas naquel-
Ia zona. A Argentina tem mesmo se abaste-
cido, com vantagem, do nosso combustível.

Ainda a 0-7 do mez findo o vapor argen-
tino "Pomona" levou pnra Buenos Aires 350
toneladas para os agentes naquclla capital
da Sud Atlaiitique

O carvão do Paraná e Santa Catharina pó-
de, outrosim, fazer o engrandecimento da
producção nacional.

Nas usinas de Cedro foram queimadas duas
toneladas, como experiência, e o calor su-
biu a dez atmosphcras, o que oceasionou- furfcciOnamento das machinas dn mesma

A hulha e seus derivados, segundo
gruphico dc uma revista ingleza

Agita-sc ainda felizmente com vehcmcncia a
campanha altamente patriótica e ao mesmo tem-
po beneficente em torno da aguda crise do car-
vão mineral. O tliema que se ha discutido lar-
gamente sobre o assumpto — o carvão nacio-
mil •-- ctuiio medida de solução ao momento da
crise alludida. é toda essa campanha que o
instineto dc indolência nossa em determinados
casos tem retardado a marcha evolutiva da

i nossa grandeza no desenvolvimento de todas as
.industrias. Foi mister sentir-se agudamente a
necessidade, provindo da guerra, para que se

.'fomentasse e se discutisse sobre o que possui-
mos oceulto, por assim dizer, no riquíssimo
.solo patri-o, Não será, pois, inopportuno insis-
t;r-se sempre no magno problema, tanto mais
quanto, nos últimos dias, a situação é promis-
sora para tão desejado "desideratum". As
experiências sobre o carvão nacional tem se
repelido com exito e, agora, varias analyses es-
tão sendo commetiidas pnra o fim de de-
monstrar si se resolve a questão satisfazendo
ao maior consumo daqucllc combustível dentro
do paiz.

O Ministério dn Marinha já ordenou a analy-
sc do carvão de Santa Catharina, Paraná e Rio
Grande do Sul; trabalho preliminar de que Iam-
bem se incumbe o da Agricultura, no Laborato-
rio do Serviço Geológico e Mineralogico. Por
seu turno o Club de Engenharia cuida meti-
culosainente. do caso, em reiterados estudos fei-
los por profissionnes e interessados no assum-
pio. Assim é que, ha dias, o referido club rc-
cebeu a visita dos Srs. Bnrrow, superintendeu-
le da Brnzilian Railway, e J. Clering, cônsul-
tor lechnico da E. F. Sorocabana, tendo sido
¦'êvi/amente notificadas as communicnções fei-
Ias por estes profissionnes de que desejam a ap-
plicação do nosso carvão naquellas estradas.

O mesmo interesse manifestou a Companhia
Mogyana, que poz á disposição do almirante
José Carlos de Carvalho algumas de suas loco-
motivas para as respectivas experiências.

A Leopoldina Railway, interessada, outro-
sim, na questão, vae fazer experiências com
alaplações especiaes de grelhos que denominou"lypo econômico Brasil".

K'a experiência que a lancha "N. 3" do Mi-
nisterio da Marinha, fez ha dias ficou provada
a cxcellcncia do nosso combustível e agora já
sc cogita de uma nova experiência cm navio de
maior deslocamento e força, com o carvão das
minas de Crissiuma, do Estado de Santa Catha-
rinrt.

Provada, como já se acha, a excellencia do
carvão das minas de Butiá, do Rio Grande, o
Sr. ministro da Marinha já resolveu a adopção
desse combustível num dos nossos grandes na-
vios dc guerra, afim de ultimar a prova de que
o carvão nacional substituo perfeitamente o es-
trangeiro, que se encontra cm crise.

Assim resolvido, em parle, o importante as-
sumpto, partirão para o Rio Grande os dirccto-
res da companhia que explora o dito carvão,
acfualmenle nesta capital, que vão acompanha-
dos pelo representante da Marinha, Io tciiei'tc
.7. Comes do Couto, engenheiro machinista, ad-
dido á commissão do Club de Engenharia. Sc-
guein também para o Rio Grande o Sr. almi-
rante José Carlos de Carvalho, presidente da
commissão daquelle club, c demais membros da
alludida commissão.

O carvãq do Rio Grande já se firmou eai ex-

CORRESPONDÊNCIA ESPECIAL
BUENOS AIRES, 1 dc maio.
—"'Sabes?! A Chaplinska morreu 1!''
Isso dizia-me, alli no Rio, lia dous mezes, um

amigo qualquer n amarrotar uni jornal da tarde
cm que vinha a triste nova.

Não pude reprimir uma exclamação dc es-
pauto e peznr; a Chaplinska, a linda e intel-
Iigcnte Chaplinska, que eu vira no palco
do Lyrico, deixara de viver, c, cm plena mo-
cidade, a sua carne fresca era presa dos ver-
mes 1

Abri todos ns ioniaes da tarde. Em todos lá,
esrava^ô^tetSgraiiuna eolrislecciluí. úe Buenos
Aires tclegrnphavam dando conta da morte, cm
Paris, da formosa netriz que o publico do R.io
l-uito estremecia.

O resto da noite ,sobretudo nos thealros c
chüis, não se falou de outra cousa. O Rio todo
que soubera da triste noticia, commcntava, sau-
doso, o desapparecimcnto prematuro da encan-
tadora artista. E* que poucas actrizes lograram
no Rio o exilo que Chaplinska conseguiu com
o seu talento, a sua bclleza^a sua graça...

Mas, felizmente, dias depois, chegou o desmen-
tido: Chaplinska, embora muito doente, acha-

SR. HOMERO BAPTISTA D A-NOS UMA
PALESTRA —-— -OPTI MISTA

A CREAÇÃO i/4 13L" üãftlS SETE AGE93C.AS

usina. Essa experiência sc fez cm presençado presidente do Estado e de personalidadescompetentes no assumpto.

Chegou hoje o novo sub=
secretario do Exterior

Confirmando o telegramma do nosso cor-
respondente, chegou hoje a esta capital o Sr.
Dr. Luiz de Souza Dantas, que vem tomar
posse das suas altas funeções dc sub-secreta-
rio do Exterior.

O nosso ex-enviado plenipotenciario na Ar-
gentína vciu em carro reservado ligado ao no-
ctiirno de luxo paulista.

O seu desembarque foi bastante concorrido
notando-se a presença de representantes dos
Srs. presidente da Republica e ministro do
Exterior, do embaixador Gastâo da Cunha e
oulros diplomatas brasileiros, deputados, fun-
ceionarios do Ministério do Exterior, etc.

Depois dos cumprimentos de boas-vindas
O Sr. Dr. Sauza Dantas tomou o automóvel
do Ministério do Exterior, em companhia dos
Srs. Drs. Gastâo da Cunha, James Darcy e
Pires Brandão, c seguido de muitos outros au-
tomoveis dirigiu-se para o Motel dos Estran-
geiros, onde ficou hospedado.

¦ » -mi»^ i
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E foge perseguido por um contingente

norte-americano
NOVA YORK, 14 (A NOITE) — Dizem

de EI Paso, que Paiiclio y Villa, que to-
dos julgavam1 morto, pois até o governo
mexicano isso ícmi affíimado diversas vej
zes, reappareceu nas serras <if> Estado de
Òhihualiua, á frente cite um' grupo, armado.*

Logo que foi constatadia a sua presença
partiu cm perseguição de Villa 11111 con-
tingente de tippas nortye-americanas çotn
p cffectivo de 1400. hqjneng.: L^ , ,

A actriz Chaplinska
va-sé ainda com vida, num sanatório de Bue-
nos Aires.

Hoje fui visital-a no Hospital Italiano, á"calle" Gascon, onde está em tratamento, ha
longos mezes.

—"Mademoiselle, jc suis venu pour avoir des
nouvelles de votre santé"...

—Qh! Monsieur, c'cst bien aimable dc votre
part"!

E, num francez puro, Chaplinska nos contou
da sua doença desde que aqui chegara Cm agos-
to do anno passado.

Pallida e prostradn, deitada no leito e cerca-
da de vidros, Chaplinska falava pausadamente:—Desde que cheguei a Buenos Aires que
adoeci seriamente. Um mez ainda não havia da
minha chegada e já eu penetrava este triste
edifício.,.

15 quanto soffri, nem o senhor imagina! Qnc
dias de dor! Que noites intermináveis de in-
somnia 1

Os médicos não sabiam bem o que eu tinha.
Eu tinha qualquer cousa nos pulmões que sc
não declarava impossibilitando um diagnostico
exacto... E, a tomar cocaína, para afugentar a
dor, a peorar sempre, eu cheguei, até, a um cs-

DV\ NOITE»
lado de coma. Tres dias c tres noites estive
tora, de mim...

Foj;quando o medico, devotando-se e sem ar-
rcoV.Í pé do minha cabeceira, conseguiu rcer-
guèVme á custa de balões de oxygcnio e de
uin^rucl t"alanieiilo...

jvçora clle pensa ler vencido o mal. Desde
domingo qiic me levanto e, si Deus quizer, ilen-
tro.de trinta dias tomarei um vapor para o Bra-
sil.7e.,v

EjiCMpliuska, que sc animara c sentara na
can*?-afastando os livros, perguntou:^^JV*asaitfe4|i^.uiiít-hs)'*avios parfc& Bra.-
s?I? Cuia amiga mo disst que agora è urna lula'
para se viajar...

Eu, então, procurei explicar-lhe que o que sc
falava, quanto á falta de navios, era apenas para
a cabotagem: para o commercio. E, sem can-
sal-a com os detalhes do grande problema que

Dr. Wenceslao terá que resolver e que tantas
enxaquecas lhe dá, assegurei-lhe que, si bem
que cm menor numero, ainda não faltavam, po-
rém, navios de passageiros entre o Rio e o
Prata.

Disse-lhe, ainda, da impressão causada no
Brasil pelo fúnebre telegramma falso.

—E', eu soube. "Isso""foi cousa do Caramba:
cm Barcelona — onde eu sou tão querida —
elle o arranjou — segundo me disseram — para
ver-se livre dos que lhe perguntavam por mim,
cuja ausência — o próprio Caramba o reconhe-
cia — prejudicava a companhia...

E Chaplinska rin-se da "barriga" que o Ca-
ramba passou na Americana...

—Pensa voltar breve ao theatro?
—SimI Por que não?! Agora vou ao Brasil.

Do Brasil irei á Suissa e, em pouco, penso, vol-
torci aó theatro.

—Deve ser-lhe "bem aborrecida essa vida.
Não?

—Oh! Não me fale! E, a mais, tenho recebi-
do tantas propostas...

E uma doce.expressão dc resignada tristeza
invadiu o seu lindo rosto de salientes maçãs,

oje pallidas, terrivelmente pallidas..."
Os seus lábios moveram-sc num suave sor-

riso deixando ver uma alva dentadura per-
le"ita.

—E o caso da jóia? O senhor já se nao lem-
bra?!

Ao primeiro instante não percebi. Mas, de
repente, vciu-mc á mente a aceusação atirada
ao aclual presidente do Pará: Chaplinska to-
cara um poiito interessante e que eu talvez
uro ousaria tocar...

—Recebi não sei quantos jornaes que conta-
\am o facto. Que importância para mim! En-
volvida na alta política do Brasil 1 Em plena
Câmara dos Deputados, e pela boca dc um dos
s'e*us membros mais intelligentes, o meu mo-
desto nome de actriz meltido com o de um es-
tadisla brasileiro. Que reclameII Palavra que
senti não poder, no momento, ir trabalhar no
Brasil...

—A Chaplinska não precisa de reclame para
trabalhar no Brasil...

—Nao imagina como me diverti I
E Chaplinska ria a bom rir, verdadeiramente

divertida com a formidável aceusação...
Já a cansara muito! Qillz retirar-me. Insis-

tiu para que ficasse. Por .m'pediu que voltas-
sc: os brasileiros lhe eram muito sympathicos.
Guardava optimas recordações do Brasil. A
amabilidade patrícia sobretudo a captivara!

—Venha ver-mc breve! Hoje è...
—Sexta-feira, respondi.
—Então, venha segunda-feira, disse, esten-

dendo a sua fina mão branca que beijei com-
movido...

Sai. Tarde Triste dc outomno. O doloroso
scenario do hospital reconstruirá no meu cs-
pirito quadros de hoje na mutilada Europa...
O sol havia muito, se fora. La dentro era o
desanimo, a dor, a morte! Cá fora era a vida,
o prazer, a luta... — RAUL GOMES.

O Sr. Homero Baptista — foi S. Ex. mes-
mo (piem nos deu n grata nova — está nea-
bando (lc prover a administração de mai;
sele agencias do Banco do Brasil. Assim,
provavelmente quarla-feira, serão dotados de
agencias bancarias ns cidades de Corumbá,
Maceió, Florianópolis, Santos, Uberaba, Tres
Corações c Curilyba.

E' pensamento do Sr. presidente do Banco
do Brasil, uma vez que não é possível fazer
tudo ao mesmo tempo, ir estabelecendo um
como circulo de agencias entre as cidades
brasileiras, pelas quaes o capital possa gi-
rar mais eommodn e facilmente, allcnden-
do áf*necessidades das praças commerciaes.

Referindo-se a um "eco" (ia. A NOITE, de
12 do corrente, o Sr. Homero accreseeiUou-
nos: ¦' -:7*-. • ' •; '

a*- O parallato gqx-ji. seit^piíiJi; ítojfgffijjj
os actos do Banco de LaT Nãtioh, iia Argenr-
tina, c o Banco do Brasil, merece que* eu
lhe faça lim reparo.

E' que ha uma grande differença entre
ellcs: os do banco argentino foram actos da
directoria e os do brasileiro foram actos de
assembléa geral, com os quaes a directoria
sempre lem de conformar-se. No tocante ás
facilidades creadas á pequena lavoura e á
pequena industria argentinas, não me pare-
ce que, ao menos por emquanto, no Brasil
se possa fazer a mesma cousa. Lá as pe-

ÜM ESCÂNDALO A' PAMNA*
DECLARAÇÕES DO DEPUTADO PEREIRA BRAGA

O CASO VAE PARA A CÂMARA
Está suecedendo o que era esperado com

a larga divulgação de uma parte dos negócios
inlimos da Standard Oil. Começam a sur-
gir protestos das pessoas envolvidas nesse
ruidoso escândalo, que viram seus nomes es-
cripturados nos livros da empresa do "trust"
dá gazolina c do kcrozenc entre aquelles
que mais sc esforçaram para que a mesma
obtivesse do governo as escabrosas conces-
soes que a tornaram uma potência. Já hoje
procurou-nos o deputado Sr. Pereira Bra-
ga, para nos declarar que protestava contia
a inclusão do seu nome entre os dos advo-
gados administrativos da Standard Oil, pro-
testo esse que vae lavrar, nllo e bom som,
da tribuna da Câmara. Nunca conheceu di-
rector ou outro qualquer representante dessa
empresa, nem delia nunca se oecupou. Para
refutar qualquer calumnia que lhe possa ser
assacada, disse-nos S. Ex., vae escrever boje
uma carta ao Sr. Rivadavia Corrêa, cx-pre-
feito, e outra ao Sr. Benedicto Hippolyto, do

Ministério da Fazenda, para que seja dito
pelos mesmos senhores si algum dia elle,
deputado, pediu alguma cousa para a Stau-
dard, ou si se mostrou, siquer, interessado
por cila, ou mesmo si alguma vez a cila se
referiu.

As declarações do deputado Sr. Pereira
Braga levam a crer que provocarão outras
declarações c, assim, que esse escabroso caso
de alta corrupção, segundo consta de livros
da Standard Oil, seja convenientemente tra-
tado, Om todos os seus aspectos.

Sobre o officio que o Sr. procurador inle-
rino da Republica, Dr. Pedro Jataby, teria
dirigido ao Dr. chefe de policia, para o fim
de ser aberto inquérito que pudesse apurar
responsabilidades de funecionarios públicos,
na parte referente ao suborno praticado pela
Standard, nada pódc ser adeantado, nem ao
menos se pódc affirmar tenha o Sr, Dr. che-
fc de policia recebido tal officio.

quenas lavouras c as pequenas industriai
estão mais ou menos bem organisadas en»
todo o paiz. Aqui, infelizmente, ainda não.

Como sabe, no Ceará, a pequena industria
de rendas c Delri digna de apreciação, mas
está entregue ao; dosvelos isolados das fa-
milias menos abastadas que produzem trai
lialho e o vão trocando em pequena escala,
de familias para familias, por assim dizer.
Cada Estado brasileiro lem cidades em qut
a industria c n lavoura assim pequenas vi.
vem do mesmo modo.

Ora, o Banco do Brasil não poderia ir of.
ferecer a familias isoladas, a pequenos nu-
cleòs dc operários que procuram ganhar ape-
nas o suffícienle para o seu próprio :.usten-
to, os capitães dc que dispõe.

... Tanto quanto possível, o Banco do Brasil
•está oro.ciOTai.lo amparar is necessidades da?
HsWfsSaf^S-' #$ft>isMi5ínoii 

"ci-.eíuvãm^üttít
"do íomniercib, qu6 temos., bem .oirgnntsndõ.

E' até por isso que estamos' providciician-
do no sentido dn dilação do praso de des-
contos. O Banco do Brasl está forte, ila do
ir alargando aos poucos, com vagar, mas
com segurança, a sua esphera de acção, pois
outros não são os desejos do governo e da
sua dirccloria, qne tudo- faz por atlcnder ás
necessidades das praças brasileiras, para o
que está aiigmcnlando o seu numero de
agencias.

BOLETIM DA GUERRA
¦^^ v^-O* %•"%,
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CONTRA VEROUN
SARAH BERNHARDT

TKllSGHEIRAS
NAS

As impressões que trouxe a qran-de tràyica da sua visita ãs linhas
de frente

PARIS, 14 (A NOITE) — Sarah Bernhardt,
aue_reguessou hontem a esta capital, da sua

visita ás linhas de
frente, contou a um
jornalista as suas im-
pressões.

Disse ella:
— Passei entre as

nossas tropas tres dias
c dei seis espcctaculos
em diversos pontos da
frente. Os soldados,
os nossos bravos sol-
dados, fizeram-me por
toda a parle o mais
carinhoso acolhimen-
to. Jamais me com-
movi tanto. Depois de
muita insistência con-
segui que um general
me levasse ás Iriuchei-
ras que estavam sob o
fogo do inimigo, por-
que queria ver como
os nossos bravos "poi-
lus" se batem na de-
fesa da pátria. O ge-
ncral, deante da mi-
nha insistência, dis-
se-me-:

— VamosI Considero-a digna desse perigo.
E fomos. A trincheira que eu visitei- está

nas proximidades de Pont-á-Mousson. Senti-
me, como nunca, recompensada das emoções
intensas e indoscriptiveis que soffri ao lado
desses bravos rapazes que se batem pela pn-
tria c contra a barbaria germânica.

'*&"' ':¦'¦]¦ 
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Sarah Bernhardt

«ao»

EM TORNO DE VERDUN

A lula de novo esmoreceu deante
de Verdun, mas reavivou-se na
frente inpleza — Por toda a parle
os allemães são delidos — A aeti-

vidade aérea—«
PARIS, 14 (A NOITE) — A situação na fren-

te de Verdun voltou a ser quasi a normal. Os
dous ataques allemães rcaíisados hontem, ao
cair da tarde, contra as nossas posiçõea cm
Mort-Homine e a collina 304 fracassaram como
todos os outros.

O ímpeto allemão está dc novo quebrado e os
francezes dominam a situação.

Fora do sector de Verdun, a luta tomou maior
incremento na frente ingleza, principalmente
entre o Sommc e Maricourt, onde os allemães
levaram a effeito tros violentos ataques contra
as posições britannions. Ao terceiro assalto, o
inimigo conseguiu penetrar em diversos pontos
das trincheiras avançadas, mas os inglezes, de-
pois dc terem recebido reforços, realisaram um
contra-ataque e expulsaram os allemães de todo
o terreno conquistado. As perdas soffridas pc-
los allemães foram enormes.

Também cm Souchez, Hibuterno e Carcncy, e
A ainda hd redueto «to ÚohenzoH«<" a luta to-

mou certo incremento, semlo por toda a pa >
os allemães repellidos com perdas.

PARIS, 14 (Official) (llavas) —Na Chain-
pagne, nas regiões de Prosncs e Snint Hilaire,
a artilharia esleve em bastante actividade.

Na margem esquerda do Mosa, o bombardeio
diminuiu de intensidade.

Rcpellimos um ataque inimigo contra as nos-
sas posições a oeste da collina 304.

Um ataque dc surpresa tentado pelos allemães
nas vertentes a nordeste de Mort-IIomme fra-
cassou completamente.

Na margem direita do mesmo rio c no Woc-
vre, reinou relativa calma. •

PARIS, 14 (Official) (Havas) — Durante a
noite de 12 para líí do corrente, dez aviões fran-
cezes voaram sobre a estação de Nantillois e
Brieulles e sobre os acampamentos das regiões
de Mótitfaucon e Romagne, lançando 43 obu-
zcs. Um outro aeroplano arremessou onze bom-
bas contra o "hangar" de dirigiveis insinuado»
em Melz-Frascaty.

LONDRES, 14 (Official) (llavas) — Após um
violento bombardeio, as nossas trincheiras cn-
Ire o Sommc e Maricourt foram assaltadas tres
vezes pelos allemães, (pie conseguiram peneirar
cm alguns pontos da nossa linha. Um forte
contra-ataque, porem, expulsou-os immediata-
mente das posições que acabavam de. tomar.

Nos outros pontos da linha de frente, houve
iieções dc artilharia e lançamento de morlei-
ros, sobretudo em Hibutirne, Souchez c Carcn-
cy. A noroeste de Wysohaclc, grande actividade
dc minas por parle do inimigo.

A SITÜACÇAO NA AbbE-
MANHA

A renuncia do Sr. Dcllbruck —
Quem u substituirá — O Ministc-
rio das Provisões— O Iieielislag

c os novos imposlos
LONDRES, 14 (A NOITE) — A renuncia do»

ministro do Interior da Allemanha, Sr. Del-
brucíí, aliás já esperada lia alguns dias, foi
motivada pelas difficuldadcs em que se via essa
ministro de harmonisar as necessidades mili-
tares, quanto a viveres, com as necessidades de
provisões para a população civil.

Sabe-se que o Sr. Delbruck, devido aos rela»
torios recebidos de todos os pontos do impe-
rio, era contrario ás requisições dos produclos
da lavoura pelas autoridades militares, visto
que nessas mesmas regiões a população civil
ficava sem viveres c softrendo fome.

Não sc sabe ainda quem será o substituto do
von Delbruck, correndo a respeito os mais
desencontrados boatos mesmo cm Berlim.

Por outro lado, o Rcichstng approvòu hontem.
uma moção a favor da permanência de von Del-
bruck no ministério. Uma nota offtciosa dfy
entretanto, que von Delbruck não poderá con-
tinuar á frcnle do ministério devido ao seu cs-
lado de saúde. Isto significa que von Delbruck
se inconipatibilisou com o kaiser u os restan-
tes membros do gabinete.

Diz-se também que o governo pensa em crear
o Ministério das Provisões. Eslíi idéa foi tan-
cada como unia solução á crise ministerial, afim
de que von Delbruck possa continuar fazsndo
parte do gabinete.

O Rcichstag está creando todas as è.iffi:ul'la-
dos ao augmeato dos Impostos nobre vs taba-
coe.
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JJcos e novidades
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Rscrovo-noii um commorclnntoi"Teria pnundo ilosporeelilila n otta rodo,,
cçf" uniu irmifripcAo feiln n n "n pedido»"
du Jornal" d» «Un 111? li' it fninierliirAn
dc um «ii>'*¦> i-.ihli. ,ul«t uo ultimo numero
dn "Hevlstn Conimorolnt" (nlto fl Ilovliln
Indiulrlnl. ,'¦ •Comniorolnl) do llrnsil, orflfin
dn AfineloçRo Gommerclnl dn llio d» .In-
iieir.i (não confundir cnm o Centro Indiri-
ln.il'. O iirllgo é illrlglilo no "Ivxmo. Sr.

Iirculilojilo 
dn Itepubllcn o nos mostres mem-

iroí d» CouBromo Niioloiinl'.1 o oiifl nsnliiiin-
do polnii Inleinsa li, T., que sco n moln mas-
v»rn joi nnlUlIen do novo 'i'4 socrotnrlo du
ÃMOdnçílo Cotninortjlnl (nfio confundir com
ti Cenlin Intlustrlnl).

Fsst* ii ri lgo e um portento I Nello o novo
3* sccrelnrlo dn ÁKKOcincfio Commorclnl (nfio
pensem que é do Centro Industrio!) combate
víolonlnmcnlo n idi'n dn rnvlsfio dns Inrl-
ti aduaneiras, i.nhrcliiilo peln sun iuoppor-
liiniiliule ! SI não soubéssemos rumo é pie-
cioso o espaço IIn sua follin, pedir-lhe-in que
trnnkcrevoxgo nn intoiirn evn. preciosidade :
cm todo o cnio. porem, não é possível quo
passo mais nu menos despercebido esse pe-
dncinlio que vnlo ouroí

L_. "I.cnilirom-re os nossos legisladores de
que um metro de tecido de nlgodfio es-
.tningelro, não aiigraiiitdti pelos direitos,
pude custar "00 nu 400 réis ao consumi-

.dor, o que um metro no cgmil tecido
Icomprado \ Industria nacional costura'11(111 ou 700 réis. mas os 100 réis do tecido

; estrangeiro emigram do llrnsil... c iiuii-
ca mais nos voltam ás mãos, no passo

i que os 70(1 réis do nacional ficam nqui
mesmo, un algodão da matéria prima,

i uo salário da mão de obra, no lucro dn
fabricante, no scllo do imposto dc cm-
sumo e no fi oto da estrada do ferro ou

, dn empresa de navegação."
F.sscs algarismos eslão nhi apenas para

argumentar. Tanto vale «li/o- esses como ou-
Iros qunesquor* isto é, segundo a lheoria Je
II. Ti é preferi vol n um patriota comprar,
por exemplo, um terno dc c.tiemlrn nacional
por duzentos ou tresontos mil réis n um cie
cnsemlrn estrangeira, muilo mais barato,
porque] ao passo que o dinheiro (in caseinl-
rn eslraugeira 'ic do paiz, cs duzentos mil
réis do custo dn cnsemlrn nacional ficam no
Brasil distribui los enlre os fabricantes e os
alfaiates ou sirgeiros.,, Dc .••«ora em dean-
le, já se sabe, quem qulzci* ter patriota do
verdade, patriota a II. T.. deve preferir o
mercadoria nacional, mesmo ordinária c mui-
lo mais cara, porque é dinheiro que fica no
paiz, isto é, «as nlgibeirns dc (piem a f.i-
bricou, ou de quem serviu de intermediário
no fabricante.

Não eslá o... Centro Industrial.., (não é
Centro Industrial; c Associação Commercial)
muito bom servida de 2° secretario?•• •

,Os n"pcclo.s pitterescos do policiamento.
, li' r.mito conhecida a anccdola do inglez
c do suicida da Can In reira.

O inglez ia na barca para a sua querida
Irarahy, quando o suicida se atirou ao mar;
mas, como lodo o suicida que :;e preza, logo
no cnnlacto da água fria, nrrependou-se o gri-
tou por soceorro. Na barca houve n aznfa-
mi cnrnclcristica desses momentos, até quaafinnl nppnreceu ura abnegado que sc dispôs:
a sc lançar á água para salvar o afoganlc.
Mas, aiunas lirara o paleiot e as botinas,
dispunha-se ao snllo, quando o inglez segu-
roti-o pelo braço e mandou-lhe que esperas-
sc. li foenlisando a sua "kodííck" sobre a cn-
becinha do naufrago o inglez, sob os olhares
anciosos c estupefactos de centenas de pes-soas, apanhou calmamente um dos mais bei-
los specimens dn sua collecçáo de instnnla-
neos: "uni individiio que moirc afogado",

Nu Brasil ainda não ha felizmente esse
amor ou, nntes, essa caca desesperada nos
inslnnlnneos interessantes; si houvesse, a esta
hora o fim ou o começo da Avenida, ali en-
Ire o Mnnroc e j Obelisco, estaria coalhado
de "kodncks" esperando soffregamcnte o
grande desastre de automóveis que ali vaese dar por estes dias.

Como se sabe. a Avenida,: vehieulosamenle
fala;i.-'.r'.jí"í-hidiila em mão lc contra mão,
zonas essas separadas pólos combuilores dc
luz clcclrica. Não se sabo, porem, porqueos "chauffeurs" resolveram desrespeitar a
mão nacjucllc ponlo e Iodos, mas Iodos, sem
B.xcepção dc um só — que ciasse unida I —
fenlram para a Avenida contra a mão, isto é,
tio lado do Monroe. Esta novidade data de
Ires dias atrás c o.desastre fatal que se vae
dar do encontro de vários vehiculos em dis-
parada e cm sentido contrario no mesmo
ponlo ainda não se deu por ura simples mi-lagre.

E seria tão fácil evitar esse desastre!...
Bastnrin apenas qu3 se destacasse, por algunsdias, um guarda-civil incumbido de multarsem dó nem piedade, os "chauffeurs" cpiêinfringissem a mão... E esse guarda-civilteria ainda a vantagem de policiar aquclle
ponto tão mal policiado e que ficou celebrecom o roubo dos balauslrcs do bronze EPor falar no roubo dos balauslrcs... Quelim levaram as diligencias policiaes sobreCssc caso ? Os ladrões foram mesmo presos ?

A OONFLAQRAQAO DA EUROPA

CONSELHOS
INâo beba cerveja á toa,
Só beba cerveja boa!
Feita com o maior escrúpulo,
Boa cevada e bom lupulo.
Cerveja FIDALGA beba
E os meus parabéns receba!

independência do
ãpaguiy

A visinha Republica do Paraguoy commcmo-ra Hoje, a passagem do 105" annivcrsario da pro-clamaçao'de sua independência,
O Parnguoy está, de certo tempo a esta parte,mina verdadeira época de plena ordem e prós-pcriuacle, o que conseguiu o melhor do seupovo após renhidos lutas e enormes sacrifícios,,irgu ando a nnnrcliiá que lavrava cm lodo oterritório nacional, mon rojada por elementosperniciosos c anti-patrioticos.
O Dr. Süvano Mosquira, homem dc letrast diplomai.', que ora é o ministro paraguayoacreditado junto ao nosso governo, 'esteio 

asS,Vâí significativa data recebendo
ás íw " 1CEíl,ÇÍV0' cm Pctl'°l>°lis, das 17as ia horas, cumprimentos de quasi todos os
Stt°? 

Cl°|C-n,'P0 ai^mnüeo e da aí a so-cicdidc brajileira, em cujo seio S. Ex, gosa delunclas e ínnumeras syir.palhias.
«u»^ IELIXin DE NOGUEIRA — Grande Dcpurativo

do Sangue

ma corrida que não
se reaüsou

« *• I1?,nl'fia resolveu prohibir a rcalisação doraid de motoeyclctas que estava marcadopara as í> horas de hoje, na avenida IJeira-Mar.
Estavam inscrlptos e iam correr os Srs.Raul Soares, Domingos Lopes, J. Lallet, Lau-flelino dc Aguiar, Floriano, Jorge da Costavan Erven, Arturo Vecchio, Manoel Gomes,Jayme Carvalho, Francisco Cardoso Lnport,Carlos Rodrigues da Cruz e Mario üianchi.Além dc grande numero de "sportsmcn" cde pessoas do povo, estavam presentes á or-Rnnisação da corrida ns delegações do RioMoto-Club o do Moto-Club de S. Paulo dcJuiz de Fora c de S. João d'EI-Rey. '

A policia havia anteriormente concedido li-tença para que se realisassem as corridasmas quando os molocyclistas se preparavampara dar inicio ao programma, app.ircccu oflelcgndo Dr. Albuquerque Mello, acompanha-no de uni contingente de guardas-civis, que,em nome do Sr. Dr. chefe de policia, pro-bilmi tcrminnntemente a rcalisação da prova.
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A região da África Oriental allemã onde
estão operando as forças britannicas sob
o comutando do general Smuls. liem ao
centro, ICondoa-Irangi, onde os allemães

acabam de ser derrotados
LONDRES, 11 (A NOITE) — Noticias nqui

recebidas honiem de noite detalham ns opc-
rações das forças britannicas que, sob o com-
mando do general Smuls, invadiram a África
Oriental allcmã.

Os inglezes oecupam actualmentc as alturas
de Irangi c o vallc de Kondon. Os allemães,
sob o commando do general von Lettown-
Worbcclc, auxiliados por contingentes indige-
nas, coiicenlrariim-se nas proximidades de
Kilumatiud, ao sul de Kondoa c, npoiando-so
ali, tomaram a offensiva contra ns tropas in-
glezas, na noite (lo íl do corrente. Todos os
ataques dos allemães contra Kondon o Irangi
foram, porém, rcpcllidos. Os allemães sof-
írernin perdas enormes.

No dia 11 do corrente um novo ntaque dc
surpresa dos allemães contra as posições bri-
lannicns foi novamente rcpellido.

—' ¦¦ —fli *%»t&r* <Bp» ¦—¦ -¦¦¦ —

A PACIFICAÇÃO DA IKLfÁNDA

Um comido em Londres contra
os fuzilamentos de Dublin — lixo-

quias por alma das viclimas

LONDRES, 14 (A NOITE) — Está annun-
ciado liara bojo á tarde um comício presidido
pelo ministro do Supremo Tribunal, Sr. W.
Cicvngan, para protestar contra o fuzilamento
dos cabeças do movimento revolucionário ir-
landez.

Aquclle mesmo magistrado discursará pro-
testando contra esses fuzilamentos.

Nas egrejas calholicas dc Londres foram cc-
lobradas hoje solcmncs exéquias por alma
dos que morreram durante os distúrbios da
Irlanda*

NAS FRENTES RUSSAS

O ultimo communicado do Esta-
do--Maior — Lm suecesso russo no

Caucaso

PETROGRADO, 14 (Official) (Havas) •-
Na frente de oeste, o inimigo bombardeou
violentamente as nossas posições cm face de
Telechany.

Rcpellimos todas as tentativas que os alie-
mães fizeram para sc aproximar das nos-
sus trincheiras a suéste dc Kolki e de Polo-
zaieff.

O Estado-Maior. do Exercito do Caucaso in-
íorma que, depois de uin violento combate
nocturno, na direcção do Erzjnghnm, as nossas
tropas aprisionaram 30 officiaes c 3C5 sol-
dados.

Na região de Mamakhalun, as nossas suar-
das avançadas sustaram a offensiva turca..

A GUERRA NO AR
JSavarre desafia para um com-
bale aerco Jmmclmann, que não
acceilou—Como se perdeu o ultimo

diríqivel italiano
PARIS, 14 (A NOITE) — Informam Os

jornaes que^ pela segunda vez, o aviador Na-
varre desafiou para um combate aerco o avia-
dor allemão Immelmann, e esle, ainda pela
segunda vez, não aceitou o desafio.

Os jornaes continuam a rèferir-se nos mais
elogiosos lermos, ás suecessivas façanhas de
Navarro, Conta um delles que Navarro traz,
noite e dia, como "mascotte", enrolada no
pescoço, uma meia de seda epie lhe offcrccou,
lia mezes, uma das mais lindas mulheres de
Paris, que é sua admiradora.

LONDRES, 14 (A NOITE) ^ Communica-
ção recebida de Roma diz estar verificado queo dirigivel italiano ultimamente perdido não
foi abatido pelos austríacos, mas foi obrigado
a aterrar devido a um desarranjo no motor
de que resultou a explosão dos cylindros e o
incêndio do apparelho, ficando carbonisados
os capitães aviadores Pasquale Pastine e Ca-
sclla Coturri, epie o Iripolavam.

EM TORNO DA GUERRA
¦«¦¦¦» '¦!¦•>"

U/n artigo da escriplora ItanzI
muito commenlado — O Sr. Cie-
meniel em Roma — Em defesa de

Joffre
LONDRES, 14 (A NOITE) «= Dizem de

Roma que causou ali grande impressão um
artigo nssignado pela escriptora • Ranzi a
respeito da influencia que terá a guerra so-
bre a mulher italiana.

Diz ella : "As mulheres italianas, ao ter-
minar a guerra, terão percorrido metade do
caminho para a sua emancipação, imitando
assim as norte-americanas, que estão já hoje
acostumadas a viver sem o auxilio do homem.
E, então, cilas dirão aos homens : "Já quenos obrigastes a trabalhar e a ser indepen-
dentes, podeis agora retirar-vos. Preferimos
esta vida e queremos continual-a a viver sem
o vosso auxilio."

Diversos jornaes italianos commcntam com
ironia estas opiniões o recordam que as ita-
lianas são mulheres latinas, almas vibrantes
c affeclivas, mães exemplares c esposas dedi-
cadas, incapazes de proceder como as mulhe-
res ela fria raça anglo-saxonia,

ROMA, K (Havas) — O ministro do Com-
mercio da França, Sr. Clemente], teve liou-
tem dc tarde uma demorada conferência com
o ministro dos Negócios Estrangeiros, barão
de Sonnino. Em seguida conferenciou com o
ministro da Agricultura, Sr. Cavasola, achan-
do-se presentes os Srs. Daneo e Ciuffelli, res-
pcctivamenle ministros das Finanças e Obras
Publicas.

LONDRES, 14 (A. A.) — Paris está neste
momento assistindo a uma "reprise" de cen-
suras contra o general Joffre, Para neutra-
lisar a impressão que cilas possam causar no
espirito dos incautos e desprevenidos, os jor-nalistas Alfrcd Captis, director do "Figaro";
Arthur Meyer, director do "Gaulois", c Gus-
lavo Hervé, nome que hoje a França repete
por toda a parte como o de um grande pa-triota, vão reencetar a campanha jornalista
para defendei- o generalissimo Joffre dessasdescabidas censuras, o qual contimFa, como
se deprehende da opinião da Imprensa pari-sicnse, a merecer n confiança não somente
dos administradores do momento, conto do

n Exercito e da nação.- '—-—¦—¦-

A Q1)VSSÍ.A DE UMA "SABINA*
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Como se expressa em seu relatório sobre
., a 222 o Sr. J.° delegado auxiliar

E' pedida a prisão preventiva de dous
aceusados na negociata

ICOMO JOB

O Di*. Lcon ItousMUilléroH JA encerrou 0 In-
cpierllo aberto un I" delegnciii auxiliai* para
apurar o cnio dn "snlilim" n. '221, ciiviuiulo oh
nulos nn juiz substituto federal.

No seu relatório S, S, niialysa o enso dòldo o
eomC(0 asslgnal.indo us Mias diligencias, Lm
primeiro lognr procurou sabor si n cnulelg foi
extraviada ou furlmln, apurando n tiltimn liy-
nothcso 0 que o furto su deu iiii Ihcsournriu (Io
1'hcsDiiro Nacional,

FiÍji cm seguida umn sovern nimlyse sobre o
mudo por que (• offcoltindo no Tliosonro o ser-
viço do pngnmcnlo e desdobrnmonto <lns cntile-
Ias, Ceilii afoilamenle desde a emissão dos lilu-
los. Descreve com inimicln eomo u cnutclu 232
foi ler no Thesoiiro o a Irnnsncçllo cfféotundn
entre esle o Banco dn llnliin e du cprnl são sn-
bedores os funecionarios Qnudlo I.ey e Elydlo
Alves do Luna.

Tratando dn sltunçíío desses dous fuurclonn-
rios no inquérito, diz o l" delegado auxiliar:"Do como amlios so dcsempeiilinvam dosse
serviço é necessário cimorillmr nos seus ml-
nimns detalhes, ponlo por ponlo, a farta provatestemunhai, documentada 0 circium.lanci.il quetxige nestes autos, para conseguir o fim colll-
mudo,

Em diilu epie já foi cilada o llancn da llalila
nmortlsoti um empréstimo por meio dc letras do
Thosouro,

Como encarregado dn verificarão e conforon-
cia desses títulos o fiel (iaudie Lcy cumpriu
essa formalidade c, ou elle ou o seu auxiliar,
os inulilisou pela picolagem, menos quanto íi
cautela do n. 222, proccdeiido-sc em seguida no
cninia-amenlo.

,No dorso de uma das cautelas emmncadas
(cautelas am„rradiis com barbante ou clasílco)
era feita pelo fiel Gáudio Lcy a seguinte nn-
notação — "o nome do bnneo, n quantidadede cautelas, a dntn do resgate e o valor Inlal
que cilas reprcscntnvom" — (doe. fl. ltlí)).

Ao auxiliar Elydlo Luna nas condições ncima,
eram entregues por Gáudio Lcy os maços de
cautelas pnra dar no respectivo livro as compe-
tentes baixas.

Foi precisamente por essa oecasião que sc
deu o furto" da mencionada cautela. Os faclos
posteriores provanwtfo merldlaunmcnto.

O escrlpturarlo Álcino da Silva Rocha, dc-
pondo á lis. «7, disse: "que cm julho do 1915
foi designado para servir na thesouraria do The-
souro como encarregado da escripturação dc
cautelas, serviço nlc então feito por Elydio
Luna, ledo encontrado a cscripla por esle'foi-
ta, na parle referente, a baixas dadas nas rau-
telas resgatadas, mais ou monos em dia, conli-
nuniido-a; que em novembro do mesmo anno,
terminado cssc serviço de verificação das bai-
xas de cautelas, cntregou-o ao seu collcga Cia-
rimundo Tihurcio da Veiga".

A fl. 125 verso, nestes autos, declara Elydio
Luna: "que pôde asseverar que no mez deju-
nho do anno findo era o depocnlo encarregado
desse serviço".

Tendo Luna culrcgue o livro índice, onde se
verificavam baixas dadas nas cautelas resgata-
das, a Alcino Rocha, no mcz de julho, fez'esle
enlrega do mesmo ao cscriplurario Clarimundo,
no mez dc novembro.

O cscriplurario Clarimundo da Veiga, efti sen
depoimento (fls. 59-fii) explica como vorifi-cou a falta de uma cautela do Banco dc Credito
Ilypothecario c Agricola do Estado de S. Paulo,
no respectivo maço. Diz elle: "que todos o?
dias pedia ao fiel (iaudie Lcy que lhe desse as
cautelas recolhidas por cada banco, o que este
fazia, cntrcgnndo-ns devidamente cmmnçádns
c picoladas; que procedia á contagem de ncíor-
do com a nola no verso da cautela que ficava
por fora, verificava a importância c si estava
exaclo o numero de cautelas, pnra depois dar

fls.;Ias r

baixa no livro indice c organisar os m.inrijfc dc
que qimridd lhe forntiv presentes ãSWhtc-
ccolhidas pelo Banco da Bahia, cm i!) dc

junho, achou-as conforme, conferindo pela
quantidade c valor, mas, não pelo numero dc
cada uma, pelo que deu ns devidas baixas; quemais tarde tendo dc proceder do mesmo modo
cm relação áá cautelas recolhidas ao Thesouro
pelo Banco Agricola do Estado de S. Paulo, ao
conferir a nota a que acima se referiu corujas
mesmas cautelas, verificou epie ella necusava

mnls unin cautela do f|tio ns exf.slonlcs no mn-
ço, reslliiilndo o ntflço n (Iaudie Lcy, U quem
eomiuiinieou o facio, nnuiitniiilo A Uniu cucar-
llllilll, llll nota. II faliu dc.SSll c.iulcln que NÓ |io-
dia ser do valor de 20:0001000";

Dessa rninuiiinlmçfio feiln por Clarluiiindo
rosultnrnm successlvm buscas, dndns por Gmi-
die Lcy, cm outros maços de cniilelns, pnra
rer!lliear-se do numero dn que faltava no
maço do llancn Agrícola dc S. Paulo."

Traiu dos depoimentos dns testemunhas que
ernm salicdnras dessa falta.

Nu ppocn em quo so de» a subtracçilo dn enu-
tela os funecionarios Lcy e Luna eram os uni-
cos encarregados do plcotnmonto dus cnulclns
rcsgnlifflns e o ultimo do sorviço de hnivns.

Mnls iideunle lia o seguinte período no rela-
lorlo:

Todas eslns opcrnçSos feilns com a cnn-
leia n. 222 nfio encontraram n mliiimn dif-
ficulilnde quanta A sun execução, pois, só
om fins de de/einhro do citado nnno é que
o fiel Gáudio Lcy conseguiu conhecer toda a
trnnsacçfio. com ella effcclunõn, dando des-
se facto iinmcdiiiln coulieeimenlo aos seus
superiores (dep. do fls. 157, 159 0 101).

Não foram tomadas desde logo, por quem
de dlrcilo, providencias parn o doscobrlmon-
lo do nulor do furto dn cautela, FOI preciso
que o possuidor das cautelas dcsdohrndns
da de n. (>U 1 requoresse, em 10 dc janeiro
do corrente nnno, n substituição dollns por
nilolices (doe. de fls. 7 e 8), liara (pie, nin-
dn por iniciativa do fiel Gáudio l.ey, fos-
sem ns mesmas cnulolns npprchondldas (dep.
de fls. 91!, 04 c 05 v.), o que se realisou
no dia .11 do citiido mez, na thesouraria go-
ral do Thesouro, no acto dj enlrega desses
tilulos feita pelo Sr. Rohorto Ferreira Lago,
que os fez acompanhar dn guin junln nos
mitos, fi fl. fl.»

Trata cm seguida dn ma fé do correi or
Muniz, que ngiu om todn a transacção, e do
interesse que leve dc emhnraçar ns diligen-
cins pnra se apurar n verdade dos faclos.

Esmiuça todas as provas malcriacs, cir-
cumslnnclas c indiciarlns o chega á conclusão
de que haviam ftito a Iransacção dc corn-
muni accordo o corretor Muniz c o funecio-
nnrio Luna, não tendo parle criminal no
caso o funccionnrlo Lcj*.

Traia dos '¦iresenlcs que I.una recebia dc
corretor e assim termina o relatório:

_ 
"Não obstante saber que o corretor Mu-

niz se acha envolvido no desdobramento da
cautela ni G91; rão obstante saber que o
corretor Muniz 6 accusado de unia Iransacção
com uma cautela falsa dc 100:009$; não oh-
slanle saber que ha um inquérito ndminl-
stralivo pnrn apurar n responsabilidade do
extravio da cautela n. 222, que corre na sua
própria repartição, recebe presentes poste-riormcnlc a esles faclos, para devolvel-os so-
bre o choque das provas de sua responsabi-
lidade.

Constam lambem fi fl. 171 destes nulos
as informações prestadas pelo Corpo de Sc-
gurança e pelas quaes sc verifica que esse
funecionario modificou ultimamente os seus
hábitos de vida, que, de modestos que. eram,
passaram a ser de conforto e luxo, além do
outros informes que não foram apurado' pornão terem ligação sobre o facto quo òb-
jeclivou as indagações.

Egualmentc consta á fl. 173 a providencia
que suggcri ao director dc Contabilidade do
Thesouro, com referencia ás cautelas' 'lc nu-
meros 683 a 092, c que até hoje ignoro ii
foi ou não adoptada.

Finalmente, as fls. 212 o 213 encontram-
se os termos lavrados dos livros — choquesc apontamentos — respectivamente entre-
gues ao Dr. Rambo c Álvaro Muniz.

Isto posto,, iib interesse da "Justiça, lem-bro n conveniência da decretação da prisão
preventiva contra os aceusados, corretor A'-varo Mliniz c Elydio Alves da Cruz, con-forme preceito do art. 27 do decreto nu-mero 2.110, de 30 de setembro dc 1909.

Queira o escrivão remclter estes autos aoM. M. Dr. juiz substituto do Juizo Federal.
Rio dc Janeiro, em 14 de maio de 1910.—

Leon Roussoulii-rcs, 1" delegado auxiiiar."

11 CONFLICTO NA RUA
DO ROSÁRIO

TRES HOMENS FERIDOS
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Luiz Pereira, que teve a mão varada poruma bala, c seu amigo José Aguiar,
que disparou os tiros

Em um café da rua do Rosario.proximo a. idos
Ourives'; dcscnrolou-sc ás 13 horas, um graveconflicto, de que saíram feridas tres pessoas,nma das quaes gravemente,

Ha tempos tornaram-se inimigos o ex-gerente
da photographia Valvcrde, José Ribeiro, e o
actual, José ele Aguiar. Um ódio profundo exis-
lia entre elles.

Hoje, achava-se Ribeiro cm companhia dc
uvn cx-cobrador daquella photographia, José
Monteiro Guedes, no café Avenida, á rua do
Rosário, quando ali entrou José Aguiar, acom-
panhado de Luiz Pereira da Silva.

Enlre Ribeiro e Aguiar houve uma violenta
troca dc palavras. O ultimo, em meio da dis-
ci ssão, sacou de uma pistola procurando alvo-
jar Ribeiro. O coinpanheiro deste, José Mon-
teiro, e Luiz Pereira, intervieram procurandodesarmar Aguiar.

Já a este tempo, Ribeiro sairá a correr para
porta do café. Ouviram-se, então, vários es-

tampidos seguidos.
Alguns policiaes accorreram no local, encon-

Irando Riheiro caielo ao solo, gravemente fe-
r:do por quatro balas. Luiz Pereira .tinha' t.im-
bem a mão esquerda varada por uma bala, José
Ribeiro apresentava também um leve ferimento
i.a faço c empunhava ainda a pistola.Varias testemunhas foram logo intimadas a
ir á delegacia, c Ribeiro removido para a As-
sistencia, de onde seguiu para a Santa Casa,cm estado grave. Os outros feridos foram me-dicados mesmo na delegacia.

Ahi nada se apurou. A, confusão estabelecida
foi enorme. As testemunhas, advogados e ami-
gos entraram a palestrar amistosamente, com-
binando de ante-mão os seus depoimentos...

O delegado Dr. Raul dc Magalhães por suavcz_palestrava cm seu gabinete com um amigoc nao ligou ao caso a minima importância.
Afinal, surgiu o commissario Braga, que pozledos os implicados no caso incommunicaveis.
José Aguiar nega que tenha sido o autor dosdisparos e assim procedem os outros.

Dr. Dario Pinto
do Hospital cia Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consult. Carioca 44, Das 3 ás 5 horas.

Charutos VIEIRA DE MELLO
. os melhores ~ CflILENA

Di». AEf5»ed!o Pirafoeipo
_De volta da Europa, onde praticou nos hos-

pitaes de sangue,
Operações, partos, moléstias das senhoras,

nas urinarias. Dá consultas cm seu consulto-
do, á rua da Assembléa, 75 (Io andar), telep.
central 704, das 14 lis 10 horas, e era sua resi-dencia. á rua N. S. de Copacabana, 844, tole». 1

SANTÔSJHJMÔNT
A SLA RECEPÇÃO NO RIO

O Aero Club Rrasilciro não tem poupadoesforços na organisação das homenagens quedevem ser prestadas aqui ao aviador brasilei-
ro Santos Dumont.

Em sua ultima sessão dc sabbado ficou rc-
solvido todo o programma das mesmas festas.

São essas as altrihuições das commissões
das festas:_ a eommissão organisadora do
prestito terá que convidar todas as associações,
agremiações, cluhs e todas as classes a toma-
rera os seus respectivos logarcs, obedecendo
a.uma ordem. Todos os membros da com mis-
são levarão' o seu distinetivo, que é o elo Aero
Club Brasileiro.

A eommissão de recepção aguardará a che-
gada do trem especial na "gare" da Central,
executando cm seguida as instrucções epie jálhe foram incumbidas.

Alé hontem, a secretaria do Acro Club Bra-
sileiro recebeu communjcnção de que os alu-
mrios das academias ele Medicina e Direito e
Escola Polytcchnica, em massa, formarão a
guarda de honra ao homenageado, compare-
cendo também o Cenlro dos Chronistas Spor-
tivos, por esta eommissão: Raul do Carvalho,
Simões Ferreira e Dr. Clcantho Jequiriçá.

O contra-almiranle presidente do Club Na-vai designou a seguinte eommissão para re-
presenlar o referido club na recepção a San-tos Dumont: capitão de fragata José MariaPenido, capitão de corvela Adalberto Nunes,
capitao-tcnenlc Nelson Jurema e capífão-te-
nente Alfredo Dodsworlh.

O Dr. Ricardo Lingoulon representará oAutomóvel Club do Brasil.¦ Comparecerão mais, no prestito: commis-soes do Còmití Olympico Brasileiro, Insti-tu to Histórico, Centro Civico Brasileiro, ClubMilitar, Club Gymnaslico Portugucz, ClubRio Grandense, Centro Paulista e muitas as-sociaçõcs literárias c sportivas desta capital.
Para epie as festas cm homenagem ao grau-de aeronauta sejam brilhantes, o Acro ClubBrasileiro vae promover um corso na aveni-da Rio Branco, na qual tocarão quatro ban-das de musica cedidas para esse fim pelos mi-nistros da Guerra e da Marinha, pelo generalAgohar c pelo coronel Almada.

Na necasião da chegada do aviador SantosDumont o Canabarro, propagandista, farávoar uns balõcsinhos que terão "fitas 
das co-res nacionaes, tendo um delles o carimbo daredacção da A NOITE e o nome "Cana-

''•'«h-ma", o qual dará direito a um prêmio eleiUíji, depositado nesla redacção e mais o prc-mio do_por|ador desta fita tomar por espaçodestros mezes uma garrafa de cerveja "Fidal-
ga em qualquer estabelecimento da aveni-da Rio Branco.

Em homenagem a Santos Dumont o avia-elo^ Darioli, iustruclor da Escola dc Aviação,fará um vôo sobre a cidade, deixando cahirna sua passagem papeis das cores nacionaestendo impresso — "O primeiro que se diri-
giu no ar".

O Aero Club Brasileiro pede n Iodos os pro-pnetarios e negociantes da Avenida, pára em-
prestar maior brilho ás homenagens e ao cor-so organisado na mesma, por oecasião da pas-sagem de Santos Dumont, mandarem illumi-nar ns fachadas ele seus estabelecimentos,alem da illuminação da Avenida, epie foi of-fcrceida pila Lii[ht .

Varias empresas thcalraes vão organisarespectaculos em homenagem a Santos Du-mont, cedendo parle do produeto dessas recitasaos cofres do Acro Club Brasileiro.

,S.r* .Arthur Couto, pronrlclarin dn pboto-graphia Elbctrica, á avenida Mem dc Sá n. Bdistribuíra na segunda-feira uns botões cmque se ve o retrato do aviador Santos Dumont.1 arlo da vendn desses botões reverterá cm fa-,yor_í«» cofres do Aero Club Brasileiro.: .

1C0M0 0 SR. BTJ1F1I
ENCARA AS FALHAS NO

ENSINO MUNICIPAL

Como Job, com as feridas a sangrar.
Com ns feridas n sangrar pelo corpo todo,

nntlrnjoso c resignado, parou ali, nas esca-
darias dc pedra do palácio /l.i Viação, aquclle
pobro homem. I.so ha tantos dias...

Não podia mais caminhar.. Enxugou ns fe-
ridas com os pedaços das vestes esfarrapa-
das, fechou os olhos osgnzcados c com um
sorriso amargo nos lábios, som ler uinn im-
precação, esperou a morte. Quando voltou
a si, cães famintos, tintando, aconchegavam-
se a elle, irmãos dc infortúnio. Pela inadrii-
gada, os miseráveis (pio voltavam da apanha
dos restos do mercado — os xeperos — con-
docram-sc dclle c dos cães. Atiraram com
umas frutas jiodres %nrn ali,* Veiu o din. A
escadaria de pedra escnldnvn de sol. Teve
.¦ide. Uin garoto allcndou-n o deu-lhe água,
que pediu num botequim. E assim o desgra-
çado tem vivido, sabe Deus como...

De uma casa de negocio dali mnndnrnm-llic
uma coberta. E' tudo quanto tem. Sem poder
caminhar, clls ali eslá, preso pela terrível
enfermidade, que prendia Job, num montu-
ro. Hoje, lá eslava elle. Fomos ouvil-o.

Chama-se Waldivino Francisco Lima,
é parahybano, foi soldado. Deu baixa e foi
procurar trabalho. Enfermou; Esteve algum
tempo no Santa Casa, 15* enfermaria. Um
dia foi atirado ú rua, dizendo-lhe um enfer-
meiro mio o medico não o queria mais ali,
por ser incurável o Seu mal.

Como Job, com ns feridas a sangrar, resi-
gundo, cora um sorriso amargo nos lábios, lá
ficou elle nas escadarias do palácio da Via-
ção.

íi W

Um aviso á população
mineira

a—
A administração desta folha, julgan*
do-se 110 dever de prevenir as pes-
soas do interior contra possíveis
explorações, declara que o seu único
representante em viagem pelo Esta-
do dc Minas, no sentido de angariar
assignaturas, estabelecer agencias e
(ratar de outros assumptos referen-
tes á A NOITE, é o Sr. coronel Ar-

tinir Vieira dc Rezende.
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ELIXIR DE NOGUEIRA
Çelle

Para moléstias da

IK 11IIOS li
AS DIFFICULDADES

RESOLVIDAS
Em certos ponto.', da cidade e nlguns lo

gares escusos existem uns appárelhos com-
plicados, encimados por uma lâmpada ele-
clricá que nunca se ncccndc c com um lym-
pano que nunca fnncciona. Dizem que aquil-
lo e uma caixa dc soecorros policiaes..Soecorros policiaes no Rio ? Dizem Iam-
bem, alguns curiosos que já metteram umas
chavinhas naquçllas caixas, que a cousa não
dá signal nenhum. Talvez intrigas.;'.

Houve um dia um felizardo. Rletleu a
chavinha c uma roda lá de.nlro se moveu.
O homem queria um soceorro para um po-
licial que prendara um desordeiro e ficou
á espera, a olhar a tal roda. Quando senliu
eaimbras, voltou-se c viu o policial já deu-
tro de uma ambulância. O desordeiro tinha
fugido c o specórro até hoje não veiu...

A' vista das caixinhas, laivçz, leinbrou-sc
o Sr. Aurclino Leal, chefe dc policia, queas falhas da nossa ineffavel policia seriam
dali provcnieiUcj. Consultou o general Ago-
bar, eommandants da Brigada Policial, a
quem cilas pertencem.Deve ser. Accordaram os dous fiscalisar
as caixinhas.

O general linha um parente, joven poeta,como muita gente, e bacharel, como Ioda
gente. Viera do Rio Grande do Sul agora;
era um lutador. Seria o homem.

O chefe com unia pcnnnda resolvia a cou-
sa. Dias depois era designado o Dr. Jorge
dc Oliveira Jobim pnra fiscalisar as caixas
de soecorros policiaes c, como era
ainda, lambem a ronda dos commissãrios.

Tem para osso serviço 5003 mensaes. Uma
miséria. Apertaram-se as mãos o chefe e
o general. Estavam terminadas as reclama-
ções sobre as falhas policiaes 1

Entendeu1 depois "o chefe de enlouqnecer oDr._ JoTiim c mandou que os commissãrios dc
policia, quando de ronda, de duas em du.ishoras, dèm um signal para a caixa de soe-coitos da Inspectoria do Segurança. E di-
gani: Allô 1 Aepji fala o commissario Fulano.
Estou na rua tal. Não ha naoa.

E o Dr. Jobim, que é o fiscal, dirá:Sim.
Calculem agora que existem 1,12 commis-sanos, que, a falarem de duas em duas ho-ras, dizendo a mesma cousa, tomarão a noi-le inteira, tirando o juizo até ao próprio Dr.Juliano Moreira,
O fiscal será i:m homem no hospício...Os delegados, a quem os commissãrios nãodarão mais satisfação, ficarão lambem cam

Ji juízo a arder para saberem por que o che-le lhes lira a autoridade e a força moralsobre os auxilares; estes, por sua vez...Dahi, talvez, o chefe c o general só qui-zessem dar o emprego ao parente c encon-trassem esse de "sapo" do policiamento;O Dr. Jobim nãc irá fiscalisar cousa n"-nhuma e os commissãrios não falam, porqueas caixas não funccionnm.
O emprego, este fica. E 6 o essencial

UM POUCO DE ESTATISTEí
A, oplnlfio do Br. professor Manoel Dom.

fim, director do Fcduiioglum. sobre n crise
que vem nlrnvessnudo o ensino municipal,
devido A falta de nrnfessoicn, foi nojo co.
1 hldn peln A NOITE, sob n Condido du ser
iraiiMiiiillda rumo umn opinião du simples
infuriiiniito o nfio como parecer do ülreelar
daquelie llislllulil.

S. S., «pio oslnVQ n redigir um nrllgo so.
bro o pnlpllnnle nusumplo, ros forneceu o.
seguintes dndns sobre ns pliases por ipiu
tem passado n liuliucçno publica, dizendo:

Vou dividir esse trabalho cm irej p:ir.
tes: a prmeirn, iinlcrlor á administração M ¦•
(loiros c Albuquerque; u segunda, dc IHU7
a 1!M'7. e a terceira, dahi pari! cá. Em 18110
o orçamento da iusirucção municipal era de
:i.;j;>.'l:(iims, om ciÜliB rendodns. .O iiuiiii 10
de escolas publicas ora de loÕ o Hl Rtibven-
clonndns, Foram matriculados 17.557 aiu«
nino.s o o numero de professores era dc 511.
Em'1007 a matriculo subiu a 41.111 alu-
mnos. Havia ÜQO escolas primarias c 70

elementares. O numero de professores cr.t
de 010 c o orçamento montou a 4.20!l:000â,
E' preciso asiignalcr aqui quo no blennlu
dc 11)05 a 1007 a matricula n.biu de 32.123
.1 41.'III nlumnos o não houve nenhum nu-
gnieulo de professores.

Naquolle tempo havia, si não exccllcnlc,
pelo menos hon in.itrucçáo.

Actualmentc o oiçnmcnto é de 10,000:000?;
o numero de professores 6 de 2.000' o ns
matrículas ascendem a 01.700 nlumnos, sen-
do a freqüência de 40.000."

Depois de haver assim acompanhado, em
tão longo período, a vida do nosso ensino
municipal, o Sr. Manoel llomflm leve ocen-í
.dão dc affirmnr (pie as irregularidades no
fornecimento do material, cousa de (pie lanlo
se fala avtualnieiile, prejudicam oxlrnorelí-'
nariamenlc o ensino, o mesmo acontecendo
com a falta dc professores, a propósito da
qual informou S. S.:"lia escolas com turmas dc mais dc 10(1
nlumnos regidas por uma só professora, no
passo que ha outras onde é excessivo o nu-
mero dc professoras."

E' por isso que S. S. diz não. haver pro-
prlnmente falta lie. professores c sim uma
péssima distribuição dos mesmos."E isso i- faeil dc sc apurar, nj 11 nlnu o
Sr. Manoel Uoiiilini, porquanto, sendo a fre-
quencia dc 40.01)0 nlumnos c havendo U.fiiiil
professores, lemos unia média cie 20 nlumnos
para cada professor..."

Os auxiliares de ensino lambem mereceram
a attenção do Sr. Bomfim. cine, baseado na
clareza da lei, a propósito cias nomeações porconcurso, declarou:"Só na falia de normalislas poderiam w
aproveitados os auxiliares. Actualmentc, po-rém, ha professoras diplomadas e nonnalistas
sem collocação. li, ao mesmo tempo, cerca
de 1.400 candidatos disputam cincoenta lo-
gares na admissão da Escola Normal.

15* preciso assigualar-se isso pnrn que não
haja subterfúgios. Os exani»i de auxiliar-:;
(lc ensino foram muito mais fareis (pie or,
dc simples admissão á Escola Normal. Pois si
as nonnalistas eram competentes, por quenão aproveilal-as t Medeiros e Albuquerque
as collocou como professoras estagiárias eobteve optimos resultados.

Tudo, porém, depende de administração.
Actualmciite não hn estimulo nn magistério.
Muitas promoções injustas vieram nugmonl.ir
o descontentamento o hoje, pódc-se dizer.
muitas professoras cingem-se estrblnmeulc
ao regulamento."

Como a palestra se pro!measse, nos des-
pedimos eom 11 seguinte pergunta:E »quc nos diz do ensino profissional ?Tem sc desenvolvido ?

S. S., folheando uns papeis, respondei:-
nos :"Agora mesmo estava veiiáo aqui umaoslatisliea curiosa a cssc. respeito.. Na adini-nislração Medeiros os aluamos internos dosinstitutos profiss:onacs custavam á Munici-
palidadc, por nnno, 1 :.*í00-ü cn.Ia um. Agiravejo, pela mensagem do prefeito, que cadaalumno profissional, na maioria externos,custa á Municipalidade l:80uS. Como Já lhedisse, Indo depende ele administração.' 1'rc-sentemente, porém, ludo é reforma, fefor-ma ludo, c justamente quem reforma c quemquer remodelar o ensino é quem já confes.sou ser leigo em matéria de pedagogia."
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Quereis apreciar bom e puro caie? 6
só o PAPAsaio

3.000 gravatas de seda
A LA CAPITALE, casa por excelíen-

cia especialista em gravatas, licjuiela
aos preços dc ijp5oo a 3$5oo.

Rua x> ouvidor n, 1G1

tra tres linhas...
Ha noticias, que não devem ser dadas

sinão em tresl mhas, mas que devem ser
dadas sempre. São como certas eousas que
podem ser ditas em duas palavras...Chocaram-se na rua Uruguayana, o au-to 551 e um bonde que stiWa a rua S,Pedro. Foram presos o «chauffeur» Sevc-
riano Monteiro e o linotornêiro Antônio loa-
quim de Souza,

O guarda-freios da Central Gastão dos
Santos foi preso como autor dos desvio-;

pouc<Rrte .J-acás dc Sn,lillllas' «tirados do trem
abaixo. Também foi: preso quem 03 com-
prava, Francisco Baptista, á rua Souza Bar-
ros,' 184.

Na rua Lucidio Lago morreu quando
pedia para ser internada na Santa Casa.
uma mulher -de-cor—parekr-eom -cerea de
50 annos. Foi para o necrotério.:

COLLYÜIO CUra "^'""""""^esdoi
MOURA BRASIL Rua UrW™vii rt

" " ¦¦'— ——¦ »—u<B^&—
EUXIR DE NOGUEIRA Cura Sypliilis

''RÁ

Na secção inedilorial inserimos uma publi-cacao da Companhia de Loterias Nacionaes re-
wA-T* "-bticin sobre um prêmio que sedisse nao ler sido pago.

"LORD"
cigarros, ponta de
corliça, para 200

reis com brindes. Lopes, Sá & C.

0 commandante Fleming
chega a Florianópolis

FLORIANÓPOLIS, 14 (A". A.) — Che-
garam hoje a esta capáíaí, o capitão de
fragata Thiers Flciniii-j c o capitão Godo!-
fredo Oliveira, ajudante dc ordens "do co-
roncl Felippe Schniidt, governador do Es-
tado. ,

UMA MISSÃO PARfiAMENTAn POR-
XÜGUEZA NA ITÁLIA

Pi\RIS, 14 (A NOITE) — Xelegrapham de
Roma:"São aqui <?«nerndos brevemente os elopu-
tndos porliiRiiozes Antônio Macieira, Mello liar-
reto c Ernesto dc Villicna e o senador Hc?culn-
110 Galhardo, quo vêm cm missão especial junto
do governo italiano c, ao mesmo tempo, visitar
o Parlamento italiano.
Esses mesmos parlameiilarcs.dcnois de cumpri-

da aqui a sua missão, irão ao Qunrtel-Gcncrnl
saudar o rei Victor Manoel o depois visitarão
r.s linhas de batalha."

' ' ¦—'¦¦'¦ -»——Bi^giw' t —————— -*".

a prestações sem
liwlor. 9, üii-fjo da
Carioca; 0. — Soma
liaíitisla & tomh.

I>enli?ta. Tratiuiiciito con
rPrrPSríJ A VPS Plouunente sem clôr, Itu. 1 li 11» a h\ vt^ |i0llri„0 Sllra n 28_

procissão de
losé

ao
_ Da egrejn matriz de SnhfAnnn saiu Iio.íe,as 17 horas, a procissão de São .losé, quo, após-
percorrer varias ruas da parochia, voltou á
matriz, onde houve soleinnc "Te-Deum".

O que a toaos interessa
saber

-a n„ n ., ,.,,,,,., ^ 1ue a Jòalheiia Esnieraldsi,devido ateDrs. Moura Brasil e Gabriel dc Andrade, de entrar em balanço, está vendendo poOculistas. Largo da Carioca 8, sobrado, ijpreços Uo baratos que causam espanto í
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Uma entrevista com o
grande aeronauta

A PARTBDIUWm O ESÜÍS
S. PAULO, II (A NOITIÍ» — Estive com o

aviador patricio Santos Dumont, com quem con-
u'i-ci dcinoraduineutc,

Llcularoil-ine o illustre brasileiro que ficará
im llio o tempo ipic não pôde precisar, para o

Ultimas noticias
da perra

(Recebidas até ás 18 horas)
Os allemães vão ten-
tar um novo avanço

conlra Calais
T.OXJJTtES, II (.1 NOITE) — SubO-60

que íis allemães estão concont.ra.nao forçai
constüáruvots nu Bélgica, Entra oh vetor.
CO» ali ChogUilOB ha multas tropas turcas C
buluarus.

Os críticos militares, funtlutlon nesse fa.
etu v vm outros indícios conhecidos, acrcttl.
Iam que us allemães vil o tentar um novo
avanço contra Calais.

Julga-se, portanto, tnnntnentf
tivunde batalha na região do l'ecr.

O novo exercito dos
Estados Unidos

uma

..•a principal da sua viagem até ahi — a iunti-
furacão da Escola (le Aviação do Acro Club;

S.iníos Unmont, finda n(|liclln cerimonia, vol-
1: rá á Argentina, onde íaiá pequena estadia,
vindo, cm seguida a S. Paulo, Daqui, partirá

!j)::rn a Kuropa.
; l"erguutei-lhe si voará ahi, e elle me respon-
deu:

I — Ií' possível acompanhar alguns vãos-, no
jf.io. Não mais dirigirei. Na Argentina, voei ein: companhia de officiaes do Exercito, sem diri-'gir.

Santos Dumont d:s; ?-mc lambem que acha
, Viável, c em tempo não remoto, a idéa da nave-

feacão aérea, para transporte de passageiros, en-
! ire Nova York e a America do Sul. Isto — :ic-
j crcscentmi S. S. — depois da terminação da
rfctgúórrn actual, pois os ensinamentos desta são
I extraordinários em matéria de avia vão.
| S. 1'MÍA), M (A NOITIí) —' Seguiremos
i amanhã, no rápido.

Chegou hoje, no trem de luxo. o Sr. Henrique
Dumont, que foi recebido por Santos Dumont
c família, delegados do Acro Club c muitas pes-

I soas gradas.
I S. PAULO, 1. (A NOITE) — Os delegados de
[í.éi'0 Chib Brasileiro, os quacs aqui se encon-
•tr.-.m, têm sido muito òbsoquiados e, hontem,
visitaram o Sr. presidente do Estado e seus :c-
cretarioc,

t itr» i

3
soitentes com a ssia

sociedade
Está marcada pára as 19 horas uma rc-

[titiião d.i união Progresso Protectoru dos
[JCabovcrdianos, promovida por um grupo;rde sócios descontentes com a orientação•"cia .aclual directoria, cuja destituição se pre-tende lornar cffectiva ua reunião de hoje.¦¦¦ Tivemos ;í farde ensejo clc conversar com
,11111 dos convocadores da assembléa-, delle
wiivindo csiar assentado cutrcjfar-sc a di-
vécção da sociedade a uma conrmissão cs-
[jnecial, com põderes amplos para adtninis-
tral-a.

| — E não pódc ser por menos, acerescen-
liou. Os- Rctnaes directores. não têm cor-
i'respondido ás aspirações, com prejuízo da
,'tio?sa classe, Precisamos agir para reer-
guel-a, coUocando-a cm pc Ue prestar ser-

| riços aos seus associados', Os nossos cs-
tatutos vão nesse sentido soffrer modiíi-
(Cações, dentre as qua es "figurará a permissão

i Ue admiltír como associadas mulheres por-tugticzas. isso tudo, esperamos, se resol-
verá hoje, i i

——>—

JfOVA TOltK, II (.t OiÓITE) — A Ca-
intua ttpprovou hontem, cm primeira lei-
tiirtt, o projecto que fixa cm SOG.-OOO ho-
menr. os offoctlvoB du Exercito tia União cm
tempo de jmr.

Essa mcillila, approvada quasi sem dis-
eussiio, 6 considerada cm ülvcrsoB centro»
ile granüc Importância e significação in-
tvrnaclonitl, --^h

O ultimo communicado %|p; \
italiano

LONDRES, II (A NOITE) — Resumo do
coniinunicado italiano publicado hoje de ma-
n li ã :"ítepcllimos dous violentos ataque» dos
austríacos contra as nossas posições no mon-
(e Urzllvlir.

O fuso da nossa arlilh&ria impediu, con-
centrando «s B.CRS tiros sobre as baterias ini-
inibas, que estas bombardeassem as Unhai
ferro-viarius do Trentino, que estão em nos-
so poder.

Incendiámos os refúgios do inimigo no
monte Rombon.

Foram repellido» diversos "Taulies" que
tentavam bombardear ns nossas posições no
Isonzo. Os nossos aerojilaiios bombardearam
com exilo os acampamentos austríacos, em
Ranzianu."

Foi suspensa a corre-
spondencia postal com

o inimigo
LISBOA, 11 (Havas) — Está suspensa por

completo a correspondência postal com a
Bélgica, Allemanha e Auslria-Hungria.

O «Galtia» foi a pique
LONDRES, M (A NOITE) — O vapor In-

fflej! "Gallia" foi torpedeado c mcllido ;í
pique por um submarino allemão.

A Urest chctfotl hontem de noite um dos
escaleres du "fialtia" com 12 liipolantes des-
se vapor : falta outro cscaler que tinha a
bordo 13 liomcus.

Um espião suisso fuzi-
lado

PARIS, 14 (A NOITE) — Toi fuzilado cm
Troyes o suisso Mallierhc, preso quando fa-
/ia espionagem por conta da Allemanha, se-
gundo confessou.

Os búlgaros concen-
tram tropas na fron-

teira grega
LONDRES, 14 fA NOITE) — Tclcgrapham

de Bucnrcst annunciando que as tropas bul-
ííaras que foram retiradas nestes ultimo»
dias da fronteira rumaica estão sendo con-
centradas na fronteira grega, especialmente
no sector entre Doiran e o vio Struroa, pois
os búlgaros julgam cslar immincnte a of-
fensiva dos alliados naquella frente.

¦ *)**> i.

O CARVÃO NACIONAL

D problema do
carvão mineral

ilo pratico

iMinriBlfelw
A (II

&m&

Na estação do Realengo
Hontem, As 19,40, explodiu com grande fra-'/{or uma bomba de dynamitc na janella da

rasa n. II da rua Bomfim, na estação do Rea-
Jengo. O engenho destruidor foi collocdo por
Jniio criminosa na janeJla daquelle prédio,
loirde resido o seu proprietário Francisco de"Almeida 

Umfo Seixas, estatela dos Telegra-
iplios Nàcionaes.

Ao explodir, a bomba causou grandes ostra-¦Sos na modesta casinha, sendo um dos tiiolos
;arremessados com grande violência sobre a'cama de Couto Seixas, que teria morrido si
i.'ili estivesse. Atas em casa apenas se encon-
jtravam sua mãe c uma menor empregada da
[casa, lendo aquella senhora, com o susto, cai-
ido, quasi quebrando um braço.
[ Do. faclo foi dada queixa á policia do '1j°
Wlistriclo, qw.', pe-ulo-se cm campo, prendeulioje us 15 horas o pedreiro ,1osé Laineirão,
sobre o qual recaem suspeitas de ser o autor
jílo alternado, pois Lameirãò teve lia tempos,
jpor questões de dinheiro, um attricto comX.oiiln Seixas.

liste, (me esteve ú tarde na nossa redaeção,
<¦ nos contou tudo isto, julga-se ameaçado 

"por

pi.ámeirão e por nosso intermédio pede á po-nicia garantias tre vida.,
querem matar,

pois acredita que
-. i .-«e_t» -¦ ¦ .— —

líflllJl Plililll
3 nova tua

? Reuniu-se, á tarde, o conselho director
tía Caixa Humanitária das 'Pedreiros, 

paraa eleição da íiova directoria, que ficou a?-
.sim constituída: presidente, losé Ribeirode Lemos; vice, João M/triiion Oíillio; the-
soiireiro, Lúcio Bcncvemiío; Io secretario,Alfredo Antônio d,a Silva; 2<\ FranciscoD!'iin .Quaresma; lr-> procurador, Conrado*.a Silva Ribeiro; 2<>, Francisco Henriquecios Santos; commissão üc finanças, Fer-

Inanclo Emijiano Mazzuea, Álvaro' Épami-Imondas da Costa, Carlos da Silva Almeida;cominissão hospitaleira, Manoel Ignacio aeA rau,o, Joáé Ferreira da Silva, Alarcos Ma-R«n de Castro, José Balbino Paranhosj
commissão de sjucliçanc-ia: Mio José AI-,omo Rocha,.. João Rodrigues da Cunha,••A* mundo Oliveira Mirandt., e fiscaes: Ca-«mo C. de AJmeidja e fosé da Silva.<¦ " novos directp.res letirTiossaram-se íioicnicãino, /•—'- - .— -».-.*_.• »¦ •'¦ •-- . «.. .¦'.,,

Uma carta do Sr, deputado
Joaquim Pires

O Sr. Dr, Joaquim,, Pires, deputado pelo
Piauhy, entregou-nos hoje á tarde a seguiule
carta:

"Sr. redaetor. — Dando noticia da reunião
dos "leaders", que se renlisou em casa do il-
lustre Dr. Aslolplio Dutra, vosso informante
foi mais de uma voz infiel ao relatar concei-
tos altribuidos á minha pessoa. Minha acção
naquella reunião lirnilou-se tão somente ao
desaceoido em que me achei com todos os de-
mais collegas na fôrma de apreciar c julgar
a condueta do Sr. Antônio Carlos. Depois da
exposição feita pelo honrado presidente da
Câmara e de ter o mesmo externado seu pa-
recer quanto k renuncia, que achou infunda-
da porquanto não via no gesto da Gamara uni
aclo do dcscorlczia ou desprestigio ao Sr. An-
lonio Carlos, tomei a palavra e declarei que
lendo sido a derrota do "leader" um faclo,
delle só podíamos tirar duas illações: altri-
huil-a ao propósito consciente dos "leaders",
ou, então, julgar esfes lão derrotados como O
Sr. Antônio Carlos; na primeira, como ua se-
Blinda hypothese, faltava aos presentes nu to-
ridode para insistirem pela permanência da-
quellc parlamentar na "leaderança" e, assim,
entendia que só havia uma solução para o ca-
so, que era a acceitação da renuncia.

Inlerpellado sobre si havia dado o meu vo-
Io ao Dr. Antônio Carlos, declarei que por
não ter havido eleição e sim acclamação, com
o conseqüente compromisso de reeleição,de to-
dos os membros das differenles commissões
da Gamara, não tive ensejo de pronunciar-me
a respeito, mas que ao Sr. Cunha Machado
havia declarado estar no propósito de negar
o meu voto ao Sr. Antônio Carlos, pelo fa-
cio de S. Kx., usando de seu prestigio pessoal
o abusando da autoridade que o cargo lhe em-
prestava, estar prestigiando por todas as for-
mas a dessideneia que combate o partido rc-
publicauo conservador no Piauhy.

Não tratei durante a reunião da rainha pes-soa, como candidato ã vaga do Sr. Felix Pa-checo, lia commissão de. finanças, porque, se-
gundq_declaração anteriormente feita a nmi-
gos, não acecitarin, no aclual momento, tal in-
veslidura, entendendo, entretanto, - que ella
deveria locar, de accordo com o que havia si-
do resolvido, a ura dos membros dn bancada
piauhveiise. ao Sr. Anlonino, por exemplo. A
malediccncia do vosso informante viu no meu
geslo um despeito que. absolutamente não po-
dia exislir, quando a verdade c que não (juiz
ser hypocrila, tão somente.

Assim, não'(receitei a responsabilidade da
secretaria da Gamara "por haver confeccio-
nado as chapas"' nem tão pouco quiz acredi--
lar que, "pelo faclo de terem deixado algu-
mas bancadas de votar no Sr. Macedo Soares,
isso determinasse logicamente a eleição do Sr.
Mangahcira que não fazia parle dos nomes
enumerados nas alludidas chapas".

Cousas. eslas de uma simplicidade evange-
lica, mas que se fizeram confusas por obra c
graç nda política

UMA PALESTRA COM O
Slí. BARROW

Interessando fieritlnienlo o lmporlnnlo ns-
suniplo constituído pela ampla exploração c
ullllsação do carvão nacional, cujas cons--
dcrayõcs npporluuas fazemos noulra local c
onde citamos n presença nesta cidade do
Sr. F. W. Bnrrow, superintendente da Ura-
siliau Railway, julgamos iiftida n oceasião
para ouvir a valiosa opinião daquelle pro-
flssionnl, quo nos ministrou sobre o nssum-
pio, resumidamente, as informações abaixo:

O Sr. Ilarrow lei, verdadeiramente, o or-
ganlsador da Leopoldina Railway, Além dU-
so, lem a reeommciidal-o o faclo de liavec
sido director da Companhia do Caminho de
Ferro Central Argentino, da rede l;erru-Via-
ria da África do Sul, no Trouswital; de varias
estradas de ferro do Bolívia. Aclualmcnlo
S. S. 6 o vlcc-prcsldcnle da Brnslllnn Rail-
way e das differenles companhias ligadas n
essa empresa,

Todos os commclllmonlos que se pra 11-
cam neste momento satisfazem, realmente,
os aspirações c necessidades decorrentes da
iirtuul crise ?

Reconheço essas grandes difficuldadcs,
trazidas naturalmente peln guerra ao com-
mercio de carvão, mas acho que, si souber-
mos agir com energia, presteza e sabedo-
ria, poderemos, com os nossos próprios re-
cursos, vencer essas dificuldades. Na mi-
nha opinião, o carvão de pedra nacional <!•
perfeitamente aproveitável, uma vez que ir,
nossas locomotivas sejam, o que não (¦ dif-
ficil, convenientemente adaptadas ao seu
uso.

F. nesse caso, não demandariam novo?
empecilhos para o material necessário a es>sa
adaptação ?

Não. Si pudéssemos importnlo-o seria,
sem duvida, melhor. Todavia, semclhnnto
operação aqui pódc ser feita, satisfazendo an
seu fim principal, como, aliás, já se ten
praticado.

Que nos adenníoria sobre as experien-
cias que sab.mios tem V. S. feito ?.lá tenho feito, com o cr.rvão nacional,
satisfatórias experiências na rede da Che-niius de Fer Auxiliaire du lsresil, no llio
Grande do Sul c também nos linhas da São
Paulo-Rio Grande. Todas tem dado promis-sores resultados, esperando em breve nlli-
mal-as para uma solução definitiva do cm-
prego do combustível.

. — ,F não em noticias de outras expc-
riencias eoiifirmatorius dessas tentativas narede ferro-viaria do sul ?Sim. Em navios mercantes c dn Armada
nacional cilas tomam vulto notável. Àsexperiências a que se tem procedido nns

destroycrs" do nossa marinha de guerra Mio
bem auspiciosas, parecendo-mc que ogover-
no considera o caso com o máximo carinho.li, ainda a propósito dòs transportes,
questão que se discute ao lado do assumpto
do carvão, como pensn V. S. 1A meu ver, v.ara impedir que, pela ah-sorpçao dos lucros das empresas, em vislados oitos preços, ou pela provável pnralysa-çao da importação, cada vez mais cheia deobstáculos por força da crise do transpor-tç. manliiuo, as companhias cheguem a umasituação ínsir.tentavcl, cumprn que o Brasil
trate immcdialamentc de desenvolver a ex-
ploroção de suas jazidas carboniferas. Folgo
cm poder affirmar, deonle do que ouvi do
Sr. presidente da Republica, que o nosso
governo lem a nilida e patriótica noção des-se problema, que 6 deveras vital para a eco-
nomia interna do paiz. As iniciativas sé-
rias, seguras, bem orientada-:, que visarem
aquella exploração, devem merecer dos pode-res públicos todos os auxilies indispensáveis
a seu êxito, mas tudo convenientemente cs-
tudado com as difficuldadcs do transporte.~ Explorado c ulilisado o carvão, poder-sc-ia fazer a abstenção da leuha como com-
bustivel ?

Já não poderei affirmnl-o, Esfou certode que o nosso carvão de pedra, tendo como
supplcmonto a "¦própria lenha, pódc ser nli-
usado, neste momento, com reaes vantagens,
lao certo que já determinou fossem suspen-sos novos remessas do carvão estrangeiro
para a S. Paulo-Rio Grande. A Brasil Rail-way, que já coílabora para o engrandeci-
mento do nosso paiz com os seus largos
commcttimentos pastoris, com a exploração
da industria de carnes congeladas, com adas madeiras, com a sua cr.]!aboração naobra da colonisacão e outros cmprehendimen-
tos, não podia deixar de prcoccíi.par-se ago-ra com esse insfante c relcvoutissimo pro-blema do carvão nacional. E' do que esl/i tra-tando, como todo o inlorosse, disposta nãosomente a dar o exemplo, consumindo essecombustível, como ainda, por todos os meiosa seu alcance, facilitando o seu transporteem suas linhas, para que se possibilite o lar-
go emprego do mesmo noutras empresas, co-mo a Central do Brasil.

E, terminando a palestra que nos conee-,deu, o Sr. Barrow.rnum tom persuasivo de
quem esta plenamente convencido das suasideas c opiniões, mais uma vez nos decla-rou que o nosso paiz, si souber tirar par-lido dos recursos de que dispõe, poderá at-tender perfeitamente ás suas necessidades.

O que Portugal vae gastar
com a guerra

Setenta e cinco mil contos
papa as despesa» de ,um anno

XiI&BOA, JJ (Jtucusi — As despesas (tv
guerra para o anno econômico tle Jtiffí.
J0J7 estão previstas cm 7i** mit ConlOB, us-
a/»n distribuídos:

40 mil contos para o Ministério
Guerras

32 mil pura o Ha Marinha:
30 íii/I paru o tias Colônias:
O mil para o itas 1'tnancts;
r> mil pura o ão Trabalho;
O mil pura n Ho Fomentos
ROO para o tio Interior;
fioo para o ffos Xcyoctoa Estrangeiros.

da

A111SPORTIVA

N. da R. —• A. despesas de guerra sãocicsposns cxtr.i-oiçoineiitnrlas c-, portanto,nestes algarismos não estão incluídas as des.
nesas nornuics das duas pastas uillilnrcs, quenttiugem a 16.000 contos.

Vara se fazer uma idéa mai;; perfeita do
que representam r.s despesas de guerra parao orçamento porlugucz bastará recordar que"is ,»!'.?.*!.''. l"lbli<'as, para o anuo econômicode 1014I1R15 foram de 7<i.(l0(l coulos. dos
quaes 10.701) para o Ministério da Guerra c3.400 para o da Marinha, As despesas, por-tanto, duplicaram com a entrada de Poiím-
gol na guerra e, paia fazer frente a laes gas-tos, o governo, pm certo, lançará mão dosempréstimos de guerra m> interior, do oin«mento de Impostos c de empréstimosKl nos. tal qual iizcram Iodos os outros malzes bclligeraules. '

Ao cambio
representam

medio de sexta-feira. 75.000
SS? aaa cra, mo,iAa PortuguezaJ^D.000 contos da nossa moeda.

As irregularidades na
Brigada Policial

No ts.a]ão «obre tfn Sociedade B, 'Am-
para Operário, ú rua V, do Rio Branco/
cm 'Nicíheroy, rcalisa^se ainaníiã, ás 20
horaô, a posse da direciona do instituto
lljslopco e CieogTajiIiico Fluminense.

Além de outros Assnínptos, será lida uma
Com o mais offusivo saudar, vosso, etc. — reepto bibliogranhic* idattva á ítístorta

Joaquim Pirei". , -- ~ ~' ' "-' *4Í« Nictlvcio/.. _.— --¦ —"-

0 presidem da União dos Em-
pregados do Commercio de

Petropolis visita a congênere
desta Capital

Esteve Hoje, em' visita na sedo da Uniãodos Empregados do Comhrercio. o Sr. Wcn-ceslao Lopes, presidente da sociedade que,sob io mesmo titulo e lemtna, defende osinteresses, dos empregados do commercioclc Petropolis: S. S veiu cormufesionado
por aquella sociedade, para conierenejar ç.oma directoria da tinirão sobre assumpto demagno interesse da classe, 'constante da
projframma traçado pela União de Pclro-
polis, | !

O Sr. Wenccslíío teve o feliz ensejode encontrar reunida ua sede social qua-st toda a directoria, inclusive o presidente,Sr. Narciso Gonçalves, que com cs seus
collegas presentes recebeu eondignamerite o
hpspede c collcga, ccrcanclo-o clc todas as
attciições. i . !

O Sr. Wencesláp Lopes, 'que regressou
hoje mesmo, ;í rarde. levou grata impíes-
são dos seus collegas do Rio,, deixando
consigrado no ljvrp de presença da União
um anusíoso voto de agradecimento c s.o-
lidaridade. ¦ I • | i

Entre as duas Sociedades ficaram' clesdt
já combinadas medidas que serão oppor-
tuur.mcnte desenvolvidas. rfoi i i i i

-«?»»-

0 Instituto Histórico e Oeogra-
phico Fluiíiinense empossa a

sua nova

Quem estará com a razão ?
»,?.C!lri"? Ve ?!fíll"s di:,s vae ° Supremo Tri-minai reüeral pronunciar-se tobre um casofjuc mu.lç prcoecupou a attenção do publico
7,i° ««'-? ,tltf, filzei",!'s das officinas duDri-g.iüa Policial, do ciual foram aceusados o ca-
pilão Azevedo Coutinho e outros. Desse casopudemos colher hoje as seguintes informa-

Como se sabe, o .juiz substituto da 2" VaraPeiieral impronunciou os aceusados, declarnn-do (juc, ein face da prova dos autos, não fi-cava o debelo apurado, nem mesmo apura-(Io Heou ler havido desvio de fazenda-, c,portanto, prejuízo para os cofres públicos.O juiz federal, Dr. Pires e Albuquerque,confirmou este despacho. Mas o procuradorcnminalda Republica, Dr. Carlos da SilvaCosta, nao concordou com isso e inlerpoz rc-curso para o S-jpremo, em termos enérgicosc fortes.
Apreciando a prova dos autos, diz o Dr.Silva Coala :"Goma* bens vê o egrégio Supremo Tribu-nal, dcante das provas lão xoncludcnles, na-

i 1? «uc-Justifique a affirmacão infundadacio despacho recorrido.
Mas o despacho recorrido, despresando do-cumcnlos couipromelledoi.es e circumstanciassignificativas, baseou a sua conclusão única-mente nas contradições das testemunhas, naose lembrando de tpie o medo c a violênciaforam a causa destas contradições."
Referindo-se ao extravio de fazenda? dasofficinas de alfaiataria da Brigada Policial,diz o procurador criminal da Republica :'listes objectos, criminosamente desviadosda alfaiataria pelo capitão Coutinho foramavaliados cm 2:392?654; entretanto, apesardeste fado ser atlestado por uma certidãoexistente nos autos, o despacho recorrido,correndo espesso véo sobre esse documento,aflirma mie o capitão Coutinho, longe de dar

Prejuhio, deu lucros aos cofres publicoi ! '"
Mais adeanle diz o Dr. Silva Costa :A pronuncia do accusátlo ser.á decretadacomo uma justa -homenagem á verdade c umasevera manifestação de. justiça."O despacho recorrido deixou cm completoolvido as provas realmente existentes nosautos.
Hn. mesmo alguma? considerações no des-

paçho recorrido, egrégio Tribunal, que tra-cluzcm antes uni protesto contra os abusosde caracter legal comrncltidós na Brigada Po-Jicial, cjue justificativas ou nltenuáhtcs docrime.
liem vê o egrégio Supremo Tribunal que odespacho recorrido procurou fundamentarsua conclusão em factos inteiramente alheios

ao processo e que nem por isso deixam de
constituir um gravíssimo abuso,"

Como o juiz substituto Dr. Sã e Albuquer-
que, num dos funtamentos. affirmassc que o
offieial quç presidiu o inquérito administra-
tivo, m. major Vieira Ferreira, nnssuia em sua
fo éa offieio tantas faltas quantas as da do
aceusado, capitão Azevedo Coutinho, declara
o procurador da Republica que na fé de oi-
fieio do primeiro encontrou quatro faltas, to-
das por incidentes com o ex-commandanle da
Brigada, de natureza leve, e a fé de offieio do
aceusado — diz o Dr, Silva Costa — "a do
capitão Azevedo Coutinho conta trinta e duas
prisões, oito censuras e quatro rebaixamen-
tos de posto, I' si não bastasse o confronto,
para pôr cm alto relevo a injusta assersão do
despacho recorrido, terã o Supremo Tribu-
nal no offieio, do actual commandante da
Brigada, junto n estas razões, mais uma pro-va d« audácia do official aceusado — o juizfoi illudido na sua fé !"

Este offieio declara que as notas caueeUa-
das na fé de offieio do aceusado não passam
de sua invencionicè.

Termina o procurador criminal da Repii-
hlica fazendo lim appello ao Supremo para,
em nome da .justiça, reformar o despacho tio
Dr, Olympio de Sã e Albuquerque, que im-
pronunciou o capitão Azevedo Coulinho, para
promineial-ci, como merece, em face da prova
dos autos,

O Supremo irá julgar, pais, esle caso, e ver
quem eslá com a razão : si o juiz que impro-
íiuncioh o aceusado e o que confirmou esta
decisão ou o procurador criminal da flcjni-
hlica.

Corridas

No Dcrliy-Ciuli
Foram os scjiulules os resultados _u corri»

da de hoje, no Dorby-Club ;
1" parco — •'Velocidade" — LCdO — Cor-

leram : llliss (Ricardo), PrAncia (Oclavía-no), S. Çlemonto (Suareu), Llallla ('/.alazar).Miss florencu (ülbbons), c Fcniãno (D, l'er-
reira).

Venceu Bliss, cm 2' Miss 1'loicncc e cm S*
l'eiuiiuu.

Tempo: 101" 2'5.
Poules, :!.".?7<I0.
Duplas, r.7i?70ü.
2* parco — "Cosmos" — 1.009 metros ¦—

Correram : Pajoiml (D. Ferreira), Ara«onII (Arava), Olauer ('/.abalai c linngo (D.N'az).
Venceu Pujounl, cm 2' Olauer e cm li"

Imiige.
Tempo: 100" ;ir>,
Poules, IKSüOO. '
Duplas, l'.i,IH(i.
!l" parco — "Progres',!*** — l.Wüi inelrosCorreram : Estilete (1). Ferreira), Gaua.v

(Itodrigucz", Gragoatú (Glbbons) c Caugus-
su', (C. Ferreira).

Venceu Eslllcle, cm 2* Ganny c cm II' Can-
gllSSll'.

Tempo : 10K" 1'.',.
Poules, 18*700.
Duplas, 20?0OO.
4'1 pnreo — "Ilamaral.v — 1.1509 metros—

Correram : Flamengo (Rodnguez), Jundyrn
(D, Ferreiro), Matipu', (A. Souza). Volialrc
(IV Barroso) o Claimanl (Mlchncls),

Venceu Jundyrn, cm 2* Glalinant c cm 8*
Voltaire.

Tempo : 107" 115,
Poules, 208200. 

'

Duplas, '•(•'••GOO.

5o parco — Grande Premiu Seis de Março
1.750 metros — Correram : Myslcrioso

(Marcelliiio), Ilouli (l)idol. Eslllliaço (Zaba-
Ia), Guaporc (C. Ferreira), Snmnritnno (J.
Coulinho' c Intcrview (IV Rodriguez), '

Venceu Inlervicw, cm 2» Estilhaço e cm 81
Myslcrioso.

Tempo : 117" 1!5.
Poules, 11ÇG00. 

'

Duplas, 22?200.
fi' parco — "Dr. Fronlin*' — 1.700 metros

Correram : Argentino (D. Ferreira), lis-
pana (Araya), Voluptó Ghastc (Miclincls),!
Corncob (Marcollino), Zinguro (J, Coulinho)
c Ilcbréa (Dinarlc).

Venceu Argentino, cm 2o Espnna e cm "''
Corncob.

Tempo : 11'J".
Poules, -W!"lin0.
Duplas, 4PÍO0O.
7° parco — 1" logar, Pnjou-il, Domingos

Ferreira
2° Nion, .T. Coulinho,
:,,J Waddigton.
Tempo: 107" 115.
Poules, 2VÇ000.
Duplas. 71'iliüü.
Movimento geral: 80:5501^000.

0 conflicto dá tm
do Rosário

Ao que pnreo© foram promotores do roí*ilido di» rua do Rosar», Luiz Pereira UaSjlví» c Josc Apiiiar,
Josó Ribeiro, cm st» dcpolmeiilo, dccj>rou que o primeiro (ho disparara dous tiros»• o ecífiindo outros dous.N;« delegacia foi aberto Inqueríio.

COMMUNICADOS

ROYAL
Amanhã

Grande Exposição
i

$

DE

11 II

Foofball

Botafogo "verâus" S. Christovão

Encontraram-se no "ground" da rua General
Severiano os synipathicos c valorosos clubs lio-
lafogo c S. Christovão, primeiros c .segundos"Icams" (primeira divisão), sob a direcção, res-
pectivamenlc, dos Srs. \V. A. Tulli, dn Rio Cri-
ckel, e Mario Folio, do Fluminense, Ambos cs-
ses encontros foram animados c renhidos, ap-
plaudindo a assistência numerosa c dislineta os
seus admiráveis lances, que os houve cia om-
bos os encontros, quer de uma como de outra
parle.

O "score" aceusou esles resultados:
Segundos "tcanis":
Rola fogo — 4. '
S. Christovão — 1.
Primeiros "tenms":
Botafogo — 2.
S. Christovão — 1.

America "versus" Andarali.v
Foi o outro jogo de hoje, do campeonato da

primeira divisão, o tpie se realisou no campo
da rua Campos Salles, entre os primeiros e se-
gundos "leanis" dos clubs America c Andarahy,
dirigidos aquelle pelo Sr. Sydncy Pulleii, do
Flamengo, e este pelo Sr. Rufino de Almeida,
do Fluminense.

Os encontros referidos terminaram com os
resultados seguintes:

Primeiros "teams":
America — 2.
Andarahy — 1. , I
Segundos "teams.!''
America — 14. ' 

'
Andarahy — J.

IS811-9

Concurso hfppico

Realisaram-se com regular
na Quinta da Boa Vista, as
salto do concurso hippico do
Ghronisliis Sportivos, dando estt

As ultimas creaçoes da
Moda sio Inverno

de 19*16:

Tailleurs,
Vestidos,

Manteaux,
Pelles, etc,

— *****—

Concepções elegantíssimas,
importadas de Paris,
Londres e Nova York,
e marcadas por preços
que desanimam qual-
quer tentativa de con-

correncia

Nio doe V. Ex. de visitar aminlil

Construccões civi3 pclòâ cngcnhclfa
Nisno OiQriü tíe Almeida c

Ses-xedeUo Benites tilimio*
«Jornal <lo Brasil», 5- andar

Qoíías Virtuosas tle&t<!
Curam heniorrhoídes, males do ntciOj
Ovario, urinas e a própria cystite.

concorrência,
provas de

Centro dos
¦ resultado'

1" prova — Percurso de saltos — Coneor-
reram nove sporismen. Venceram: cm pri-'
meiro logar, o tenente Silvestre de Mello, ein'i" tenente Renato Paquet c cm 8o capitão Va-
lerio Barbosa.

Sallo cm largura — ^Itiiiftiu
metros e 40, o tenente Bcuja-

2:' prova —
ao máximo, 5
min Cosia.

3" prova —
máximo desta
Cosia.

Sallo em altura —
prova o tenente

Atlíngiu o
Benjamin

ttttfa*-

!5S>é

!Sí

Um '.ínonte de jogadores
Vamos :\ "ronda".
Assim, em monte, a policia desconfia,..
Qual! Ella não eltende o jogo.

O grupo formou por fora da raia do Dorhy
Club. O supplente Santos Sobrinho, a prin-
cipio, pensou (juc fosse o fiscal de rondas.
ha dias nomeado, que se cercasse de axixi-
li ares, E foi ver.

Acocorados. em grupo, vários homens Joga-
vara n tal "ronda", um jogo complicado, e
o "monte'.', jogo de malandros

Um malandro p?

4 ~

Quero nns "ganio'
dia jogo.Corto, diísj o supiileiite, c prendeu ai-
guns.

Agora, na Central da Policia, estão Abel
Fernandes Baila;, Antônio 'Guilherme, Arls-
tides de iCnrvalho Lima. ',Toão Miliião e Ha-
noel Leito ú: Gaslro, vendi» os montei de"^''".íJaí. fluí gk&ssam çuí roud«,

s estivadores e a descarga k

A L
para ;..

íiã • dos Estivadores, reunim-aé hoje
iivir a leitura üo relatolrijo da conv

missão encarregada de angíiriar trabalho de
descarga de Icerozeiie da Síandardi Oil e
da 'que se destina a putrosi depósitos si-
tuados nas ilhas da bahia Guanabara,

A commissão entendeu-sc, a respeito, com
os directores dessas empresas, 1'icaudo re-
solvida a elaboração cie um regulamento
assentando as condições de trabalho dos
estivadores. 1 |

No correr da sessão íoraní discutidos as-
sutnptos reterentes ás suecursaes de Ara-
caju' e Garavellas, havendo sido ainda uo-
meada unia eominissão para examinar o
balanceie trimestral. 1 1- I 1

We

1 Satânico Se»
1® li® ê"ran-

qn@ai® a© g©

IZsíá franqueado a visla cio ptiblàx-» o
Horto Botaujco do Estado íío Rio, situa-
do ;í alameda S. Boaventura. can Ntctiic-
rov; -vHoje. gi-ainle foi o ininvcro de pessoas
que se dirigirafin áquelfe dtparianienio 'íu-
¦niiiiense, que ;»o que consta ficará tttum• - m**-1* í5*1' alguiis üiüs» ^ -

Grande exposição de moveis
Rua do Tlicaíro n.l-Telcphone 47G C.

A industria clc marcenaria no nosso
paiz attingtü umgráo de progresso que
pôde perfeitamente rivalisar com as mais

is dá Europa, Uma visita aosadianta
nossos armazéns convencera

dessa realidade

lartins

V. hí.

k
OURIVES. 39-41-43

4, Wo-S_3t3

Tp^eaacail®s©-^s©Bste_i:©„'c3
j.silísssrlla

Os tuberculosos indigentes que não poilfrn
freqüentar os "Dispensa ri os" da Liga são
assistidos, gratuitamente, por um mertico vm
seu próprio domicilio, receftenrio ao mesino
Icmpo o leite e os medicamentos necess*noai

Os soecorros küo concedidos mediante qc.nl'
quer pedido, mesmo pelo telepliotie, para a
sede da Assistência, á nia Seiuidor Cuzc«
bio n. Üii2.

Expediente: cias Jl horas da manhã As'2 de tarde, 'felvpbone. Norte 1.11)0.

Ffenosl Ferreira da Silva Brantiâa

9@9

ám.

Cluudlna Alves Machado Brandão,
Alniira Machado Brandão, Lucinda &!a-
chado Brandão Andrade. Francisco do
Andrade Pereira, Salvador Ferreira da
Silva Brandão (ausente). Lucindá r<>r-
lugal BrandHo (ausente), Joaqüih;

Wíiríiiib Machado .ímiior, Manoel Maria ISran-
dão (ausente) e mais parentes e Costa Porei'
ra S: Ci agradecem de coração a lodo-. qu<
acompanharam o enterro de seu adorado es
Iioco, pae, sogro, irmão, cunhado, tio e presi
do amigo MANOEL FERREIRA 1>A iSll.V.
BRANDÃO e novamente os convidam para
missa que, eni suffragio clc sua alma. ma«)
dam celebrar no allar-mór da.matriz de Noss'
Senhora da Candelária, depois de amanhã, se
gunda-feira, 15 do corrente, iis 10 hora., \wk
cujo compareclmehto a esse acto rclis"o«"i»
desde j;í se confessam sinceramente penhnra-'
dos e pedem dispensa doa cumu^^uiiW».,l
st>flilo5encii_a. ¦



'w**'
-¦Mr

ki-:,-

c e!<

O Lopes
r,' qiujiii.ii a fortuna niaii rajiliin im. lutei imicraro niiiiiiitit v.iiiiiipiu. ,11) iiiiiiijag,

I.UA III) OUVIDOR, 151 p'«« 'l« QHltaiMlti, .»(ou.¦¦-¦ i ii ¦ ¦_._. '•> "iiulart _. Itn.i lv,..tiiniru uo miiiçu, oa —rillnli run QulnM d_NQ.«ni.ro

Castorina de Souza

ÍH.nodlcln 

de Kou.a a mi, o* agrade-tem n IoiIiih lino iic.impnnlmriim o en-turro de min cupo-n »> mlle, GA8TOHINA
DE 80UÜA, c convidam pnrn h nil.sniiu«' mandam celebrar no nlinr.mor dnmiiirl/ de N. H, do Carmo, nmnnhfi,1!» d,» corrente, iih 10 horiiM, e ne conr.-HKiim

iNoada ja gratoa »• pedem dlanenea de cumpri-
iin-iiii»», (Ifidiiiliileiii-liiH,

»H.wr.v paiv/V
()-'.VI.I.i:c.Íl)\ NO IMH.V)

.Io». Alves il.i Cunha (ausentei, 1.1-nn f.iinha. Mnry Cunha e Mario Cunlin,
{tenro, fillm o netos da saudosaI'BANCA PAIVA, convidam parentes_, amigos paru «sslstlrcm i. missa dc3n- dia tino, por nlnin ,1.» rnllccida, fu-rem celebrar amanhã, I.. do corrcnle, As!) 1 _! horas, na ogrejii do S. 1'rnnctsco de

1'nuln, eonfcssníulo-se desde ,jú agradecidos.

«Ü. PORT8
A NOITE. — Domingo. i.| efe Maio de 1916

0. Cio. Mo P.--iDiiça Cavalcante de
Albuquerque

f A viuva Bhering a filhos, mandam
rezar ainanhil, segiindii-fclrn, 15 do cor-
rente, ás 7 horas da manhã, na enpclln
dos Padres Baruahitas, no Catlete, uniu
missi dc 7" dia, por alma desla -tm
prezada amiga,

Uma nova pista de
motocyclismo

—_—
\i A AVENIDA líEI HÁ-MA.. !

A nyenidn ürira-Mar. em |odn a sua cxlcu-ai-.», níitudnincnlc no trecho du prain do Mns-
sell até ii morro da Viuvo, c.tã Irnnslornindn
numa pLstn para corridas dc molocyclclas. K
pobres dos moradores daquellc trecho, os«ptacs, dia ,- noite, tèm os ouvidos n estoura-
rem. devido ao barulho coiil-iitio das referi-das machinas, correndo furiosainenle no lou-
go de toda a avenida Rcira-Mnr!

Os moradores t].\ prain do
diram providencias a policia
pelo menos á noite, os moloi
os deixarem em paz,

A policia, porém, moita!
E honlem, pela madrugada, diversas dasviclimas do novo flagelln urbano saíram ;irua, o,,indignadas e coléricas, dirigiram-se

aos guardas civis rondnnles, queixando-secontra o mal, riue aliás continuou, porque dis-se ram .,-; policines, a rua c de toda gente-!

maior reloqlo do Brasil

Football
Va.tt Itio l-ran.it

Hccclu-inos n .cgiiliilu caria i"Sr. ivdiictor, — Peeo-vo_ acolher no voi-so digno Jornal o mais nlllv,) proto.to mie.em nome .1.1 cln.ftâ operaria, A qual lenho nlom,! de porleimer, fuço cuiilra u aclo do Sr.i' Lauro Mitllcr, IlhMre ministro do l-.xli-rinr, ciilrortniido í\ l.lgn Metropolitana deSportn Atlilotlco. uma in.n com o nome doiins«.o Inolvldavel clinncoll.r pnrn ser dlspu-tilda eiiti. as (.uu. nações llriisil-rrimiiiiyem fraternal competição snorllvii,Cimii certeza <• Ujsmo. Sr. mlnlslro c oExpio. Sr. iircsldcnlo da Honiibllca n/io co-iihcccm o lei vexatória t- aviltante ha poucovoladn naqiielln An.oclncjln, a mini excluode míii -4<|,» a classe operaria brasllulrn,A-hIui sendo, pmle ser d.nio áqitello l.iga,
(itio pretendo fazer dn "sport" um privilegiodc ilelerniliiadiiK ciiiimdna sociacs dn ..null, <»
patrocínio dc um ccrliimcn sporllvo interna-
clniinl V

Devo ii governo brasileiro preferir o por-tuiiiii reconhecer como legitima ivprpaeiilnii-
te do sport lulvriiaeloiiiil unia iismieiiicilo iiiic
estabelece, n.i sua orgiinlmiçuo, princípioscoutrurlos au regi meu republica im, que nos
rege. negando no onernrio. em lei expressa-c
luxallvn, o direito ilo ser "sporlsinini" no seu
selo '.'

IVde essn l.lgu, eom a uxcommunliilò quelez do elemento operário, ser a legllliim-rc-
prc-riiiurle do conjunto da iincioiinlldnde
biM-lleira mis cerliiinens spurtlvou ?

Com n KÍti neto vem o Sr, inlnlslrò J,, l'x-
I lerii.r ucccltar esses princípios estabelecidos

peln Melropolltiinn, princípios vexatórios o
absurdos, porque negam ao oporarl.o, máximo
expoente dn va lor de nina naçflo, o direito do
reproscnlul-n, quando nem nn própria Con-
Slillilçiio Brasileira se exige nível social pura*c ocetipnV o cargo do prcsldcnle da Ilcpu-blica.

Protesto, pois, cm nome da classe, á qual
pertenço, conlra o aclo do Sr. ministro, quo Ivem prestigiai' a Liga Metropolitana doSporls
Uhlelicos, eiidVftsnndo-.i como representante|

do spmi nacional, quando não passa ella de
representante dos elementos parasitários da
niicloiinlidndc brasileira.

Abi fica o nosso prolcslo, lançado com a
convicção que lemos de que a classe operaria
reivindicará os seus direitos, cusle o que

, custar, cansada como _c acha dc ser explora-' dn e avill.ul.i. II - õ • - yiii. . . Alberto Co-
mes,"

JOS1. JUSTO

Capa de ladrões!
.

O confltoto do morro do
Castello

Prqicfíuo nn delegacia d« ò" dl.lrlclo o In-
qtierilo subiv o eonflicto oceorrido uo nioi-ro do Ciistvllii, cm que pa hmflos I-i-iiiicIhcii,.Snlvnilnj' c .Icii.i» 1-erniinili's iMiito iiggrcdlrainlii-iitnliut-iitc, a Mios e ii pím, Õaupur das „i-ras ;• sua mullier. Mm-ln da Gloria, aunlintlade Francisco.

Rute, o priiieip.il necnsado, ci)iiílm.ii foragi.
do, coiiMiiudõ que vae par., ., Europa.

Salvador, proslndan ns duclaraçôos, vol-lou uo morro,
Maria dn Õlnrló, cujo uslndo se hggrnvou,n>lt limitem Inlerniida mi Santa Cnni de

<¦'.< (III Ir..I.i im i I...

' m,'l1,:,...0"'in' ,l" s,lv» 1'iirliido prnouron• . M-11 f., ii Icsteniunhii», coniciilaudo n
quo disso mu tutor. Sr. louipilui du SilvaI'li rindo,

Dlssi-uos o.,.,!!• ,|mi< (|t.M|., ,,,„, M, ,|t.8em.pregou, ImiiI.iio ., expulsou de cnsu, iiiultr.i-liimlii-o, niollvo por fine sun iriná
prolcgcl-o ju .nu, i.ie.

Ao (luc con.iii, seu tuloi- » a nica camorte, iu (eiAIn Usenr su queixai!

passou ,i

lo a po
il,

leia.

MS'B YVONNE
viuiit ilann.i' d.. iMij., hvoc mi uniml choix üc i.oIim,

l I IJMIJUIX , Mi.ll-i'-, i| ',

Kii.i das Piilmelrna n. 12 — Bp.alooo
. ^^9* 

Uma barca da Cantareira
nas inãos de ébrios
Vários passageiros da barca "Mnrlliu

AH ovdn viagem dc 28.40, foiam á poli-ela imiritimn ,• iiprcsõnlnrnm queixa, dlzen-do que a mes re dessn bnfcn eiílregnrn o le-me a tres ebrlos. -pie nndi..'.ini dando variasvlrn-voltns pela bebln.
A policia reglt.tcu a queixa,

pc-iamengo já
no sen lido de,'clislns cariocas

Foi insuilhulo hoje c acha-se cm exposi-
ção na CMARUTARI.V PARA'.

I..M MINAS
Varginlui "m'1'.siis" America

Os "malclies" entre as sociedades VnrginbnS. C. e America I'. C, realisados em Alfenas,
iilliniameiile, leriniuaram com esses resultados:

Primeiros "teams":
Varginlia 1.
Anicric 1 ¦ - I.
Segundos "Icnms"!
Varginlin — d.
America — 1.

Laursi-Tennis

crsme n
cmO Sr. Dr. A. Corrêa Lima reuniu

lolhtlo m razões que apresentou á Ter-
ceira «..amara da Corte d,? AppeIlação so-bre o crime 'Je que _ aceusado; o seu çon-süiiiinie, coronel João Cavalc.nl';í do fíc:.n.<

» _HIB_ ¦¦

..
BREVEMENTE

Portugal na Guerra"
-¦-. Revista Patriótica lilu.tr.ula

Urna
» -Í99*

kmarecida
Du casa á rua .C.lai-iniundo de Mello 11. S8. naPiedade. dGsapparcceu D. Klisa Body Cor-re.i. irt-nbora de 50 annos, loura, robusta", tendoSCu genro pedido providencias á policia.

Filgüciras,

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

*-«_**»~.

.sastre no «Avrnt®»
A bordo do vapor "Avante" um "pão dccanga • caiu sobre a Rabeca do marinheiro Do-mingos H.ineisco, ferindo-o gravemente.A policia maritima tomou conhecimento dolacto e a Assistência soecorreu o ferido, inter-liando-o na Santa Casa,

Doonças do apparelho diges-uvo e do SYsíema nervoso. —
Kaios X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 30, Je 2 ás j.

Conflicfo b bondo dc
urna banca

A lancha de ronda da Alfândega eommunicon. policia inuritmia que a bordo dn barca noruc-guezn Dou , o marinheiro Taluf Puffenez es-lava provocando desordena,
..A bordo a policia encontrou em eonflicto oJ annheiro acima e os pilotos L. Dalh e Hau-yen. 1 rendeu-os e abriu iiutuerilo na 2" delega-

Dr. Telles de Menezes
»;!ir.i-a em geral - Bsp. moléstias das seriliorase na, to-. Cons. I . Carioca n. 8, 3 ás Õ.-.Tclenli.SCOÇ.-nosw., Av. Mem de Si, 7-2. Telep.OUC.-jliamados a qualquer hora

Taça Rlo-S, Paulo
Foi bastante concorrido o "malch" inter-,

estadual realisado na inaulin dc hoje nasipiridras do I''hiinlnciise !•'. C, entre jogado-res cariocas e paulista-;, para a disputa da:"raça Itio-S. Paulo", instituída pela Asso-
eiaeiio Paulista de Sporta Terrestres.

Os jogadores paulistas chegaram boje mes-..
mo pelo nocturnò de s. Paulo, reccbciidó-os I
i.a "gare*' da Central membros da directo-;
ila da l.iga Metropolitana e numerosos I"sportsmen". Foi lhes dada hospedagem no'
Hotel Avenida.

As provas do jogo, ás (piaes assistiram va-
rias Exmns, familias, tiveram inicio ás 9 lio-
ras, terminando ás 13.

O torneio teve a direcção geral do Sr. Joa-
quim dc Souza Ribeiro, presidente da l.iga
Metropolitana, acompanhado da commissão
de tennis desta agremiação, composta dos
Srs. .1. Gomes Coimbra, Antônio Pinto Pilho
e l.milio Lebre. Foram escalados os seguintes
jui-cs. iiara o torneio : Paranhos Fontciicllc,
Stanley Hime, Mario Ponlenclle, Tboinaz Fa-
ria, Octavio Britto, Sydhcy Pullen, Vasco i
Abreu, Oscar Portella. José Canto, ii. Corte |Meai, Jair Hoxo, W. Teague, Mendes Campos, I
Júlio Werncclc, L. Bartbolomcu, Ilufino de
Almeida. Guilherme Preehcl, II.
Pranz WaiU e Oswaldo Gomes.

Rowing
A festa do Boqueirão

Correu brilhantíssima a primeira parle da
festa da manhã de hoje, no C. II. Boqueirão
do Passeio, eomniemorativa da passagem do |seu 1!)" anniversario de fundação, a qual foi
transferida de abril ultimo.

Foi a parte aquática que se realisou nas
águas fronteiras á sede social, em Santa Lu-
/.ia, e r, programma para ella organisado
cumpriram _i'o rigorosamente.

lindas as provas desse programina, foi"devorada'7 unia "kolossal" feijoada.
1 > _»-_¦ i

-ti. MOREIRA
ALFAIATE

Participa aos seus amigos c freguezes que recebeu
novo sortimento tio Casiniiras Inglezas.

Ouvidor 170 — 1- andar.

NOTICIAS LIGEIRAS
l-OGO — Uiif principio de incêndio se ma-

infestou hoje, no sobrado do prédio n. 195
da rua de S. Pedro.

Reside ali o turco Salim Breve, que se oc-
cnpa em manipular verniz. Foi justamente
quando elle preparava uma certa porção da-
quelle produeto, que se deu uma explosão no
fogareiro de álcool, dando-se o alarme de lo-
go.

Os bombeiros, chamados ao local, não pre-
staram os seus serviços por já ter sido o
fogo extiiícto a baldes- dágua.

A policia do 4o districto esteve no local.
QUl-IMOU-SE — A cozinheira Gabriella Sou-

za, preta, quando em serviço á run Joaquim Sil-
va n. 105, queimou-se com água a ferver, sendo
enviada a tratar-se na Santa Casa,

 ¦ _.._- ¦ 

A policia regh.tMi a queixa, i

njjn
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WÊ ULTIMO MILHÃO! 1 
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Portugal na prra
. NOTAS DA BECRBTARIA DA COM-MISSÃO PRO-PATRIA

AlgiuiH membro, da üraude Gòmmlasflol»orltiçue_n Prú.Pntrln nilo coiitliiunmonlo In-
t.Tpelliidn. por amigos sciih, ncgoclanlcs, Iu-
dllKlrlnc. ou ri|ircsciiliinles cominercIacH de
vnrhi. rauiiis de negocio, sobre a. ro.oluçõOH
loiundiis pela <;,.,,„ie CominissAo em rolnçÃoan "liii.veiilliigc." ilus iirodiu-tns iillcinAcs ne-
gaclad.il por inlci-nu-illo do eominorclo por-luflU-ü <*••» lodo o Urasll, e iiumeaduineiite
iicsin cnpllnli

A Orando Cominlmíto «ente, assim, a neces-sidude dc roprodimir a nula que foi publica-dn om Iodos os Joriliie», no dia ti de abril ul-
limo, e segundo u qual ficava nu critério de
cadn um a alliliide a seguir neste gravíssimoav.uniplii, São estes os termos da nota pu-blicad.i :-A CiniimlWin 1'ró-Pnlrhi resolveu consi-
ilerar culii inaila a resolução já votada porncçliiiiin.fto u.i primeira grande reunião dacolônia, referente á iittllude a assumir cm re-
loção nos interesses allemães, llbstcildo-SC,
porem, de csiabclccer ininlquer pi-ograniina aseguir lia pnillen de lal lltlIlude, devendo to-das as medidas relativas ao assumpto fli.irmi aihilrio de cada um, porquanto a Connnis-são Prô-Pntrln confln no erltcrlo o piitriotl..-1110 de Iodos „s porluguezes, que, ccrlaineute,
Riibcritu agir dc modo mais conveniente o ef-flenr, segundo as circiimslnnelns e guardadas»s ,hi Idas coiisidcniçôcs á iiettlralidadc dn
uaiz onde nos ncliaiuos,"

Alguns membros da P sub-eommlssflo, aos
quaes está nffeeln a missão da "Propaganda
Patriótica", compenetrados de seus devores,lem agido dlscretnmciite c de um modo cffi-
vae cm relação no caso. Alguns oulros, sem
li-niiu- de qiiaesqucr conseqüências, lèm pro-cedido de unido assás slgllINentivo, (laudo alé
publicidade nus seus gestos de franca lios-
tilidade ao eonimcrclo gcrmiinico. A todos os
porluguezes cabe, pois, o dever de seguir o
exemplo destes seus compatriotas, procedeu-do, porém, como lhes nprouver, e dentro doslimites indicados ua unia da Commissão Pró-Cairia. O que a Iodos muis compete fazer,nesle momento, é cooperar pnrn que, no com-bate travado eom a industria e o commercio
ilos nossos inimigos, :i nossa pátria ganhe,na expansão de seu intercâmbio com o Ura-sil, o terreno (pie porventura seja cedido pe-los nossos competidores vencidos e persegui-dos.

"Secretaria, 12 de maio de 1IU0 — I...mo.senhor, —O l.xmo. Sr. visconde de Moraes,
presidente da Grande (.ommlssúo Portugueza
Pró-Palria. citciirrcjfn.no de agradecer o offi-
cio de 8 do corrente que V. Kx. teve a gen-tileza de dirigir-llic com motivo na remessade auxilios prestados pela nossa colônia dcCaxainbu1 á causa que a Grande Commissãoampara e defende. O Sr. presidente pede aV. I.x. a genlileza dc fazer transiniltir aosdemais membros da connnissi.o que V. I_x.tiio dignamente preside os prolcrtos de suaelevada estima e sincera gratidão e a toda acolônia portugueza de Caxambu' a noticia de(pie a importância de 0308000, relativa á lis-ta da grande snbscripção, já se adia em po-der do respectivo thesoureiro, Sr. Albino de
Souza Cruz, e a de 1 iOflO.OOO, produeto do
festival ahi realisado, foi confiada ao tliesou-
reiro dn 2" sub-conimissão, Sr. cominendndor
José Gonçalves Guimarães, (|iie a fará seguir
ao devido destino, juntamente com outras
verbas ,jn recebidas de varias procedências>ara o mesmo fim.

Inclusos, rcmello a V. I.x. os recibos das
duas Importâncias, (pie nos foram entregues
pelo Fxmo. Sr. comincndndor José Pereira
de Souza, digno vogai da commissão, queacaba de regressar dessa cidade.

Reitero a V. Kx. os meus protestos dc ele-
vada estima e consideração — O secretario
geral.

Ao Exílio. Sr. José Maria da Cosia Gue-
des, d, d. presidente da commissão portu-
gueza de Caxambu..-"

¦ _!•_¦ I

Da platéa
AS PI-IMb-IRAS

"Vlnle dins ii .oinlnn", no Trlnnon
Aiispli-loslsslina a eslréa d.i companliia Ale-xniidrc Azevedo, lionteiu, nn Trlanoii, qu,: rc-abriu reliiniindo, iiiiKuieiiliiihi uo pnlco e nu

philéa c liiinbein nas decorações. I m Iriuinpliiio uiioila u linha. Ilu.i . JCSSOCS, (luas iiiereciiln..eiichenlcs. Plalén de escol, a platéa ,l„, prl-melros leiiipns do Trliiinm, A peça "Vinte illusA Miinbnr, oompdla-"vaudovilfo" du PlorroWeber ,é umn fabrica de gai-giilhadas em Iresnetos, sem a iniiiiimi esciiliroslihide e éslá nin-
Riiiflcaiiienle trailiizida por Portugal da Sil-va. O desempenho seria Impecável si não fos-som as indecisões do Sr. Mario Aroso e a "ini-
noneiiehi" da Sra. Arlcelll Castro com o senIrritante- "fm-c-n-miilu' cm uio constante Ale-xiiiidre Azevedo, muito ú vontade no seu papel,•pie sabia nu ponta dn li,mi,.,; Autonio Serra,
çorreclo gulfi cômico, não deu tamhem trnba-lho no ponto; João Barbosa, Ferreira dc Souza,e I.iiiz Soares, esle um novo de futuro, deitem-
pciiliaiaiii muito liem os seus pequenos papei:,.Pelo lado feminino, ISmilin de Souza, AdelaideCoutinho e Brasília l.azaro niniillvcrnm o con-
COllO que gosain ua coiuedla. A plalén applaii-dlu com enlhusia-iiuo o pequeno grupo de nr-listas que lhe proporcionou em duas dosesnqtielles mçimentos de nrlc honesta, mnnlfea-lundu ussini o seu apoio á luieialii.i de Alexaii-drv Azevedo, apoio que precisa icr mantido pa-ra que essa iniciativa uno esmoreça e antes, seincentive para beneficio da artapreciam.

0 fflI.I.lCIlBll_
No iiuiií douro do «aula Crua .

porcos, m
i".i
V.,

dos <jt_u* a
"Kva", no Carlos Gomes

A companhia italiana Mnrescn .. Weiss deuliontem um especlaciilo novo. Foi representa-da ajnleressanto operclii de Frniiz I.elinr,
in n ' .,í|1"'' conseguiu dessa homogênearoíipe uni desempenho regularmente bom..Iara Weiss, no üypsi, e Tina d*Arco, nalivn, foram dignas dos npplnusos que rece-Deram. Guido Snlvl encheu as scenns com asua esfusinnle "vls-comlcn" "Kva". pois, foi
justamente nnplaudldn, e o, será ainda hoje, ánoite, na ultima representnçno.
"A Marlyr", no Itcercio

O Recreio, honlem, fez lembrar aos seusfreqüentadores os tempos idos em que ali serepresentavam as peças do velho repertóriodramático. A companliia que ali trabalha le-
vou á scena a peça em
cinco actos, "A Mar-
lyr", do gênero "dia-
malháo".

A platéa vibrou dc
emoção e as lagrimas
foram abuiidantlssi-
mas... Quasi toda a
genle que assistia ao
cspeclaculó chorou o
chorou deveras, fazen-
do lembrar o caytllbci-
ro Carnioli, da "Dal-
liln", na sua narração
a André Hoswen...

Choravam as mui lie-
res, os homens, os ca-
maroles, as cadeiras;
as frisas choravam e
choravam as galerias...
Só não choravam os
artistas, porque já não
lém lagrimas...

Afinal, isso, á,s ve-
zes, é bom. listamos
acostumados a rir lan-
lo no theatro, que essa
variação para o choro

osto... As honras da noite, no He-
i Palmyra Torres e Elelvi

V^_______P-_________£v£m_HU

Abolidos, hoje : .111 roxci, Iti
carneiros o .'II vllello..

Marolinnloa: Ünndido li. de Mello, r,i
•' I p.i Dnriscli (St (!., IH r.J AIckkikIiv
Sobrinho, . p,i A, Mendes <c C,, fiil i. • U«ma .. l-llhos n; I-,, 5 p, u 5 v.j Primei»..
V, (loiiliirl, .11 r,, 17 p, o 10 v,; C. Sul Mi-
iicira, III r.j .loiio Plmeiilii do Abreu, T,\ v.iOliveira liináo íi C, 1(1 c, JO p, o íi v.i
llnsilló Tavares, liI r, u 8 v.j Castro & (',.,.'II r.: C. dos llcliilhlstas, t!0 r.; Porllnlio ii
(!., III r.: I.ulz ilurbosa, 18 r.: F. 1*. Oli.
veira & <;,, .|7 p,; i'(.riiaiiiles íc MarcondesiI» P., e Augusto M. dn M.tlii, 8 .-., 13 c.ie .1 vilellns,

Porom rejeitados : I 3J.| |,8 r. t 1 1), .Foram vciiSidos: 3(1 li'l r."Sloeli" ; Cândido K, (|. Mello, ,'il7 C.í
Dlirlsell i. C, :ill!l; A. Mendes Ji C, !!)!);I. lim _ Filhos, .-1511; PmiíolKCf V. Goulart,-,'.' l',- .'Sol Mineira, 127: C. dos Itelalhldas,105; João Pimeiila de Abreu, 171; Oliveira
mulos & c., U80i Dnslllo Tnvnreg, IÍ72: Casetro & C., 17; Porllnliii & C,, l|;i; AugusKiM. dn Motta, õl, F, P. Oliveira & C, 121.e I.uiz llarbosu, M2. ToluI : Il.lll,,

No onlrepoBlo de S. Diogo

liegou
: Sü!

O Irem
Wndidi
Os preçossí 170 a .*ãdl)

uelros, de I
a Ç800,

No malndouro da Penha

, hora,
18 r,, -13 p., l.S c. e ;

lorain os sogulnícs : reze
porco., de 1(1200 a lÇÜOOj

SOO a IÍ800, c \iteIlos, ík

il v.
. 'Iu
car-

9500

Abatidos
Abatidas

limitem : l.. fozes c-
hoje : '.'l rezes.

1 ___». i ii
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liiinr-ador o polido.* universal
EM TODA A PARTE

__•*_-

1'aliiujra Torres
causa
creio, couberam

.«IIFIIB1
na matriz dn
Sá; Joaquim,

9, na ciipclla

na Serra, que se incumbiram dos melhores cmais difficcis papeis. Ambas se portarammuito bem.. Não convém salientar defeitos,como o de não saber o papel, o que aconteceuao Sr. Lueiano de Castro, quando a represen-
taçao em conjunto correu bem.

MISSAS

Rcsam-sc amanhã:
O. Maria da Conceição, ás 8,

Espirito Santo, no Estacio de
Kgyplo de Andrade llosa, ás
de X. S. do Amparo, em Cascadura; FranMattos da Silva, ás !) 112, na matriz dc SanlaAnna; Américo Humberto Gilho, ás 0, na mes-ma: Octuvio Ferreira, ás !», na egreja du l.uz;I). Magdali.ua Hortn de Araújo, ás 9, lia i.,'iií
dos Militares; Francisco de Souza Brito, .i. !>,na egreja.de S. Francisco de Paula; ClotüdeProcnça Cavalcanti dc Vlbuquorque, á' ÍI, ua,mesma: I). I.sleph.inia Teix-.ira (Nbaziiihã),as D 1,2 ,na inesm ".; I). Eli'-;. Teixeini, ._. fl, namesma: Francisco José Pinto Cai 'neiro, ã< S P3na mesma.; José Valle dos Santos, ás 9, ij;, mes-nia; I). França Paiva, ás 9 1;_. ua innsinii; donaAnna Crelton, ás 9, na egreja do Cai mo; do-.nblydia de Paula Araújo Malhias. ás !l, na matriz:de .\. S. de Lourdes, em Villa Isabel; D Piiidn
[>.'la Vasconcellos Nnseimenlo, á* 9. ua mns.-un-- i D. Anna Mendes da Fonseca, ás 9 112 na-1 triz da Gloria; D. Marietta Baltlinzar
Ws torres

PO DE ARROZ B; o melhore
não é o niiiis ca-
ro. Adlierento,
medicinal emui-lo poruinind... Caixa 2$50n; pelo con ei» :j$2(ji).

Vende-se em tolas as Perfumai ias, Pharniacias
o Drogarias o no Deposito: Perfumaria Lopes,Hua IJniguayana U, Itio,

Meriiiinté 100 rs. de sello enviaremos o ca-taloeo de
CONSELHOS DE BELLEZA

ü assalto a oiiriwria da ma
llf-ppia

dn_-uV.-^"—-" --,lonlem' so],rc ° asSillt°»"-.»«.'«",ii, uíssemos que o alarma fôrnado por um gimr<ia civil c„ «ndo queni o
ío Co í _/0,. 

0igRlUYda-,,-10,cturno ^l^ Medei-
jos (..one.i, n. II,, auxiliado por seu colleif-i Dn
!T4Tr 

PfixV°' 
?-s .l»aes. 4ois communicaram o lacto a judicia do .')* districto¦" ¦ 

_HM» '

A Saúde da Mulher
cura .todos os incommodos de se-
nhoras, tues como : hemorrliagia,
regras dolorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

Di-..Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos.
Si/. g_rg._fa- Cons*»a* "e 1 ás 6-A,.sembláa n. 60.

umgrupo de indivíduos assalta
e fere transeuntes

—-«__

i.\ o
NA IíABYí.ONíA

casal subindo o morro da Babyloniadistraindo >,,„„., encruzilhada do caminho, s r-giu-llic a rente um grupo de homens que oro-curou raptar a mulher. l
Rcsistiudo o seu companheiro, quatro homensdo grupo se adeantaram e armados de facaíeriram-i, o quatro vezes. Com a approximacâoda policia do 7» districto, fugiram.

J,4."ul0> 'hi!in Alv,cs Rjbelro, cordeiro, mo-rador a rua Fernandes Guimarães
medicado pola Assistência. SuaAnua Cerqueira,. nada sçffren
_ O commissario Ainrico, conseguiu saber cinedo _:rnpo assaltanle, faziam parte Aristides Al-ves Dias, Angusto Geraldo Dias e Raul de talem cujo encalço estão policiaes.

n. 87, foi
companheira,

——¦ _!._- 

A Monte Pio da Familia e os seus
sócios no Recife

Recebemos do Recife o seguinte telegramma:"Os mutualistas daqui da Sociedade Montel io da Familia, de S. Paulo, abandonam com
grandes prejuízos esta sociedade, (pie, pelas ex-cessivas despesas da sua ex-directoria, e pela(lesintelligeneia entre grande numero de seussócios com a actual directoria e pela sua faliade-critério, merece severa punição dofederal."

Morre repentinamente,em
viagem, uma senhora

De regresso de um' passeia a Campo Bel-
lo, uma joven senhora foi colhida pela mor-
te, eu. viagem, victima dc uma syncope car-
d.iaca. .

Era ella D. Barbara Corrêa Lima Neves,
dc 26 annos, esposa cljp Sr. Leopoldo d'a Sil-
va Neves, residente á rua Vinte d,e Novem1-
bro ii. 174, en. Copacabana.

Vinha enr couipanhia de seu esposo, quan-do ao chegar o trem1, á estadão c'.e Belcnr,
foi acominettida da syncope que a victi.i.o:u.

Aqui chegando o cadáver, o agente da
Central coir.miinicou o fado á policia do
14o districto, inc',0 ao locai o com'missario
Camjpos, que solicitou um- medico cio Ga-
binefe Medico Legal, para constaitar o óbito.

O cadáver cie D. Barbara fcli mais tarde rer
movido para- a resic.encia de seu marido.

VIAS URINARIAS
Syphilis. Moléstias das senhoras -
Estreitamentos urethracs, (sem operações), jonor-rliéas chronicas, cystites, hydròcelcs, impoieneia,

e cspermaloiTliéa
Cura especial e rápida pelo

DR. CAETANO JOVÍE.E
das 9 ás 11 o das 2 ás 5

LARGO DA CARIOCA IO Sobrado

4 escolha do paranympho da
Faculdade de Medicina

Realisa-se depois de amanhã, terça-feira, ás14 horas, na sala 13, uma reunião dos doutorai!-dos para resolverem os assumptos que constamda seguinte ordem do dia: Io, direito ao votodos ouvintes que já lèm uma cadeira do quintoanno; 2", como serão feitas as eleições do pa-ranympho e orador official; 3o, não admittirsob pretexto algum votos por procuração; 1",eleição do orador official.
Podem os mesmos o crimpareciinento de to-dos os doutorandos inclusive dos ouvintes queja têm uma cadeira do quinto anno.
A mesa que .presidirá os trabalhos será com-

posta dos doutorandos Jefferson Siqueira, Pau-lo Calaza e Queiroz Lopes.

Drs. Pinto da Rocha,
Taryino Ribeiro

e Arthur Fernandes
Advogados

KOSA.RIQ, 109 TEL. 749, NORTE
*^^^MflB__IM-_l___BH__mHBBBBB_B_5

 _M-_ .

Cooperativa Militardo
Brasil

l.ealjsa-se amanhã, ás 17 horas, no sa',í,onobre do Club Militar, á avenida Rio Bran-co n. fohmwi assembléa da Cooperativa Mi-ütar do Brasil, para apresentação das contasdo anno lindo, eleição do novo conselho fis-
.ociedàdeeUSSa0 

Cle !l'ssun,l'los tlc ''«teresse cia

NOTICIAS
A companhia Rotoli-Billoro termina hoje suatemporada no Lyrico

Com as operas "Cavalieria Rusticana", deMascagm, e "Os palhaços", de Leoncavallo,
termina hoje sua temporada, uo Lyrico_ a ex-cellente companhia italiana Hotoli & Billoro,
que deu ao publico carioca, ali, uma serie bri-lhanie de cspectaculos. Seria uma noticia má
para nossa platéa, si não adeantassemos jáque essa companhia vae dar mais alguns cs-
pcolculos no Apollo. Ii' uma resolução intel-ligente do empresário José Loureiro que, as-sim, dá ensejo a que os que não foram ao Ly-rico, por acanhamento. possam assistir tam-bem ás exccllentes recitas da "troupe" Rolo-li & Billoro. A sua estréa no Apollo será dc-
pois dc amanhã com a opera "Giocondo.".
A festa da Sra. Clara Weiss

Clara Weiss, a primeira soprano da com-
panhia italiana de operetas Maresca & Weiss,
que no Carlos Gomes está actualmente fazen-do uma temporada de successo, faz amanhãsua festa artística. Vae ser um espectaculo
de justo successo. Além da representação da
opereta "Reginelta delia rose", em que essa
actriz faz, magnificamente, a Lilian, haverá
interessantes novidades.

Clara Weiss, que é lambem hábil musieis-
ta, regerá a orebestra na execução da proto-
phonia do "Guarany", do nosso immortal pa-tricio Carlos Gomes, e •cantará "M'ama non
m'ama" e "Addio Good boy" acompanhada
pelo maestro Mogavero.
Deixa hoje o Recreio a companhia do Polythea-

ma de Lisboa
Com mais uma representação da bella peçade D'Eiinefy, "A Marlyr", dá hoje seu ulti-mo espectaculo no Recreio a companhia decomédias e "vaudevilles" do Polytheama cieLisboa.
Essa "troupe" embarca amanhã para SãoPaulo, onde estreará depois de amanhã noS. José, com a interessante comedia "Os cincosenhores de Francfort".

O Trianon vae inaugurar matinées chies
O Trianon, que honlem se reabriu, eom evi-dente successo, vae inaugurar para a semana as

que

A.
0),: Rodí-i-

i-> '-1 mesma; D. LeopoldinaMacedo Ribeiro, ás «, no Santuário de Ma-na, a rua Cardoso, no Meyer; Edgard da CostaAraújo, us !) 11', na matriz de Santo Aüíonic.dos Pobres: I). Condida Martins Teixeira; .-.-<!.', na mesma; D. Orininda Diomnr Nogueira,as ), na de S. João Baptista da Lagoa; !.. lis-
tephania Leitão Varella, ás 9 l|2, na matriz doSacramento; Francisco Mattos da Silva, á . !l 1 -iia de SaiiPAiina; Manoel Ventura Tcixoini !'iií-lo, asJ, na Candelária; Dr. .'.lisbello Freire.as !) lj.J, nn mesma; Manoel Ferreira da SilvaBrandão, ns 10, na mesma; Francisco Lciio Colm,as .1, na de S. Joaquim; I). Aurora Pires de Mel-Jo, as 10, na egreja de S. Francisco dc Paulaia..

ENTERROS

suas "matinées chies". Serão festas emnao faltarão elegância e arte, assim nos asse-
gurou Alexandre Azevedo, o correcto. directorda companhia nacional de comédias e "vau-
devilles". Quem liontem assistiu á estréa des-sa "troupe" não duvidará que isso vá aeon-tecer. As "matinées" serão "roses" e "blnn-
cjies" e se realisarão ás quintas-feiras e sab-bacios, respectivamente.

Sun-
Ma-

-~™^_í%^»'

governo

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. -179
(Por cima ,1o cinema Parisiense)

Êxito absoluto da strounc. sob a direcçSo do cabaré-tiorJULIO DE MORAES.
M.VD-DOISSV, e A1UETTI. F0U0ÈRE, chanlou-c, ãvoix ! I.ES D'AnC0, artistas cômicos. DELLA SINAYAdansai-ina oiicutul! S0RELLE C10RGIS, dahsarinas átransformação!
B0BU', cançonetista Iiespanhola! TUI0 I.AMrz bai-Iarinas nii.-iiis! '
Excellento grupo de dansarinas!
A'S o HORA si

Ao Cabaret!
¦ _._¦_

Jv-ÃO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes- emedeixem de comprar seus en.xovaes no Paláciocias Noivas. Uruguayana, «3 r_ Rio. Peçam cata-.2esos )llus_-*<í(.i.i ."_-_-_

Consulíonio Medico
, (Sú se responde a cartas assignadas cominieiaes.)

P. T. N. T. O. (Rio Grande) — a), pôde;b), e possível fazer voltar ao estado nor-mal desde que o tratamento seja feito atempo.
J. P. A. .). — 1», tome 60 duclíasirescos-

sezas e mantenha-se em "repouso"; 2°, nãoé possível emiltir uma opniáo sem exame.
V. E. A. .1. (Juiz de Fora) — A' noiteuse a seguinte loção: Enxofre precipitadoseis grammas, tale: pulverisado duas grani-mas, glycerina pura 60 grammas, água cierosas 120 grammas, tintura cie quilayn 10

grammas. No dia seguinte lave-se com*.igua
quente e applique o pó: Oxydc de zinco cin-co grammas, amido 20 grammas, ácido borl-co quatro grammas.

í:. ?• Y ~ -u suas informações são in-sufficientes.
S. X. L. -- Lave-se com água cie Colôniaeyise o seguinte po: Subnitrato cie bismulho•lo grammas porniangnnato de potássio tresgrammas, sab ey Ja lo de sódio duas grammas.

,N. S. C. — Não deve confundir o exer-cicio de tim neto pbysiologico com um vicio-o primeiro é necessário, ao passo que o se-gundo e prejudíci,;!.
A. R. G. (Campos) — Uso iulerno; Salcte yicliy, pho.photo tricalcico, magnesla hv-dratada aa 0,25. Pnra uma cápsula, mandeíu. tome uma ap.5. cada refeição.

5f. BARIO PINTO (Interino)

Dr. Ethya r \ b ran (es T.vata'"é,íto ¦
pelo .•neum.íiora.. - Run S losé iltãf™horas

A venda avulsa da A NOITE nos
Estados

Por accordo estabelecido entre° ?L rçi?. «"divos agentes, A NOITE ea 100 reis nas seguintes localidades:Estado de Minas: Bello Horizonte
Rnjuba, São João d'El-Rey,'Fora,

a gerencia* vendida

Juiz cie
Barbacena, Sete Lagoas, SlUo. Vlfi N?va dê
C,1,1r^HnCafp,!iaZeS' Pivinopolis, Ouro 

^Fino,

P ,1 In ,' Pa11}»yr?. Soledade, Pouso Alegre
Calnih.:'TId0'_F01'ní,ga' Villa de p«'<WesCaxa:mbu, Bom Successo, Tres Corações, Var-zinba, Sabara (Jeneral Carneiro, Ribeirão
O. nn. íirCnmbu?"írn'- Ri0 Novo> TheophiloOltom, Alfenas, Estação Burnier, São JoãoNepouinceno, Paraisopolis, Campo Bello, Pas-sagein dç Marianna, Santa Luzia de Carango-
Ja, Lambnry, Estação de Freitas, Christina,

riahe, Patrocínio do Muriaiié e Cid. de Pai-
Eslado do Rio: Barra do Pirahv, Friburgo,Estação Entra Rios e Estação de Sanuci iEstado de S. Paulo: Cruzeiro e S Rau ôEstacio de S. Catharina: FlorianopÒlis '

Es ado do Paraná: Curityba e Ponta GrossaEstado do Maranhão: Caxias _i-s>-.a.
Estado cie Sergipe: Aracaju.

Exames de sangue, analyses
de u_>snas, e.c.

daDFacii_dUDd ^tV- SIauric,!o,de Mt(leir«s."• i .ii.uiu. cie Medicina — Lab —„ae -veuicina — I.abornlnrinAnalyses e Pesquizas: ROSÁRIO 1(18* Í& Gonç. Dias. Ta_,_d« L_b. N, 1334
-<!•

de
pr*-

líesperia, na "A Mordaça", de Sardou
Hesperia, a celebre actriz, Collo e Gbione,dous exccllentes artistas também, sendo o ul-limo o atamado Za-la-Mort, réunir-se-ão nainterpretação de um nVásTrio trabalho cinema-tpgrapbico, que será amanhã exhibido no Pa-the. E' elle denominado "A Mordaça", ex-traliiclo da celebre obra cie Vietorien Sardou.

O cartaz do Palace
Hoje á noite dá-se no Palace a ultima re-

presentaçao da apparatosa revista "Céo Azul",que ali tem feito successo. Cremilda cie Oli-veira, Satanella e Julieta Soares dão a suagraça aos principaes impeis dessa peça. Ama-ilha, em terceira recita de assighalura, a eom-
panhia Palmyra Bastos representará o "Con-
de cie Luxemburgo". Na quinta-feira vindou-rn, também em espectaculo de assinaturaserá representada "A.Veronica", fazendo Pai-myra Bastos e Almeida Cruz os papeis queaqui crearam ha muitos annos.
A companhia Ruas despede-se hoje do Apollo

Com a interessante revista luso-brasileirade André Brun e João Phoca, "Fado e Ma-xixe" em que os festejados dueltistas "Os
«¦craUIos- estão fazendo successo .despede-se

ias.
pois deamanlia.no Recreio com a revista "De capotee lenço ,. em que pela primeira vez o papel decaho hlysio será representado pelo aetor Joa-

quim Prata.
——- Foi contratado, ao quo nos consta,

para a companhia do S. José o aetor Alhcr-to ühirn.
 A companhia eqüestre do Republicaestreara amanhã uni numero de successo, "Os

leões selvagens''.
 Com a revista "Meu boi morreu'', quecom o maior successo continua em scena noSão Pedro, fazem depois de amanhã a sua

lesta artística os autores dessa peça, Raul Pe-
derneiras e J. Praxedes. Especlaeulos para hoje: Lyrico, "Ca-
valleria Rusticana" e "Os Palhaços"; Tria-non, "Vinte dias á sombra''; São José, "O
Gancho"; Palace, "Céo Azul"; Recreio, "A
Martyr"; São Pedro. "Meu boi morreu"; Car-los Comes, "Eva"; Republica, companliiaeqüestre; Apollo, "De capole e lenço".

Foram sepultados boje :No cemitério cie S. Francisco Xavier.iSair, filha do Osório Bonifácio cie Andrade,estrada velha da Tijuca n. 09; Ainw >iaza-í-elh Rosa da Silva, travessa Alice n. ;í,.; Fe-lippe de Aguiar Catei», rua Bella dc S. Joãoii. 11); Joaquim-Pinto dos Santos, ladeiraMendonça n. 1!); Almerinda, filha dc Mariada Cruz, rua Benedicto Hippolyto u. 72- \n-na Joaquina Rosa, rua D. Cândida n.Yi.J:'.Maria Joaquina da Conceição, hospilnl dnSanla (.asa; Sebastiaiia Nobrega de Faria,idem; Luiz, filho de Manoel Pereira dá SiJ-va, rua Coronel Pedro Alves n. 205; Moknrt
Çancio, bospital da Santa Casa; José, filho,de Mano Fe^eira, ladeira do Seminário'

. ' ' ; Gasej«n-o Ferreira de Barros, -m.. ,Comle de Bomfim n. 7; Eduardo Antônio de'Ullveira, necrotério da policia; Mana, filln-,de Augusto César, travessa Patrocínio n !;iõ-pliarniaceutieo militar general Henrique .loa-
quim dc Ávila, rua Emereiiciana n í)' Are-cy Soares, rua S, Christovão n. 813, casa lij-1-ernaudo da Silva Mendes, morro dos Pruze-res n. 2m; Salvador Dora dc Menezes, rua'do Ouro n. í,2; Graeinda Pereira, rua Carlos'domes n. So; João Cypriano dos Santos run'Livramento n. 101; Isabel, filha de Domin-gos Montoano, rua Dr, Carmo Netto n 137-Cândida Moreira Pontes de Aguiar, ruat.Vnna n 29, _ Adelaide, filha de Luiznoel de Oliveira, rua do Bisp,» u, 120No cemitério de S. João Baptista • Ma-ria Couto Moreira, rua N. S. de Copacaiiam.n. 585; Maria Garcia Valladão, tua B.ntc.»Lisboa n. 79, casa 2; Anionio, filho de _n-tomo Bernardino Ramos, rua Dr. JoaquimSilva n. 5!), e Maurício, filho dc Augusto Car.mo e Silva, rua Gonçalves ti. Jtí.No cemitério do Carmo : Mailino Farinha, Hospital do Carmo.Foi iluminado hoje, no cemitério de São*Francisco Xavier, o professor Raphael M„n<teiro Autran, irmão do 1" tenente do :Exerei_'

to Cesario Monteiro Autran e primo dos ji,,".'sos collegas de imprensa Henrique Aulran e>Alipio Cordeiro.
O enterro, que foi muito concorrido, saiocia rua Ceará n. 57, estação de S. FranciscoAavier.

Effectuou-se hoje o enterro ci;. Sr. Acea-cio Ramos de Azevedo, antigo funecionarioda Inspcctoria dos Serviços de Propbylaxia.
O feretro saiu da rua João Rodrigues ifi 69,casa VII. para o referido cemitério.Serão sepultados amanhã :
No cemitério de S. Francisco Xavier :",

Marino, filho de Luiz da Silva Soares Filho*
ás !) horas, rua Laura de Araújo ti. 78; Nn-.
zarinn, filha de Antônio Marotta, ás II. run'
Itapiru' ii. lã!), e Francisca Maria de .Tcsus;'
ás 9, rua do Lavradio n, lãá.—¦ Nó* cemitério de S. João Baptista : Jo-sé, filho de Flausino Pinto, ás 9, nia São
Clemente n, 2150, casa 23,

¦ ««__»  I,

Avc-í

v^i.ii,.,,., co.™ i.i/.L-iiuu successo ,despedehoje a noite do Aiiollo a companhia Ru,Essa ytiioupe" lusitana estreará depois

Guaranesia!
PARA O ISÒ10MAGO _f AV-
FALUVIiL. UMCAL1XAòRli- \

FlSlÇOliS.. .
„ .. -mm.imM ,.._S-j^-JS—., ....'..,^_y \

Um tiro mysterioso fere
uma mylfier do povo

 
'

Na avenida Beira Mai*
Probibida a covrida "'

cyclos, evitados assim
ainda houve uni facto
empreliendimento.

i\' hora do inicio da

sur route" dc mot^V
possíveis desastw'
provenieuíe dc t.

a nora cio inicio da prova, entre oulrrf,pessoas, estava na avenida Beira Mar a par?da Atra Maria da Silva, cozinheira, morado'.
n. 53.
um estampido,

d
ra á rua D. Luiza

Súbito, ouviu-se. um .;-ia;iv:,i.., -..-.
tin nao se sabe de onde, sentindo-selenda.

Chamada a Assistência, foi verificadoo pro.iectil a ferira no ventre.
A policia do J31 districto fez abrirnio para apura;- o mysterioso caso.
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ALAIS
-- 8

AMANHÃ ~ SEGUNDA-FEIRA - AMANHÃ
Programma novo - Três filma

A Grande fabrica da Creazot
Nailn mais interessante c de
maior opportunidnde, queuma visita na formidável
fonte de abastecimento du
munições do glorioso Exerci-
to I-rance/.. — ««DES CA-
NONS! DI-SMUNITIONS!

1 Pf ^fP^ SP

L' 

X~YY'.'^.^d^^.^*a-Í^^^^^Y^^ poderoso medicamento pura
Y-jtY . *¦. ".,Y-c^r..--'>¦¦*-•'; Y^i<YYyy¦;.¦..'.¦;.£' a cura de males onde ammnnm '¦'¦¦¦ ¦ 'n——a—**fl scieiicia se ve vencida

3, DUVIDA CRUEL

' •.Miriios.i, jjcptitnental e commovedora comedia dramática cm 2 longos actos.—
Alfêrnàtivá angüstiosa de duas irmãs, de dous entes que mutuamente se votam
a mais terna affeição e que procuram por todos os meios se occultar o ohjecto
de um grande desgosto que ameaça tanto um como outro. — Sublime sacrifício,
abnegação única.—Amor de fainilia.—Reunião do lar, —Estimulo para o bem.—

A protecçao e a benção de DEUS !

» FORTALEZA, 1.4 (A. A.) — Esta verificado
j.fluc não se (|uiz arrombar o açude do Caiu',
lendo sido apenas aberto uni sangrndouro.
As autoridades deram as necessárias provi-dencias sobre o caso.

"Jornal das Mocas""r '' .Leiam amanhã. Forte e escolhida col-
. laboração, Secção de Modas, etc, etc.

Uma reunião de candidatas
á Escola Normal

As Candidatas ao concurso cie admissão á
Escola Norma', que foram1 classificadas c
irão jrimjttklas, reuiKünHse ainaríhã, ás 13
iior^ais, no prédio ir. 73 da rua da Ãlfahdfegái
afim de tratarem tle •assumpto de interesse.

Illt C41IWIV Uoiisultorio: rua Sete¦Jl\. \a\Jm9\J de setembro n> 9G> dag
2 às 4., Itcsid, rua Machado do Assis, 'Sá, Cattete.

LUSÍADAS
,r*JL-¦'iSsVlM K*sr^\ ¦i»a«gnii«>a«iüBtoaiMaa*«^*-«*-«-»'iiTiiiiiiaiii ne—

\ JMaM^Ws^ ^wA/k ' ii ¦¦'. .i e.i \»^y«t gii í ^m cigarro m,stura» f,n°»
P^^s\-Py1i* %?^Mi flplirarln í- aro.

l^^^^^^Él 3oo réis
(69) "~~ ^~
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"ANoiteMundana
ANNIYEfíSAniOS

Nn pon*teJlnçnn da A NOITE o SuvorlnnoO, lliqonlODlnvoimonlo, uma estrelln do i»rl-luolrn «rniuln/ai. Josí Spvorlnno do Mollo,<|iu> <5 ti muni' por oxtonio do nosso rompa-
niiolro, ilchtlü o primeiro dl» dente Jornal, quea ollo vem prestando o concurso do» louíoirorçoi, tin him dedlrnçfio o dn tmit lutclll-
Hunelii, cooperando, assim, pnrn os (tous bue*cessus.

Oi ciimprlniciiloi de lioje, pnlH, ritliem ni
pnolnndor o òhoto dn composição dn A NOI-
II*. pelo rou nnnivorsnrlo nnlnllolo,Também foi do foslns liilinins, cA em
fit«n, o dia dc« ltoniem, polo nniilvorsnrlo doMauro durmo, um dos itosnos bon» compn-
nlielros tle rcdncçiio.

Fazem minou ltojoí
Os Srs. Ascletiintles C.oulinlio, eommissn-

rio do 10° dhtrielo polleittlj Arlindo Anto-
nio Lopes, coinmcvltiiilc cm iiossn prnçn: o
ncadomico do direito Iludidos do Amnntl, o
cnpilòo Titvnros tle Mntlos, iiitliistrlnl; Ml-
fltiol Dunrle Plnlu, dlreclor-prcsidciito dn
Companhia Mngéense; Pedro Luz, ncadomico
de medicina c fiinccloiinrlo do Tliesonro Nn-
clonnl.

—¦ Fnz nnnos boje o Sr. Emilio Rumos,
funcclonnrio tia Marinbn.Faz nnnos hoje o Sr. Renato Bruee Bo-
telho, fiincclonnrlo da Cenlral do Brasil.Comploln hojo o seu primeiro nniilvor-
sario nntnllclo a menina Mariu de Loui-des,
filha tio Sr. Edmundo Dias de Motirn, fim-
cclonnrlo do Ministério dn Agricultura.

Fnzem nnnos amanhã:
f)s Srs. Leonidas Miiebado, ftiiiccionnriu

tia Saúde Publica; Álvaro I.a/ar.v. du ndini-
iilslrnçfio da "Gazela de Noticias"; Dr, Hugo
Martins Ferreira, advogado; Dr. Barros Caiu.
pello, advogado,Faz nnnos nninnliíi a Exinn. Sm. D. The-
reza Ferreiro Cardoso, espora do Dr, Ber-
nardiiio Ferreira Cardoso, advogado no nosso
ifôro.

Fez oniios ltunlcm o Sr. Daniel Alves,
soclo-gcrcnto dn Sorveteria Alvenr.
CASAMENTOS

fl

Contratou cnsnmenlo com Mlie. Aracy tin
Silva Meira, filha do Sr. Antônio José de
Meira, eoinirieri-ianle ncsla praça, o Sr. .Te-
ronymo Calnznns, filho do major .Francisco
Cnlnznns, diretor de secção do Ministério da
\'iação c official de gnblnctc do inspector tle
Obras contra as Scccas.
BAPTISADOS Y*;^-

Na pia baplismn: da matri:: da Pcnba uma
filhinlia do Sr. Mí.nocl Vasques de Freitas.
representante do nosso commercio' recebeu
Itonleiii o nome de Dulce.

Os seus lios .Taymc e Dalila Vasques deFreitas foram o.t seus padrinhos.
CONFERÊNCIAS

Coniniuiiicain-iios que Miw Bitth, ítousc,secretaria viajante, conhecendo 54 ii>alzcs,
inclusive agora o Brasil, effecluará na Asso-
Oinçno Chrlstn de Moços, á rua da Qiiilaudan. 47. uma imporlante conferência,'amanhã,
as 20 horas. O lhenia é o seguinte': "As; mo-
ças estudantes e
entrada franca.
CONCERTOS

a guerra aclual", sendo

Realisou-se, ás 15 horas, no salão nobre daAssociação dos Empreffildós no Comnicrcio, o
concerto vocal c instrumental promovido pe-In directora e fundadora da Associação Pro-
tectora dos Pobres e Créniícns tío Bio -de Ja-neiro. Sra. D. Iüaliiia da Fonseca Pessoae Silva, em beneficio da 'mesma instituição.
VIC-MC

Bealisa-se domingo, 21, na ilha do Enge-nho, um "pie-nie" promovido por uma com-missiio compoíla dos Srs. Antônio M. fiar-cia, Domingos ,T. Vaz, Justino II. de Olivei-ra c ürneiano Linhas. A viagem até amiell.-i¦lha será feiln num rebocado), sendo;i>j,çln-barque, ás 8 tioi;^, nír;cáç*?,PharóiS-it«?^i
EM ACÇ.ÃO DE GRAÇAS
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PATME'
inta-fBipaJ8 de maio

O máximo cspectactilo de arte
c mímica tlic.itral

Uma trindade de
— artistas nunca --
apresen tad a:

A Bella Hesperia - 0

Celebrou-se. hontem, na egreja do CoraCõnde Jesus, a missa em acção de graças' pelorcslabelecimento do Sr., Dr. Sylvio Bome-ro, filho, mandad.) resar" pelos seus eollegasdo Ministério do Exterior e por crescido-gru-
po de amigos e admiradores. |

Essa cerimonia, que foi concorrida de di-
plornatas e -le varias 'famílias, teve a'abri-ihantal-a o t'6ro dafl discípulas de Mnre.Guerra Duval. havendo se distiiignfdó
solo a voz de MUe, Mary G..lvão Bucno:
festas '.. Y , . - .-..:

po

O.Sr. Cornelio Júnior, capitalista de nossa
praça e um dos- direetòres da empresa-dos
Grandes Hotéis tio Bio de Janeiro foi bon1-
tem, por motivo de sen anniversario nátalr-
cio, alvo de uma carinhosa manifeslaçãoVdS
synilinthia por parle de amiífos c bospei{(<í
do Fluminense Hotel, estabelecimento.;' de «ntii
propriedade. Houve do referido bolei úrnbaile, promovido pelo seu gerenlcj Sr. J*-.
gc Vasconcellos, dansando-sc aniniai|araente

s 5 boras de boje. ¦• ¦'-
¦ -——» *<•!>¦¦ •— ;'_'

Sorveteria Alvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Concertos todos os dias, d,íis

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

(JUNTO AO PATIIE')

ré nmwãl
Participam ás suas distihctás freguezas que,transferiram sua casa de molas; cbapéos pâ-ra senhoras (modelos) e importação de arti-

gos de fantasia, importados direetamente d*
Paris, da rua Rodrigo Silva h. 38, para a riia
7 de Setembro n. 95, Io andar, edificio d'"0
Paiz", onde afii esperam merecer a mesma
confiança de suas prosadas ordens, como ou-
tr'ora.
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celebre E. Ghione e o
elegante A. Collo

Interpretam a celeber-
rima obra de V. Sardou

À:

MORDAÇA
Cinco grandes actos em
que a taustosa enscena-
ção realça a acçao em-
polgante da mais íorte

peça de Sardou

. PONSIDERA -SE
SEMPAR"ESTE

FILM :
Pela interpretação.

Pelo autor
Pela metragem
Pelas qualidades

technicas
Pela enscenação,
Valor artístico, [5

insuperável
nunca obtido

»•

A MORDAÇA é o
mais bello film mo-

derno
Edição «Tiber-Film»-Roma

...ju.^1.—i

?t

\Miy

' 
\^5m âeír»i"acleHavâna IJ^E^r
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sfiRANDE E EMOCIONANTE ROMCE-CINEMA AMERICANO
—-3fós-

Kada episódio, que pôde sen lido desfacadamenrz,
conslirue um film, a ser exrjibido

nos cinemas Parhé e Ideai)-8®»
' - ' ' -li" EPISÓDIO =

pulseira c3o plentinaL
XXXVIII

., PARA A7NGAR OS MORTOS
!¦ *- Ghefc, disse um dos liomens, que fora ver
Sue (iiR-ni era a communicação. é Florence Jessl
aJ.lln lhe quer falar!...— Bem!.., Lá vout...

A morte de Sleve Webster fora cruelmenteRcnüda pela aventureira, que ligara a sua a
sorte do bandido. Unidos cm todos os deli-ctos, quaesquer que fossem, tinham ha cerca
(le Ires mezes deliberado casarem-se.

A bala do revólver de Jaincson puzera ler-mo a esse sonho 1... E por isso, desde então,íiel á memória do morto, Fiossie só tinha um•fito: vingar-se.
Ella englobava no seu rancor, não só aqucllc

jnie abatera o homem da sua escolha, mas tam-liem Justino Ciarei c Elaine Dodgc, que con-siderava culpados c responsáveis pelo tiro derevolver que a fizera viuva antes de ter sidocasada,..
Diariamente tolephonavn ao quartel-generalfi.ii Mao do Diabo" para se informar si qual-<I"-r nova cilada havia sido urdida contra os 1

seus Ires inimigos. O seu mais ardente de-sejo era que se empregasse para combatel-oso seu zelo e o seu resentimento, afim de lhe
permiltir saldar assim a sua divida de ódio.Ainda nessa tarde, logo que se recolheu ao
quarto que oecupava na casa mobilada, pediraao negro encarregado do "standard", o numero
44-9<l-Green\vich...

Allô, chefeI E' Fiossie .Tcssi...Não declare nomes ao apparelho! resmun-
gou este... Nem o seu nome nem outro qual-
quer! Que deseja?

Saber si já decidiram alguma cousa ti
respeito do que tanto mo interessa!...

Sim!... Todos os seus desejos vão ser
satisfeitos... A's Ires horas da manhã o seu
morto será vingado!...

Ainda bem!... Estou satisfeita!...- Obri-
gada e até á vista !...

E pendurou o phone no gancho, com os olhos
a brilhar de júbilo selvagem.

No dia immediato, pela manhã, um rapaz com
ppparencia de empregado de armazém impor-
tanle tocara á norta do pnlaceto Dodge.._. Tra-

zia na mão um poqueno embrulho cuidadosa-,
mente feito.

Venho da joalheria Martins, disse elle a
François, que o recebeu, trazer para Mis;s Üodge
o relógio que deixou em nossa casa, para ser
regulado!...

Pois bem!... Pude entrar. Vou prevenirminha patroa!...
Elaine estava sentada na bibliotheca, iao lado

da tia, quando o criado lhe annuuciou o em-
pregado...A minha pulseira, já 1... Que felicidade!
exclamou a rapariga, batendo palmas... Mande
entrar o empregado, François...

E, virnndo-se para Mistress Dodge:Vae ver, minha tia, que lindo presentefez-me Pcrry.' -; I".
Com perfeita correcção, o empregado da easti

Martins entrou c, depois de saudar as duas'
senhoras, entregou a caixinha a Elaine.; depois,
tirando o seu registo de entrega:Queira ter a bondade de assignar o re-
cibo, Miss Dodge!,,, pediu então.Pois, não!...

Elaine assignou o nome no livro... O em-
pregado cumprimentou e rotirou-se, einqnanto
que cila pressurosa desembrulhava a caixinha.Olhe!... disse, mostrando-a á tia.

Mistress Dodge pegara a lunela, e contem-
plava com a ouriosidade que todas as miilhc-
res, mesmo as mais cdosas, Uím pelas jóias,
a pulseira de platina, que effcclivamentc, ti-
nita grande realce no leito de velludo fulvo em
que repousava...

Na verdade, 6 do mais refinado bom gos-to!... declarou cila. Vejamos o effcito queella faz no teu braço...
Elaine collocou a jóia no pulso, e com um

gesto de graciosa garridice erguett-o á altura da
cabeça, para pol-o em melhor evidencia...Não c que me vae bem?...Admiravolmentc!...

--- Ouça o tie-tac do relógio!... disse appro-
ximando-o do ouvido da lia Cetly. Sabe queregula muito bem?... O empregado da casa
Martins garantiu-me que o seu mncliinismo
era tão bom como o do melhor cbronomelro!

Com o júbilo de uma creança que recebe um
brinquedo novo, a rapariga ouvia por sua vez,
encanlada, o rttido do machinismo, sem suspei-
tar que enda um dos segundos por elle rc-
gistado_approximava-n mais e mais dn hora'

fatal. E'-que esse, relogiosinho, que tanto ad-
mirava, encerrava sob a tampa, constellada de
brilhantes, a mais diabólica das vinganças e
a mais terrível díjs mortes.,.

Alguns minutos depois Elaine estava na es-
l\ fa, cuidando das suas roseiras, quando a cam-
pai nita dò vestibulo soou novamente.

Miss, disse François, a*i está o Sr. Perry
Bennett.

Mande-o entrar, depressa!... exclamou a
rapariga, contente por mostrar ao rapaz o cf-
feito que fazia no seu braço a pulseira de
platina. Veja, Perry!... disse-lhe alegremen-
te, depois qife elle lhe beijou as mãos. Rece-
bi o seu presente!... Admire-o também, como
a tia Bet.ty acaba de admiral-o!...Não posso, replicou este sorrindo, e con-
servando na sua a mão da rapariga, o braço
que a usa desmerece o valor da jóia!,..Rcalmonlc?... Tanto assim'!... Parece-me, meu caro primo, que vocô não passa deim galanteadorl...Não, Elaine, digo o que penso, proseguiuPerry, dingindo-lhe um olhar apaixonado!...E penso muito mais do que digo!

_— Oh!... Oh!... Sabe que é uma declara-
çao que esta me fazendo?...—-E precisava delia para ter certeza de meuamor?...

Seu amor!... E' na realidade uma extra-ordinária palavra, Perry, essa que acaba de pro-nunciar. Pode-se lá ter certeza do amor deum homem?.. Durante algum tempo acredi-ta-se nellc e depois descobre-se um bello diaque nos illudimos!... Não, escute, creio queos homens terão sempre mais amor próprio do
que amor mesmo !...Não creia nisso!.,. Si quizer ser minhamulher, Elaine, verá que hei de amal-a im-mensamente, sacrificando tudo por si!... Mas,desejará você isso?...• —Perry... nunca lhe menti, e quero seriao franca hoje como hontem!,.. Ainda nãolhe posso responder!.,.

No entanto, nesses últimos dias penseiver luzir cm seus olhos um pouco mais de
affeição, de ternura mesmo, do que de costu-
me!.,. E eu recobrava um pouco de esperan-
ça!... Serei forçado a perdel-a de novo?...

Não digo isso!... Mas vocô não desejaria
para mulher uma que, não lhe fosse única-
mente dedicada. Quanto a mim, nunca poderia

Foi atro e
moiTQu

Ppr ler sitio atropelado por um nula-
inovei, no dia <) dt> corrente, foi internado
mi Santa CobQi •> iiuclunal' Antoflio Joa-,(jtiim Uns Santos, com 51 nnnos cobel*
l-círojro, rcgldeiito n* nm Bnirccllot) n: 3.

Santo* vem n fállèccr 1iojo, soneto o neu
attlnvcr rvmovldo para m jiccroterlo po-
llcínb i

¦ . ¦ ¦"-!-*¦ i ¦ i. ... 

Dr. Roh3Pto ila Souza Lo;ies - ££
Prof. na Fiic.dc Medicina do Kio. Preços
niotlicos. Cons. Assetitbléãj 56.-«»•>

Tabelllno NOEMIO OA SILVEIRA
K'UA DA ,\l.l-'AM)li(JA(». -.I'ol0|)lioil9, 6ua

SliCÇAüINliDIIÜKlAL

A CompaiiBiãa ifie Loterias
liacionaes fio Brasil

AO PUBLICO
Tendo "O Impurclnl" do nnlc-liontem pu-

bllendo a noticin abaixo trnnsoriptn, quo fero
os créditos dustn Coinpnuhin, cnderoçnnios A
redacção dnquollo ortfilo uma caria dentou-
girando a sem razão du reterida noticia e
pedindo á mesma folha nina rcctlflcnçflo a
(pie nos julgávamos com dlroilo,

Não lendo lido boje ii'"() luiparcial" a pu-blicação de nossa defesa, como esperávamos,
somos forçados ti publical-a por estas coiiim-
nas, collocnndo assim esse cusu nos seus ver-
dndclros termos.

Aproveitamos o ensejo para dar lambem
publicidade a nm documento da maior valia :— a carta do Sr. Hiidcbrmido Crlssiutnn, de-
clnrnndo nada lhe dever esta Companhia,

Pela Compaiiliia de Loterias Nacionaes,
A direciona.

O BILHETE DA LOTERIA Div MO CONTOS
Acliani-se nesta cidade os Srs. José dn

Cunha Porto c Ililtiebrnildo Crissiiima, em-
pregados da casa Lopes & Fernandes, do São
Paulo, e proprietários do bilhete premindo
com 500 contos na exlrncçâo de 8 de abril
passado.

O pagamento não foi ainda realisado e a
caução de ">(!0 contos feita pela Companhia lio
Thesouro não garante os pagamentos de pre-
mios, responsável como está pelas contribui-
ções atrasadas, no valor npproxlrandnmciiic
tle 1,0110 contos e pelas qtiaes entra quinze-
iialmenle a empresa exploradora do contrato
com a prestação de 33:33S"S933.

Hn uni caso novo nesse facto, Os portado-
res de bilhetes pensam que o governo perdeu
o direito sobre a caução, uma vez que houve
novnção de divido, que pelo praso concedido
não se acha vcn.ida e por conseqüência não
é cxigivcl ainda.

Tendo o governo por essa fôrma aberto
mão da caução, pertence essa aos portadores
dos bilhetes, respondendo, de necordo com n
lei, prccipunmcnlc, pelo pagamento dos pre-
mios. Assim sendo, os portadores desse bi-
lliete devo» julgar-se garantidos pela relê-
rida caução,

maio de líMíi. —
Imparcial'' — Rio

pôr a minha mão nn sua, si não me conside
rasse inteiramente sua!,., E a verdade é que ;preciso ainda refleelir e estudar realmente
o meü sentimento!...E' elle lão difficil assim deideclfrar?,..
Por que não me responde immediatamcnte?...
Desilluda-me, si quizer, mas ponha um termoao solírimento que sinto por não saber si medevo considerar o mais feliz dos homens ouo mais desventuraclo I.,,Por piedade, meu amigo, não me apresse
tanto assim!... Conceda-me ainda algum pra-zo I.., Olhe, dous dias!... Antes de terminados,terá a minha resposta...Ah!... Bem a prevejo... Como, em dousdias, poderia você- nutrir por mim outro sen-timento, diverso do que sente boje?..,

Bio de .lanei.o, 12 tle
Illmo. Sr. director d"0
de Janeiro.

Foi com um sentimento de profunda sur-
presa que lemos o artigo publicado por essa
folha, em sen numero do hoje, sob a epigra-
phc — "O BILHETE DA LOTERIA DE 500
CONTOS".

Habituados n apreciar a critica de vosso
jornal sobre qualquer 

'assumpto, hão pude-
mos deixar de nos sentir ac-ibrunhiidos com
o mesmo artigo, que fere os crcdilps de uma
empresa importante, confiada á nossa dire-
cção, sem. que ao menos tivéssemos sido ou-
vidos previamente, dada a gravidade da fal-
sa informação, talvez procedente de algum
de seus miiitos inimigos gratuitos.

Podemos nffirmr.v a V. S.. por cote&unW;.
cação recebida de nossos agentes em São
Paulo, Srs. Júlio Antunes;de Abreu & ('.,
que o Sr. Hildobráiido Cjjisiuiia, um dos
possuidores do bilhete a que se refere a vos-
sa noticia, já está integralmente pago da
quantia de 250 cmiIos que lhe coube por sor-
le no referido bilhete, e, quanto ao outro
possuidor, o pagamento está marcado, cie ac-
côrdo com elle, para segunda-feira próxima,
15 do corrente.

Apezar de todas as perseguições de que 6
victima, desamparada por completo dos po-
deres publico-,, gravemente prejudicada por
unia concorrência illcgalissima de loterias
clandestinas e jogos de toda a espécie; quo
proliferam nesta cidade, sem que se tome a
menor providencia para a devida repressão,
a Companhia de I.dlerias vae cumprindo to-
das as obrigações e Compromissos do sen
contrato, quer perante o governo, quer pe-
rante o publico.

Já vè V. S., Sr. redactor. que o caso u
muito diverso da noticia levada a essa reda-
ccão; pelo que "speramos de seu espirito
d*e justiça a .-edificação a que nos julgamos
com direito.

Com a maior consideração tios subscreve-
mos. De V. S. att. c cr. —Pela Companhia
de Loterias Nacionaes do Brasil — A dir.'-
c.lnria.

S. Paulo, 12 de maio de 191(5 — Illmos.-
Srs. Júlio Antunes de Abreu & C. — Capilal
— Amigos e senhores:
• Tende lido noticia", transcriptas em tele-
grammas, dos jórnaes do Bio, que visam úc:,-
acreditar a Companhia de Loterias Nacionaes
Io Brasil, e nas qttaes se fazia referencia

á minha pessoa '-orno não tendo recebido a
parte que me coube do prêmio da loteria de
,)()0' contos extr.ihida a 8 de abril próximo
passado, apresso-me, a bem da verdade, em
declarar que a referida Companhia de Lute-
rias Nacionaes do Brasil nada me deve, teu-
Jo satisfeito integralmente, por intermédio
de VV. SS., a importância de 250:160$ küi-
zentos e cincoènlii conlos, cento c sessenta
liul réis), que foi quanto me coube no re-
ferido sorteio.

Autorizo VV. SS. a fazer desta o uso quo
entenderem,
i Com estima, son, de VV. SS., amigo at*«
lento. — Hiidebrundo Crissiümà.

Immpvêl, olhou durante alguns momentos pa-
ra o nulomovcl, até vcl-o dcsappareeer ao longe,
e a pé voltou para o seu escriptorio.

Nessa manhã, bem cedo. os dous operários,
que na véspera tinham ido concertar o tele-
phoné da casa de eommodos, residência da
KJorenee Jess, voltaram de novo ao pequeno
escriptorio, onde, majestosamente répimpado,
encontraram o prelo encarregado da importante
incumbência das ligações.E então?... disse o mais velho dos dous
homens, nosso trabalho deu bom resultado!:. ,>.
Agora ouve-se melhor da estação cenlral!..."Ali righi"!... replicou philosophicameií-
te o prelo...—• E aqui tudo andou direito?...Ninguém se queixou!.;,

ühtãb podemos retirar o nppnrclho deQuem sabe?.Elaine, ainda uma vez, peço-lhe, fale ago- \\verificação' qíieaqtti' deixámos!'ral... h preciso!... O momento c mais serio ií Em pouco tempo os fios que ligavam a cai-para mim do que suppõe!... fe.j;a de carvalho ao "standard'" foram desliga-Por que?... Qual a razão que o leva a Êtlos e ° mn's m°C° dos operários carregou-a
desejar que a minha resposta seja dada hoje 

**os hombros.
e não amanhã?!.,. — Até á vista, dissse o companheiro.

— Não comprehende que já lenho esperado il 
íl vist.nl... repetiu a voz do prelo,

bastante e soffrido muito?... Elaine decida- ¦ enltI'tantó os dous homens saiam de casa.
se!.,, E' preciso!. i Dados alguns passos, chegaram a uma viclla,

i rapariga-,»
le, >vontade.

Pois bem!.,. Não!... disse
não posso!... Subnletta-se á minha 
Pcrry, si quizer que me resolva um dia íi sttb-1
mel ler-me á sua!... i

A chegada da tia Belly interrompeu a con- \versa dos dous jovens. 'Não le recordas, Elaine, de qtíe me pro- jmélleste acompanhar-me á costureira, para as-
sistir á prova do vestido que encommendei!...

Estou prompla a acompanbal-a quando qui-
zer, oh ! a mais faceira das lias...

Daqui a meia hora lá deverei estar!,..
Perry é de casa c me desculpará cm roubar-
te de sua companhia!...

A toilelte das mulheres é uma questão sa-i,
grada!... replicou o rapaz sorrindo... Longe
de mim a idéa de prival-a de sua conselheira.
Ficaria zangadíssimo eommigo mesmo!... i peraval,

O advogado julgou do seu dever acompanhar ?
as duas senhoras até ao carro...Até amanhã, primo, disse Elaine, aper-
lando-lbe graciosamente a mão.

na esquina da qual estacionava um taxi-autõ,
que não demorou cm leval-os ein frente á por-ta lateral da Columbian Univorsity..."-- 

Depressa.Wtnler!... disse Justino Ciarei,
tirando o oliapco e a cabellcira, assim que fe-
charam a porta do laboratório. Agora que aquicsl.Tmos em segurança, comecemos o trabalho!

Tomou um pequeno instrumento, no qual ha-
via um qundrante, que poz eivi comnuuiicação.
com o fio das duas bobinas.

E, tomando lambem uni transmissor, deu um
outro ao seu companheiro.

A' principio, não ouviu, sinão recados con-
fusos de diversos moradores da casa mobila-
da para os-seus fornecedores ou-amigos,,.

Depois, bruscamente, resoou uma voz quefez Ciarei estremecer.— Ouça!.,, disse elle. Eis 0 que eu cs-

(Continua i

. í

•»'•

ri¦y-vi

us

— A!é amanhã, respondeu elle, correspondeu- i s<-rá exhibido quinta-feira, 25do amistosamente. " nos cinemas Palhé c. Ideal.

Este folhetim é o 4" do 11" episódio, r/,;,-
do corrente.
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A nua Sete de Setambrb, 175, participa A
sua numei'oea e chio clientela que, pai*a
commomonr o annivcrsario de sua fun-
dação, a 12 de junho, mandou vir de Parta
li um:o e variado sortimento de modelos de
oltapéos e formas em taffffotás, velludo e
tugaP, que serão vendidos a titula de bo-
niíicaçáo ac o dio 12 de junho, desde o

,pr»eço baratissimo de I0$000 em deante.
íleaia casa encontrarão um bonito e va-
ir ic,!o sortimento de enfeites para chapéos,
assina coto também se reformam e enfei-
v.v!.v! pti» qualcgucs* figurino eom muita e!e-
gjtmcia e chie e por preços exoepc-onnes.

lua $®íe d© E®t&iaM?©B !7§

AU PETIT PÂQUIW
2EUOE«B

^Ê§è% SOCIEDADE RIO GRAflDENSE DE SORTEIOS §"CLÜ3 PASBiSJBHSIl"

l|nj»r
FUNDADA EM 1&I2

Capital realisado R.s. .3oo:ooo$ooo
(Aulorltuilfl a funccioiiur em leda

a Republica)
Bamiuciros: IUXC0 UO COMMBJICIO DEPORTO

ALKCIlli e BANCO PELOTISNSB
Sèdei-Porlo Alegro

Filial no Rio de Janeiro:
RUA DA QLJTAMJA, /,;;, r andar

J ia 20$000 - Mensalidade I0$0ü0— Duração 50 mezis- Grupo 10.000 pre-sloinfstos — Surteíos mcmmcs '.'00 cadernetas,
I prêmio de Rs  5:000$dn0
i a a  ãiooosooo
I » > 1.0003000
i ii » d 500SQÍ10 ... S:GOli$0i'O

13 » » >; 3098ÚÚÕ..;, 3:QQ0$U00
1«U > » ii IIW$0ÍO.... I8:OOUSQOO

ainuiulincatc om !>*atal:
I prêmio de lia  25-.000S00D
I a » »...-...-..... 15:00 $000 i~
i » í  1Ü:ÜL>0S<J00 rrj- •

f.-f.i serie é a mel hor e mais vaniaiosn oxislente, pois quo RESTlTüB
liNTKGUALMHXTlf, accrcscid.il ila IHINIHCAÇÀO 0E 10 >u, decorridos 5'i mo-

3 zi:-, a- entradas do.; prcslaiuistiis iJíTo sorteados. Do iiccérdo cum o regii-
| lamento, IV FAtlILTADO AOS f*HKSTA^USr.\S contemplados com os prêmios

^ de Rs, jo.àfooo e too$ooo dei ia. desisti i, cnnlinunnili) entretanto na
.S serie LO.MO SI N/vO HOUVESSE. I SIDO SORTEADOS.

Prêmios jú sorteados: l.lili) cadernetas ua valor do Rs. 7oi:Soo$ooo.TuiliiS ns prêmios sàe pagos iiitcgiiilmoiitu o distribuídos desde já,. mesmo estando incompleta a serie, do acconlo eom o nosso REGULAMENTO
tò c CARTAS PATENTES.

|f PEÇAM PROSPECTOS

\ EUA DA QUITANDA, 107
U'ÍO UlO JANlíXRO

AGENTES — Acçeitam-sc, desde que apresentem boas referencias u (lança

i° andar 1

uCASA DA ESTRELLA
Grandes Roducçõoa

>f

& a

Chamamos a attenção dos nossos fre-
guezes para os preços abaixo:

® a

(Vnml.H lil) rl.-tcllillii flililce/. (ItllClDIUn), lllll.l ittimiM
c.iiuul.n do «eplivr, preço ilo llndnmii uma ....................
iinini «1 brenoni com peita iln mu»-Hino, (llm-lamo), mim <• ,
CnmUiia liriini'114 com polto dn cort** fiiulaslii, uma.,., •....,,.
• '.mil us hrnnctii num nolta (Hmíliimi)), tinia i„
(JimftM do iiitíln Hpiiil, piint cnmiiçiia, uiiin ..........•.••.
Cainliiii <lo inúlncor pura homom (Rbolitme). ama. ••••<

jPjjnmni du curo* fiinin>m (Oiumie RocliunoJ, um .,,..,...,.
I.iyut* Ameiiniiiii». pai'..
(ilin.il.i-. imi.lelil liinii, mini lidil, II ,,,,,

2MO0
ilfOOU
:is'ihi
4»uoii
4I0IHI
ISIIIMI
líNilll
7S0U0
Siltill

IVKI0

nUA DO OUVIDOR N. 134

-^ IIIIKHHIH IIIW1IHIW !»¦* «f* l'HIM IVHHI »» " I.l||ll'«l.i| t V""*'À (iiiiYiitua moiliiln Y.iili, Artigo d) nacliimo, 4.... .....,,.,. 1>;h»i'' Oruviilus niiiditlu lla^iitii, pura toda, a  ... ,..,.....<• Iíhoii
Toalhas hi.innn pura iiioii cum 2 l|í metro*, (Reclamo) .;.' CVVIO
(.'iilliiiinli.i- -iui|.|.s n iluploH, 3 por üíMiOPunlius, illvorios modelix, 3 pares 3$Min
Mútua do corus fantiitin, para lioiiiom, pur 11000

Mandam-so amostras a domicilio

Loterias ia €apitalfit
Companhia do Loterias Naclotians

do Brasil

Estraccfloa publicas, sol» n íl?c/\ll-
savão tio h'ovcri'10 federal, as 2 1|'J e
nos sahhailos As 3 limas; á rua

Visconde du Ilahuruhy u, 45

Amanhã
340—9'.,

Poi i$6oo em meios

Sabbadò, 20 do corrente
A's 3 horas do tarde

looileoo
Por 1Ç700, cm meios ..;

Os pedidos dc bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados do
mais (100 réis para o porte do Cor-
rcio c dirigidos aos agentes geraes
Nazaieth & C, rua do Ouvidor
li. 01. caixa n. 817. Teleg. LUS-
VliL c na cnsu 1<\ Guimarães, Ro-
sario 71, esquina do beceo das Can-
cellas. caixa do Correio n. 1.273.

Leitura Portugueza
Aprentlc-sc a ler em :10 liçèes (dc meia

hora) pela nrlc innravilliOMi dn gi-ando
poeta lyrico João <le Omis. Vontade o nic-
moria, c todos aprendem cm 4M lições,
liomons, senhoras,e creanças.Explicadoros'
íjantus Rragn c Violeta üraga.—S, José 52.

SSS^^SgSESSSESffiáS

GAFE' CÀNTAv-i.
RIGOROSAMENTE PURO

1/r',':,'!'>,'!l° r':!11"!;'.'; ~ Tonrelacção: Travessa Costa Velho 11. 20.DEPOS1TOS XO...L..II.0 (,AbA II.VíU) rua S. José n. 120. PADARIA HUNGRIA Travessa dcb.rruncisco dO. lelephono Central 2.9S0. — Kilo 1S200tiieoiiUwlo em todoi os ainuizcns e casub de 1- urdem
17ZanJ^.-utajl_.,LMll. WB— imli *

fear.íHisrsaçsaa2!i»2iMiiCiiE3iãnistíSS
a ggnaa»«ttBaaa«a»sg»Bna

Mil

Serraria, Carpintaria e Marcenaria
„nAnaítea CÂSA AULER & Cia.
j mm ®m laSVALlDOS, 134-XeB. 472 CeM.

llüZZI&Cia.
ARCHITHCTOS CONSTRUCTORES

| 
'Serram e_ apparelham madeiras pela seguinte tabeliã,iora de madeira de lei até Mq de diâmetro a éo reis o péquadrado, com o desconto de io •[. do total.Apparelhos defrisos de pinho de Riga a 35 réis o pé corrido. Idem, idem

çle peroba a 40 reis o pé corrido. Idem de taboas de pero-ba de 020 a 60 réis o pé corrido. Idem de taboas de ca-nella; duna é$ooo. Idem de frisos de cauella de 0,09 a 0.12,1 dum 5*900. Nos moveis 20 op de desconto.
'«^~i^arc|h0 das tqhoas e dos irisos tmm um d,esconto de 20 olo

S fli f77^^ '

ía).°.
3 

•"-°r' $0y*i jM&

Casa Boa Esperança?!»
!•' por causa dobarateiro Ml-
GUEL SAUAN, proprietário
da CASA BOA ESPliUANÇA,
que eu continuo a martellar
para descobrir como é posst-
vcl vender fazendas superio»
res de alta novidade por pre»
ços tão baratos, impossíveis
de competidores!

Admirem os preços!!!

Attenção!!
Gaze chiffonlarií. 1,20 111. <1$200
r-Tanelhi ile lã, de superior

qualidade, com 80 centi-
metros de lartíurii, metro
58500 e  BÇ00O

Morim Medalhões; peça com
UO metros, por  14§500

Cretolínc Inglez para len-
çóes, metro 

Oito, idem, idem, 2 me-
troa de largura, a 2$ o

Dito de linlfo, para len-
çóes, 2 metros de lurgií-
ra, a 48 o 

Morim "Violeta", peça de
10 metros, por 4^500 c.

Morim "Brasil", peço, de
22 metros, porMorim "Boa Esperança",

19500
15800

3$500
44000

vale .104, por  224000
Morim "Pequeno Briga-

deiro", lavado, sem pre-
paro, peça de 20 inc-
tros, por

Casimira Inglczn, mui-
to larga, diversos lypoi
c padrões, grande varie-
dade, metro desde 54000
até 

Filo para cortinado, me-
tro u>T>00 o 

Àtonlhndo, lm,40 de lar-
guia, cores e branco, ti
14500, 15800 

Dito superior, branco e
de cores, 24800, 114500 c

Guardanopos, GO x GO, du-
zia, G45ÜÜ c 

1-14500

105000
54200

25200
44500
G5000

VEIU'UMA MAS LEGll I-
MAS ESI HAi\GimtAS

94000 :('-'»t' .-o americano, pó do
arroz

peça de 20 metros, por 95500 Talco americano, pó de
Morim "Nova lira", peça

de 20 metros, superior,
por  134000

Morim "Presidentes",peça
de 10 metros, por  64500

Morim "Ave-Maria", que
vale 108, l>or  134500

Morim "Soberano", que
vale 155, por  134000

Morim "Malhilde", com
80 eis. Inrg., por  124000

Morim "Mndnpolan", peça
de 22 metros, por ... 164000

Morim "Madapolan Ma-
riannu", que vale 224,
por  184000

Morim '•Madapolan Ed-
mond & Eduardo", (pie

arroz
Pó de arroz "Azurca",

caixa 
Dilo "Odalis", caixa
Dito "Fleuramyc", caixa
Dito "Pompéa", caixa...
Dito "Tréfle", caixa ....
Dito "Douqucl d'Ainour",

caixa 
Dito "Peau d'Espagnc",

caixa 
Dito "Java", caixa 
Dúzia de sabonetes do-

mestiços 

25000

15500

35500
15000
35500
34500
34500

34500

34000
25000

15000

Sortimento completo de todas as
perfuinarias finas dos mais afama-
dos fabricantes estrangeiros.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refiigcronta, sem
alcoo1

*
iiIAIlCA >J!>7 REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a !• d'estu c.i|iilal

Aulos de luxo para casamentos e passeios
= ESCRIPTORIO:=

Áv. Rio Branco, 161-Tel. 474 central
GARAGE E OFFICINAS:

Rua Relação, 16 e 18-Te!. 2464 central
RIO DE JANEIRO

«¦a—an— •t=»*»^cir^iTTqf'Wi,»7ííYagKiMgBrff7w^

¦f* cura
9 re-

pentinaniente dor de (lentes.
Vende-se em todas as pharma-
cias ; não é veneno e não quei-
ma a boca.

Preço IfOOO
Caixa do Correio 1.907

336, Ilua Visconde Sapücahy, 340

raAiiií"
Companhia Nacional
tie Seguros de Vida

Deu KTOfft 1 RIGAS
El

SAo exiinllidus Lom o

XARQPj VERfiIlFlIuQ | PMSTRBLLO
Agraiiuvel no palmlttr, nüo Irrita oi IntoiUnoi, nuo tom illuia no/n priva «s eroaiv,

Çll lili III- IlIlIlilUH() VRIUHPUCO l'Iím:.STltlil,I.O A IiixiUívo o o «ou uio ó do offello loauro tantoparou oroanfai onmo para oi adultos, Vidro, 3$000 Reinalto-io pelo línrníio unvidro poMjOUOj miln vjdroí, por 1H$r>oo, o dono vhlio;, por :jr.$ouo

Vcndc-scna A GARRAFA GRAN D E
Rua Uruauavana, G6-Pür«a(rello & Pilho

r

Fundada cm 1895

Resultado de
20 annos de progresso

1395 - 1915
P;i(|umcn(os fui los aos so»
gurados por li(:ui(liu;õoscm
vida ou aos henieiro» por
fallocimonfo dos segurados
c fundos oxf8(en(es para
garanliro cumpriuionlo dos
contraclos dc seguros cm

vigor:

RS. 82.9I8:229$222

m\W^^mm\
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CASA STAMP
Grande iluposito dc todos os

artipos para BaskeiBall,
Volleyball, Pootba.l, Lawn-
Tcnnis, Ping-Pong, Patina-

ção c banho dc mar

Especialidades om calçados
finos para ambos os .sexos

e iodas as idades, ao rigor
da moda

¦ariaw — 1 *..~mx*-rM*

9, URUGUAY/i NA, 9
enRKHaoEKtMnaseairr» *xr. umu

Prêmios módicos

I 91
| Rlieuiiiatisino.sypliilis c impurezas
| D0 SANGUE—Cura segura c cffi.í\z
| pulo lifumado Ilnii dn Suoima Salíado
5 ilo Alfredo de Ou vai lio—.Milhares dc
i altcstadús—A' venda uns boas phar-
i macias c drogarias do Itio c dos Ks-
t tndos—Ucpo.-ito: Alfredo dc Carvalho
| 4C— 1'rimciro do Março n. Io

fèSg^smwmiArmirmSBSmT"' "*8Sfâ^mZB!S&ifâ8SMm^a2SZ

fÉÊÊÊÉMâ

0 sabonete medicinal por excellencia
Preparado com substâncias antisepti-

cas, conserva a pelle e elimina
os suores e espinhas, refrescando deli-

ciosamente a cutis
MAitcA registrada CIA. USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS

ABFB

I K^&WtíPMwmvÇHMcwJ

| MARCA REGISTRADA

0 sabonete ideai para banhos
Perfuma e arnacia a cutis

fina dos Bebês

r^ÊáÊÉ^M'"
}fâ'tá%*,.yZ. tá '••.

Comor

If '

ErsieslócSõii^aí'
BRONCHITE

,^Eili Ronquiiião/iAslliiiiaíi

CIA. USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS
Fabrica: |UA SOARES, 13 ¦• São Christovão j

Escriptorio: RuTüENERAL CÂMARA, 4»
RIO DE JANEIRO

Professora de inglez
Precisa-se de uma para ensi-

nar a dous rapazes do com-
mercio.

Rua da Constituição 4, 20.
andar.

1 PIO

Stadt Munchen
Succursal do Campestre

HOJU—O ucc-plus-ullra das iguarias.
Amanhã ao almoço:—Angu á bahiana,
Apjantar:—Suecesso! Peru desfiado com

arroz de forno, cozinha apta a servir aos
mnis finos"gourniets."

Rostuurünt ao ar livre no terraço donde
se aprecia juntamente com o jaiuur um
iTiagnifico panorama. Vinhos especiaes rc-
cebidos directamente dos mais afamãdos
vinhateiros de Portugal.

Telephone li(i5 Central
f Praça 2'iradentes 1

iiwmtiyimuB

m

Ifiís ChÇR RFDTHA1 ílf\HÍ|MA^A5ADLKInULUUHI|

^Taierciilcso.tfiilirioiiafíi
| GRAKDE .T0ÍÍ1D');q
Wrb apppe^e prédozú!oHam.ar.(ijiapj|!i

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 37

Amanhã ao almoço :
Colossal angu á bahiana.

Bifes de carne secca ao Rio
Grande,

Ao jantar :
Capão á portugueza, ostras

frescas e ano/, do forno na
panellinha, todos os dias.

Vinhos, branco c timo, em
botijas, de Anadia, Portugal.

TELhP. 3.666 NORT&

MODISTfl
Faz vestidos por qualipior figurino, oom

toda 11 perfeição o rapidez, preços liara-
lissimos, nia Conçolvcs Dias 11. 117, so-
brado, ontmilii pela Joalheria Valentim,
Tolcphono 11. '•!'.! i Contrai.

Gran bar e rotisserie
PBOGHESSE

44, Larçjo S. Francisco dc Paula, 44
Tolepliuue 3.81t-Nurlo

Casa especial cm frutas, cliarcutcria,
conservas, ipieiios, maiileigiis, ele,

Amanhã ao ulmoço:
Salada de badejo ao Riu Minho.
Cuido ã inalhúa.
Bifes de mine secca á gaúcha,
Mocotó á S. Salvador.

Ao jantar:
Frango ã Villa dc iloiiile.
Silcculeilt.i perna do porco á Mineira.
Crout-au-pot ã ('regresse. — Ostias.
Monumental garrãfciru dos imtis puro.-

e deliciosos vinhos.

"**)

Café Santa Rita

f w N&

"*mSutírwr»c^

O MELHOR DQ !íi{Aijlíí
Enconlra-se_em Ioda a parle
I.' cüIc i|tic lodo o niiindp toma depuu

das 1 eleições dc cerimonias
Turrações especiaes paia botequins (.'.)•

primeira 01 dem
Rnn Acre 81 -- Telopilõan .N';iie I t I
Mal. 1'loriaiio 2:1—Teleulj.uiiaMüitn I.'J!íJ

Vendem-se
is ii preços báratissimos:

rua Gonçalves Dias 117Joalheria Valentim
D».

Telci.-lirme n. !)!)!

GBKKAfiO(.Mi,C.lo;<> o'ii n arco» 14

a-se
qualquer quantidade ile joins ve-
lhas, com ou sem pedras, de qual-
quer valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. 37, Joalheriu
Valentim .telephone, 994 — Central.

Pintura de cabellos
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-ticularnieiilç, só a senhoras, rpm Hcnné.

Actualiiienté garante a maior perfeiçãono sen trabalho. Duração: piatro mezes.
Completamente inoffensivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Comes Freire n. 108, sobrado.
Telephone n. 5.806—Central.

tá^^m^^B^B

RIO DE JANtlRO
Avenida Rio Branco n. 50

Avisa á freguezia que a contar de 8 de Maio a. c.
vende*rá as

LÂMPADAS «GE-EDISON»
pelo seu novo systema americano :

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

Por cada lâmpada até 50 velas se entiegará  < coupon
100 velas (coniimuiil

m

Dito dito
Dito dilo
üilo dito
Dito dilo
Dito dito
Dito dito
Dito dito
Dito dito
Uito dilo
Dito dito

Os coupons serão resgatados na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os prêmios acham-se indicuilos nu lista de brindes e estão em expusição
__ permanente na CASA BERTHOLDO; AVENIDA UIO BRANCO N. SU

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
Compras a praso não têm direito a coupons

100 velas (í|2 watt) 3
200 velas » 5
400 velas s 7
000 velas » <J
800 velas n 12

1000 velas » 15
1500 velas t 18
20(10 velas í 21
30JO velas » ., 25

EM EXPOSIÇÃO
1

|S.José77s.José
novos modelos ein

dormitórios
e salas de jantar

a prestações

*%mvaBamMm<MmwÈsaawBP9$
BENZOIN fPara o embellezamento do rosto e
das mãos; rei res

a pelle irritada pela navalha
Vidro 4Sooo. Pelo Correio

5Sooo
Perfumaria Orlando Rangel

íiarantida pelo governo do
Estado

AMAiNHA

Por i$8oo

Quintu-iciia, 18 do Corrcfiíe

5O;0O0$O0O
Por 4S50Q

Bilhetes ú venda em iodas as
casas loüericas.

THE/HKO ItürUBLICA

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

Rua da Alfandegt 158
Tclephonc 3.650

Rodrigues Saiines â C.

HiUITO IMP0IITillfT2
Não comprem óculos e pince-
nez sem visitar a casa Rocha,
especial só de óptica. Examina;
se rigorosamente a vista, e ven-
de o mais em conta possível.
96 rua da Assembléa.

leilio i . ÜÍÍSÍ8S
Em 23 de Maio dc i9i6
i. mnmmu & ç.

Henry & Armando suecessores
cfisnFUHnnnnEMi867

45 - Rua Luiz lie Camãei 47
Faiem .leilão dos Denhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

Mine. «clíiem ™m^
Maleniiilaclo da Faculdade, de Medicina;
tãz partos sem dôr. lies. Pensão Caxias,
Largo do Machado, tel. 5.115 C.

Gruta do Norte
ABBBTA ATE' 1 HORA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TliUIMIONK 1.831 CENTRAL

Hoje ao jantar:
1'eu'i nssa.lo aos embaixadores, ravioli

á italiana, frango aos diplomotas e La-
dejo de forno ao Gralin.

Amanlifi ao almoço:
Carne secca frita e pirão, assada ao

molho perdiz, Pifes ao pot e peixada ;'i
Ruy llarliosa.

Comer liem na aotualidndo só na Gruta
do Norte, em vinhos não lia egual.

BcnsauaumMi m
Cliapéos de soí e bengalas

0 mais variado sortimento encontra-
se na CASA IÍAR110S.Í, pracn Tira-
lentes ii. ü, junto á Cambaria Pro-
grosso.

N. Ii. — N'esta ra<ii colucm-se
ohnnéos e fazem-se coilcerlos com
rapidez e perfeição.

ür. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias dc senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 heras. Res.:
rua Humaytá 237, telephone
341. Sul.

Perolina Esmalte-,^
railo, que adquire e conserva
a bdle/.a da pelle, npprovado
pelo hii.fi tu lo cíe Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milario. Preço 3*ooo PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e einbcllczíiilor. Preço ;|$000.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumai ias
e no dedosito deste e de outros
preparados, íí rua 7 de Setem-
bro 11. 2o'j, sobrado.

COFRES
Novos e usados, nacionaes

e estrangeiros, dos melhores
fabricantes e de diversos ta-
manhos. Grande stoek a pre-
ços de oceasião: na rua Ca-
merino n. lo.j.

A' PRAÇA
0 Mercado de tereaes

(CENTRINHO)
Mudou-se Dará a

RUA'ACRE, 70

À FIDALGA
Restauram, mulo se reur.em as melho-

res famílias. Rigorosa escolha feita (lia-
riamente, em carnes, caças c legumes.
Vinhos, importação ile niárciis exclusivas
tia casa. Preços módicos.

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

8
BR(10NÀ[

E' o único especifico racio- |
nal para todas as tosses 1

Deji. 7 de Seiambro 99 I1

s

Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia eqüestre, acrobutica, cômica
e mimica do

AMERICAN-C1RCUS
Direcção F. QUEIROLO

HOJE — Domingo — HOJE
A's 8 3)4 da noite—Grande festival

Trabalhos assombrosos
Programma sensacional o variado

A maior companhia, a mais completa
em o tournce jo pela America.

ENGRAÇADISSIMOS CI.0WNS E TONYS-
SEMPRE NOVIDADES

Bilhetes á venda no theatro.
Preços do costume. Galeria numerada,
l$M0; geral, IÇÜU0.

Amanhã — Bstréa dos LEÕES SELVA-CENS. Espectacivto eaocíaniuite.

PALACE THEATRE
Companhia PALMVRA BASTOS

|KEOJE j
ÍIAIS UMA REPRESENTAÇÃO

da celebre revista em lies actos,
. 10 quadros e tres apolheoses

1)0 MAIOR SUCCESSO

Brilhantes papeis pela actriz CRE-
MILDA DE OLIVEIRA. 0 compére por
JOSÉ' RICARDO. Novos papeis pela
artista LUIZA SATANELLA.

Também tomam parte ARMANDO
DE VASCONCELLOS, ADRIANA NO-
RONIIA.JULIliTA SOARES, etc.

Amanhã—3» recita de assignalura
—ULTIMA vez cm que se representa
a celebre operola — CONDE DE LU-
XEMBURGO, pelos artisios PALMVRA
BASTOS, CREM1LDA DE OLIVEIRA,
JOSÉ" RICARDO, ALMEIDA CRUZ,
e ARMANDO DE VASCONCELLOS.

Bilhetes á venda na agencia do
" Jornal do Brasil »,

THEATRO LYÜICO
Empreza José Loureiro

Grande companhia de opera lyrica ita-
liana ROTÚLI & B1LL0RO

HOJE Domingo,!! de maio-
A's 8 3|i da noito

-HOJE

eria Rusticana
De MASCAGN1

Pelos artistas ELV1I1A GALEAZZI, UA-
LEVZZI, FRABETTI, DOLCI, FEDERICI o
FANTUZZI.
^:)PALHAÇOSCS^

De LEONCaVALLO
Pelos artistas CLASENTI, BERGAMÍ3-

CHI, MARTURANO, OltLANDI e LUCI.

Brevemente—Grande e sensacional no-
vidade theatral, a opera de l.coricavallo—
OSTZIGAKOS (Ziugari), O grande suecesso
ila companhia André Chenier,

Os bilhetca á venda ua bilheteria do
theatro,

THEATRO APOLLO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia RUAS, do theatro Apollo de
Lisboa

HOJE HO -JE
« Soirée 9 ás 7 3l4 fi 9 3| l

A querida revista dc JOÃO PIIOCA oANDRÉ' BRUM. A peça luso-brasileira
que niai- números de representações
conta no Brasil e Portugal

Fado e Maxixe
Suecesso colossal dos GERALDOS.
Correetis.-imo desempenho pur todos

os artistas da companhia Ruas.
Amanhã—Ultimas representações do

FADO EMAXlXE
o últimos ebpectaculos da companhia
neste theatro.

Tcrça-fcira-Eslréa no theatro Recreio
com a famosa revista portugueza

Be Capote e Lenço-

S. PEOggQTHE&TRO

MEU BOI
MORREU

THEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia dc comédias e vaudevillcs do
theatro Polytheama, de Lisboa

ROJE — Domingo, U de maio HOJE
GRANDIOSO ESPECTACULO cm des-

pe.iiila da companhia, que parle amanhã
puni S. Paulo.

A's 8 3[-l, com o emocionante drama
em cinco actos

Magistral interpretação do PALMYRA
TORRES e ETELV1NA SERRA.

Bilhetes á venda na bilheteria do thc.i-
tro ile.-de as 10 horas da manhã.

Terça-feira, 16—Eslrèa da companhia
RUAS neste theatro, com a famosa re-
tlstu portugueza-DE CAPOTE E LENÇO.

Começando agora a melhor época pari
a plantação de pomares, ninguém devo
comprar arvores frutíferas sem primeiro
saber os preços o as condições de venda
de Augusto Fonseca, ú rua Mariz o Bar-
ros llliii; peçam catálogos grátis,
gBigggajgg

THEATRO S. JOSÉ'
Companhia nacional, fundada cm 1 d«

pilho de 1911—Direcção secnica. do
actor Eduardo Vieira—Maestro directoc
da oroliestro, José Nunes.

ROJE— 14.de maio-A's 7, 8 3|l e lOIií
8«, D» e 10» ronresentaçoes da peça

em 11 actos o quatro quadros, original dos
reputados escriplores DR. RAUL PE-
DEItNIillí.VS o LUIZ PEIXOTO, musica do
inspirado maestro PAULINO SACRA-m'°q gaúcho—

Os esperta.ailas começarão por sessões
de cinenmlrograplio, com programma
variado.

A acção passa-se no Rio Giando do
Sul, lionteiia do Paraguay.

0 lu acto, ua cstaneiii de Joãí Velho:
2° aclo, na festa da marcação do gado;
3o aclo, em casa do Felippe.

Exilo 1 Suecesso! de LOS 1NEGUAIJR,
cômicos e dueliistas ã transformação

Preços do coslr.me. Os bilhete) á venda
no lliciitro o na Confeituria Ciistcllões,
das li) Ij"2 da manhã ás 5 ila lurde, c
desta hora em deante só na bilheteria do
LUeaiio.
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