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FOD NDO APANHAR VERDUN
BOLETIM DA GUERRA

E
OS ALLEMAES QUEREM NANCY

d A NOII h, <his anunciai Soutli-Ainorlcah Press, Havaso Americana o commuiiicarios officiaes, a(6 As 10 horas)

ZXPOXTAÇJiO
úraphico demonstrativo do nosso movimento dc importação c exportação

Nova York, 25 </e ;»«rfo de 1910.
O nnni) íle 1D15 deixou, favorável ao Ura-

&il, um saldo «le .5111.350.000 ouro, no to-
tal «Io seu commercio exterior. Esta elo-
«Iiienle parodia é o melhor que temos regis-
tado uns íillimos cinco annos. Em 1914, de-
vido ii ííii.erra europeu, as condições foram
naturalmente anormaes, dando margem a
um considerável decréscimo na nossa ex-
portação, A importância normal da expor-
tação. (|iie era «le mais de Ç350.000.000 ouro,
não foi, entretanto, alcançada em 1915, de
modo «[ue aquclle favorável saldo foi devido
ao decréscimo dn nossa Importação, que mal
chegou a atlingir á porcentagem dc 45 °|°
em comparação tom o que importámos em
1913.

Segundo dados officiaes coordenados ante-
cipiidamcnlc, a i.ossa importação no anuo
passado foi avamtda em 8140.423.000, lendo
sido a dc 1911 computada em .•SKi5.710.8fiS,
e a exportação uoj nossos produetos foi de
$257.779.000, conlra $221.539.029 em 1914.

Vejamos a estatística correspondente ao
valor total do nosso commercio exterior nos
últimos seis annos:

Annc Importação \ Exportação

1910
1011
1912
1913
1914

Ç235.574.837
8257.484:906
8307.81)5,189
$326.025.511
$165.748.688
$146.423:000

$310.006,488
$324.919.767
í?:i02.2-i.-).fl.'ii
$313.628.078
$221.589.029
$257; 779; 01)

E lambem observemos o mnppa da expor-
'ação dos nossos principaes produetos nos
tlmis iiltiiniis annos, para melhor fazermos
algumas observações:

1914

Produetos

; Quantidade Valor

Algodão 
Assucar 
Borracha ,,,.
Cacáo 
Café 
Couros .,.,,,
Fumo 
Herva maltc.
Pelles 

80.434
31.800
33.5311
40.7071

11.270.000
34.442
20.980
59.354

2.487

$9.071.000
$1.810.000

$34.372.000
$9.251.000

$131.390.000
$8.789.000
$7.509.000
$8.088.000
$2.487.000

1915

Produetos

Algodão 
Assacar ,,,,,
Borracha ,...
Cacáo 
Café 
Couros 
Fumo 
Herva maltc,
felles 

Quantidade Valor

5.228 $1.397.000
59.074 $3.079.000
35.165 $34,200.000
44.980 $14.084.000

17.001.000 $156.053.000
38.324 $14.385.000
27.000 $5.383.000
75.885 $9.032.000
4.573 $3,607.000

(Nota — As quantidades acima represen-
tam toneladas métricas de 2.240 libras, ex-
cepto na parte referente ao café, cujos alga-
risinos significam o numero de saccas.)

Não chegámos a exportar de algodão 25 °|°
dn média observada no período quadricnnalanterior a 1915. A safra foi pequena, cm
virtude das seccas do norte, tendo essa cir-
cumstaiicia motivado grande alta no preçodo proclueto.

A exportação do assucar nacional teve
grande impulso. Foi bem considerável a sai-lia do producloipara a Europa e para os Es-lados Unidos, e podemos assegurar que na
Republica Argentina temos novo mercado
fiara a sua expansão — isto devido aos ele-
rndissimos fretes dos Estados Unidos, cmíujas praças se abasteciam alô agora os uos-sos visinhos do sul.-omparaono com o anno de 1914 Cx-
portamos a mais 1.634 toneladas dc borra-cha, mas o valor do commercio apresenta
um decréscimo superior a $100.000, não ob-
slantc a enorme procura que ha na Europa

Houve grande augmento na exportação dó•ração.
O commercio do café indica claramente a

grande safra do 1915, tendo a sua exporta-
ção sobrepassado á média animal de 17 mi-
Jhões de saccas. A despeito desse augmento
de quatro a seis milhões de saccas, em com-
paração com a producção dus períodos de
19! 1 a 1913, o valor total da exportação foi,
entretanto, de $150.653.000 em 1915, o querepresenta cerca de 25 "Io menos. »m rela-
çãíj á média observada naquelles períodos.
palcnlando-.se na base ouro, a média dos pr-;;-
ços em 1915 foi de 46 "|° em comparação
eoin o anno de 1911, de 49 °|° com o de
1012, de 01 °i° com o de 19.13 e, finalmente,
de 78 °|° com o rie 1914.

Cremos não laborar em erro affirmando
que jamais exportou o Brasil tanto courocomo no anno passado, c nunca encontrouo produeto melhores preços no estrangeiro,lim 1914 saíram 31.442 toneladas, no valor
o« o.?,8-.789'000' c cm 1!)1» exportaram-se
V' 

' 
. tn,le.l''",;,s. avaliadas em $14.385.000.

ç. extraordinário e eloqüentíssimo scmelhan-ic milo no valor mercantil de determinado» oilncto. Ha nos Estados Unidos, jã dissemos"«"ros, uma grande procura do produeto.ij «ie procedência brasileira, então, enconlra•mm preferencias excepcionaes. E ha nos"eivados muiidincs — dito seja de passa-gem -mim sensível falta de couros c pcllds
r^i i 

""".'* '"'"--illuosos, porque a produ-".ao dos paizes neutros é Insufficienle para
r, ., *". m ";""'>s <|uc se ''''Rladiam na Eu-
dii«h.;, ° .Mn?° é cme< neste V^h, a in-Áustria do calçado é uma das mais deson-

volvidas, claro cslá «|iie lia nqui uma cnor-
me procura de couros e pelles, precisamente
agora que as fabricas "yankees" trabalham
sem cessar pnra cumprir seus contratos com
alguns governos europeus, a cujos soldados
estão fornecendo calçado do campanha. De
modo que ha nos Estados 1'nldos uni vasto
campo aberto pnrn a expansão «Io produeto.E' uni negocio positivamente crescente este
dos couros e pelles. E tudo faz crer que este
constante desenvolvimento continue por mui-
tos annos, em virtude de causas bem fortes
que a guerra européa creou c cujos effei-
tos serão sentidos através de algumas dica-
das, sem remédio «pie possa ser de molde a
allenual-as. A Rússia, que antes dn declara-
ção das hostilidade", suppria de couros e pei-les quasi Ioda a Europa, vc-se privada de
continuar a mhuler o seu vasto commercio
para attender As prementes necessidades da
guerra. A producção da Austrália, outro gran-de centro de exportação «le couros o pelles,é toda destinada á Inglaterra, o mesmo ncoii-
tecendo com o Canadá e outras possessõesbritannicas quo fâo férteis nesse ramo de
actividade.

Conheçamos agora, a titulo de curiosidade
o que foi o commercio exterior da Argentino
no anno passado, begundo as estatísticas que
provisoriamente elaborou o Departamento
de Estatísticas de Buenos Aires. A impor-
tação total foi do $218.951.487 c o total
da exportação de $538.740.820, o que ac-
cusa um saldo du $319.789.333 a favor da
nação, saldo esse' considerado o maior queate agora so alcançou na Ilepubllca porte-una. Islo quer dizer simplesmente «jue mo-
bilisarain no Ptáln todos os recursos possi-veis para poderem colher os melhores frutosdas excepcionaes condições que creou a gucr-ra mundial para a expansão de determinados
produetos.

A importação foi inferior á de qualqueroutro anno, desde 1905, c menos $43.352.780
qi!e .cm J'n'i; mas> dt»nmte. o ultimo quar-lei de 1915, houve um aceresoimo de 50 °|°
sobre a de 1914. Ar, entradas de óleos e gra-¦?asB?!,UilBÍr^ln 534-875.370 (um augmento
«ie $]U.i}o0.000, cm comparação com o annode 1914), attribuiíido-se esse enorme au-
gmciito ao uso cada vez mais crescente do
petróleo ou da naphta como substitutos docarvão, que é irais dispendioso c cuja objtençao sc tornou assás dificultosa desde ocomeço da guerra. Outra cireumstancln signi-ficativa ioi o augmento na importação deinstrumentos agrícolas, cujas entradas du-
íniT'am 0,n comParação com o anno de

• (.Unog!í10flnÍ0J'a esl'°rtação foi enorme. Moe, .V2OO.02b.502 mais do que em 1914 I Pro-duetos agrícolas e animaes figuram em logardc destaque especial; a exportação de trigoe milho foi de 86.602.634, o que representaum acerescimo de $2.238.127 em compara-
çao com o anno de 1914. E .ii saldas de pro-duetos animaes allingiram a $211.123 168ammientando de $64.689.058 çom relação a

Verifica-se, por conseguinte, que a Republi-Argentina soube aproveitar as excepcionaescondições originadas na Europa pela guer-ra, íiorquc tinha as suas forças produetorasdevidamente apparelhadas e porque o sem-opratico e progressista do argentino não sedeixa oblrtorar por questões internas dc ca-racter meramente pessoal. — OSCAR COR-

EM RE$)G.< DB NANGY
—ia», ia-

ca

A Int.) unonrnlymla cm torno dnJSuncy — O /í/i/scí' «'.s/cni â espiirada ontrnr ali triiimphniinüiitü —
Os vuvõSQS sotlnilus pulos allu-

maes
PARIS, 13 (A NOITE) — Um general fran-

eez, cujo noino a censura reserva, provou ao
corrcBpondenlo de uma agencia norto-amorlca-
na, m> próprio local «lus operações, como é
mentirosa a affirmação feita pelo estudo-
maior allemão do que os nllomfics tivessem
oecupado Grund-Mont, altura que domina, ao
norte, a praça do Niincy.

13 esse órficiul declarou)
—Apezar doa allemaes terem lançado con-

Ira aquella posição duzentos mil homens, que
durante doas dias se esforçaram para nos
desalojar dali, nada conseguiram:

O Jornalista norte-americano contou, cnião,
ao general que o liaiser esteve, durante toda
uma tarde, sentado em uma colllnn, ao norte
de (.rund-Munt, esperando a terminação da
batalha para entrar triumplialmciite em Nau-
cy ú frente «Ias suas tropas. O official fran-
eez riu-se e, levando o jornalista pelo braço,
mostrou-lhe um pequeno bosque, dizendo>lhe:—Havia aqui muitas metralhadoras, «le «íuc
não suspeitávamos e que nos mataram tres
mil homens. Erumçs, então, sois. Julgando
que nos tinham vencido, os allemaes desco-
briram-so saindo do bosque. A nossa artilha-
(riu, com os seus tiros de barragem e as nos-
sas metralhadoras ceifaram as fileiras inimi-
íta.H. Em quinze minutos os allemaes perderam
3.500 homens. Reunimos então 300 canhões na
margem «Io l.a Kaire e, lentamente, começa-
mos a retroceder, estando decidido, caso isso
se tornasse, necessário para salvar Nnncy, ova-
cuar parte da Alsacia e sacrificar Mouihousc.
Mas a situação logo melhorou. l'corp;aiiisánios
as nossas forças c tomámos a offensiva tres
dias depois, quando atacámos a floresta de
Vitrimont. O inimigo, que se approxinutra «Io
rio, oecupava posições nas encostas. A nossa
artilharia, porém, não descansou e, bombar-
doando dia e noite o terreno, obrigou os ai-
lemães a retroceder. Das forças inimigas quo
tinham avançado foram bem poucas as quo
conseguiram escapar atravessando de novo o
rio.

71 1! t fj flj *¦ i

NA APHIGA
Os /jg/jííis ocçjipavnm Klçjalt e a

¦ilha d&- KiviiiiVi .... #*-'

HAVRE, 15 (Ilavas) — A columna belga
commaiidoda pelo coronel Molitor, que ope-
ra na África Oriental Allcmã, oecupou a ei-
dade dc Kigali, capilal da circilmseripção de
Ruanda, no dia 8 do corrente.

Os belgas retomaram a ilha de Kivinivi,
no lago de Kivu, que os allemaes tinham oc-
cupado no principio da guerra.

?M TORNO DE VERDUN
om.

O.i ataques francoy.üs o allvmâos micullma SOâ-Canhonoio viitru Vaux
o Douaumunl

sãmm DUMONT
'*~"~*~'W*~*~~*~*«M---------.—
¦"¦¦"i___M__ ¦_—___________ ____.

A capital receberá hoje o glorioso

SEU/V FEITA M\IS U1MA APOTIIEOSE
AO GHANDE BRASILEIRO

PARIS, 15 (A NOITE) — Na frente do Ver-«lun houve apenas, dc parte dos nllemães, no-vos 0 infrutíferos utaqued contra as nossas
posições na encosta do oeste da collinu 301.
O iiimigo, como das outras vezes, foi repelll-
«Io tom grandes perdas.

Na outra margem do rio continuou o bom-
bordem Intermlttonto, sobretudo na região
entr" Vaux ò Douaumunt.

NOVA YOUK, 15 (A NOITE) — O ultimo
cominunlcado official recebido «Io Berlim diz
que 'is francezes atacaram furiosamente as
posições aliemos na coluna 301, sendo poremrc.n<;!/áos om tudn a linha.

PARIS, 15 (Havas) (Official) — Fizemos
expiwlír cm Flllc-Morto duas minas, destruiu-
«Io assim grande parte «lus trincheiras inimi-
gas.

.«a região do Verdun houve canhoncio In-
term Ittònto, não se tendo registudo nenhum
iilaque de infantaria.

NOTICIAS OFFiGJAES
Os dous últimos communicados

allomào e austríaco

Santos Dumont em sua celebrisada «Demoisel/c»

O quartel-general allemão communica em
dala dc 13 de maio:

"¦Em vários pontos do seclor entre as Ac-
goniies e o Mosa violentos combates a gra-nada-, de mão.

Uma tentativa do inimigo para ganhar ter-
reno nas florestas dc Avocourt c de Mnlan-
court fracassou. Um ataque noeturno n sml-
oeste da altura de Mort-Homine foi repellido
pelo fogo da nossa infantaria.

Numa inútil investida contra a pedreira a
oeste do bosque de Ablau soffrcram os fran-
eezes grandes perdas.

Uni Xvlíio de combate allemão abateu um
biplautf inimigo sobre o bosque de Bourgüi-
gnon, a sudoeste de Laon. Os nossos canhões
de dofesa aérea derribaram um aeroplono in-
glez próximo a Armcntiércs

Os russos atacaram as posições que tinha-
mos -conquistado recentemente ao norte da
estáiíMV de Selburg; foram, porém, prompta-
rnêrisà >¦' repelidos, deixando 100 prisioneirosem nosso poder.

O estado-maior asutro-bungaro commuuica
cm data de 12 de maio:"Na frente da Wolhynia a artilharia des-
envolve constantemente grande actividade.

Na frente italiana dão-se egualmente ducl-
los de artilharia dc intermittente violência.

Dou* ataques do inimigo sobre Jlrzliv fo-
ram repcllidos."

A' hora em que nossa folha começar a sua
circulação já deverá estar sendo alvo da apo
theose da cidade o glorioso brasileiro Santo:
Uiimonl, o pioneiro incontestável da navegação
aéreo, sob os dous processos, o mais leve e o
mais pesado do que o ar — o grande prccursoida conquista do ar, como o registará a Historia.
Agora mesmo temos cm nossa frente um volu-
me intitulado "L'Acronaiitique", eseriplo pelos
grandes aviadores Garros, Rriiidejon, Uielovu-
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praia tio Leme revela um
maravilhoso esculpior
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Santos Dumont faz uma "aterrissar/c" em
901, na cascata do Uois de Uouloanè, e pre-

para-se jiara levantar de nouo o vôo
cia, Comle de Ia Vaux c oulrosrprefaciado pelobarão d'Estoiirnelles de Constant."Nós chegámos, tntào, âs experfencias . "de
Santos Dumont — diz o livro em certo trecho— quem primeiro obteve os mais helios rcsul-
lados com dirigiveis. A 18 de setembro dc 18!)8
elle sae com sua aeronave n. 1, com motor dc
petróleo, de 180 metros cúbicos, e victima de
um accidente. põe fim a suas experiências.

Em 1901 cobrem-n'o de ridículo não somente
todos que delle se oecupavam, mas até os querealmente se interessavam pelo problema dadirigibilidade dos balões, e isso tanto mais
quanto a 13 de julho o "Santos Dumont n. 5"
era destruído em um accidente.

A confiança começa a desappareccr até o dia

12 dc outubro em que Santos Dumont com seu I
N. ti" fez renascer a esperança, cíTectiiando ;

em 30 minutos os percursos Saitil Umid-Torrc '
Elffel-Saint Cloud, ganhando assim o prêmiode 10(1 mil francos offcrccido por M. Deulsh o t
dc Meurete.

Dahi por deante o dirigivcl existe c se torna iuni "sport"." ^

Santos Dumont deve desembarcar nn "gare" jda Central ás 18 1|2 horas, aguardando sua 1chegada as coimnissões já por nós indicada.
Ahi, cm companhia do presidente e Ihesou- 1

retro do Acro Club Brasileiro e do Sr. maré- 1
chal IJormanii, tomará o carro a "Daumont", jfjzendo o seguinte trajecto: rua Mnreohal Fio-
riano Peixoto, avenida Rio Branco, avenida liei-
ra-Mar, ruas Paysqiidú c Senador Vergueiro nu-
mero 10.

A' noite locarão na avenida Rio Branco nua-
Iro bandas de musica nos seguintes pontos:'Esquina da rua .Marechal Floriano cum a Ave-
nida, esquina da rua Ouvidor, também com Tt
Avenida, Avenida, em frente ao "O Paiz",
Avenida, cm frente ao Acro Club Brasileiro.

Uma outra banda aguardará o prestito lia '
residência do Dr. Henrique Santos Dumont,
onde se hospedará o aviador brasileiro. j

A sede do Aero Club estará brilhantemente ilijlaminada durante.os festejos.
O cortejo, qué s„c or.ganisarã á chegada deSantos Dumont obedecerá á seguinte collo-J

cação: turma dc cyclislas, carro á "Daumont" t
com o aeronauta c o cómmondador Gregorio
Garcia Seabra, presidente do Aero Club Brasi-leiro, Joaquim Pedro Domingos da Silva e ma-rechal José Bernardino Bornianii, reprcsentnn- Iles dos Srs. presidente da Republica, ministros Ide Eslado, Dr. Nilo Peçanha, presidente do E.-jdo Rio; commissão de recepção do Aero Club,
composta dos Srs. almirante José Carlos deCarvalho, A NOITE, o aviador tenente BentoI.iticiro, em seguida as Academias de Direito,Medicina e Polytechnica, e todas as associa-
goes.

Joaquim d'Aqinlar e o esboço da "madona" 
que elle modelou hoje de manhã

NO SENADO

0 Sr. Mendes de Almeida
discursa

Presidência do Sr. Urbano Santos.
O expediente lido constou de vários tele-

grammas de governadores dos Estados, con-
graüilando-sc pela passagem da dala de 13
de maio c de diversas municipalidades du
Espirito Santo, reiiamando providencias cou-
tra as violências do governo estadual.

O Sr. Mendes dc Almeida fez um discur-
so, mais ou menos opposicionista ao gover-no da Republica. Disse que alguns repre-
sentantes dos Estados no Congresso Nacio-
nal conseguem tudo do governo, pelo fac!j
accesso que lém nos Ministérios e no Ca--
te te.

O orador não. Encontra sempre fechadas
todas as portas.,. E como dispõe de poucotempo e não pôde perdel-o alòa, resolveu
agora fazer reclamações sobre cousas do Ma-
ranhão, pela imprensa e pelo tribuna do Se-
nado. Começa reclamando ..obre o máo ser-
viço telegraphico do seu Estado, expondo
ao Senado certas falhas nesse departamento
da administração publica.

Como não houvesse numero para as vota.
Ções, na ordem do dia, foi levantada a sessão.

HAMLETiSMO CLÁSSICO

No principio, quando era chegado o 13
do Maio, os libertos vinham para a cidade,
aturdindo-se no ruido das ruas, inundando-so
no seu esplendor, inundando-sc na sua liber-
dade, confundindo-sc com a massa dc povo.

Eram simples, mas francas explosões do
goso, na rcalisação dc um sonho que lhes
parecia o impossível. Depois, pouco a pou-
ço foram se habituando á vida nova c assim,
com o tempo, nem mesmo as tradições perdu-
ram. Hoje são raras as manifestações de
júbilo dessas espontâneas, como um arroubo
«Palma. Por isso, quando vimos ante-bontem nm
retinto vendedor de jornaes, em trajes do
grande gala, de physioiiomla expansiva, exul-
laudo, entregue todo á coinniemoração dn
Lei do Ouro e ao seu trabalho, não pudemos
deixar de apanhai-o na nossa "kodack",

Ha Ires ou quatro dias que a praia do Le-
me tem sido theatro de uma scena muito
curiosa: todas as manhãs ali chega um moço
que, -depois dc tirar os sapatos c o casaco,
pega de uma pequena faca c começa a mo-
delar figuras na areia.

A principio ninguém ligou importância ao
extravagante esculplor; devia ser algum des-
oecupado a "construir castellos na areia".
Mas, bastou que o primeiro curioso se ap-
proximasso para ficar positivamente encan-
tado 1

— Mas é um prodígio 1 E' uma maravi-
lha :¦.•>:.'

E o joven artista nnonymn sorria apenas o
continuava tranquillamcntc a imilar o Crea-
dor no sexto dia da creação, fazendo surgir
do barro, da areia molhada, uma maravilho-
sa figura de mulher, dc feições suavíssimas,
de forma.s modclares, um verdadeiro prodl-
gio de arte e le sentimento. Tinha-se a im-
pressão de que, si o joven eseulptor imitas-
se o gesto do Creador c si soprasse também
a sua Eva — .porque era uma Eva que olle
eslava modelando — aquella mulher, como
acordada de um longo somno, de uma longa
sésta, sc levantaria da areia e escand ali sarja
a assistência com a sua nudez, que deixaria
dc ser artística para ser humana.

* # •
Mas, quem é esse exlraordiario artista que

tem chamado ao Leme uma verdadeira ro-
maria ? Quem é esse eseulptor anoymo ca-
paz dc produzir uma obra tão perfeita, ca-
paz de produzir inveja aos mais afamados
esculplorcs ?

E' um modesto alfaiate, que nunca estu-
dous esculiplura, que apenas sabe ler e escra-
ver, e que esculpe apenas para dar expansão
aos seus sentimentos, á sua paixão lrreprimi-
vel pela arte.

Chama-se Joaquim D'Aguilar; 6 bespa-
nhol, natural de Murcia. onde nasceu lia 27
annos, e h# 121 eme esta no Brasil. Aguilar

pertence a uma das mais notáveis familia;
da sua terra — a familia D'AguiIar dc Gus-
mão; — entre os seus parentes conta-se a
marqueza D'Aguilar, ornamento da arislo-
cracia hespanbola. Em Murcia ainda resi-
dem sua mãe e seis irmãos.

Joaquim D'Aguilar não tem exercido no
Rio outra profissão que não a de alfaiate.
Mas nem assim tem sido feliz. E a prova c
que está ba dias desempregado.

No primeiro dia cm que nada tinha a fa-
zer foi .para o Leme ver o mar e se lembrou
então de modelar uma figura na areia, exer-
citando, aliás, uma velha habilidade quedesde creança acariciara.

O suecesso foi além da sua modesta expe-
ctativa. Desde então o "eseulptor da praia"tornou-se a figura mais popular do Leme.

Quando consta na assistência que Joaquim
D'Aguiliir está desempregado, todas as bolsas
se abrem em leu auxilio. E — oh I prestigiosoberano <la Arte I — não são somente os
ricos, «Js remediados c os bem vestidos quese impressionam com a obra genial do jovenesculpt$r; também os pobres, os pescadores,os solcMklos cercaru-n'o da sua admiração
sympatínca e passam-lhe, quasi ás" escondi-
das, ospbumildcs nickeis dc c-ue podem dii-
por. r

•*• ; ¦

Joaquim D'-Agullar já modelou na areia
do Leme, além de outras, tres figuras sim-
plesmcnle perfeitas: o casal do Paraíso
(Adão o Eva); uma mulher amamculando o
filho, e Nossa Senhora da Conceição. A nos-
sa gravura representa apenas um esboço dos-
sa ultima esculptura.

Honíem, a Nossa Senhora da Conceição,"cheia dô graça o dc doçura", era o enlevo
dos passeantes do Leme. O vento da noite
porém, desmantelou a obra prima de Joa-
quim D'Aguilar, quo hoje. peta manhã, em
poucas horas, modelou esse esboço que a nos-
sa gravura representa.:

/ K

Os processos jornalísticos estão soffreâò
hoje uma inuolução, chronolagicamenle fa-lando, mas dc evidente utilidade para os lei-tores. Refiro-me ã tendência i ampliar os li-
tulos das noticias com snb- tilulos e para'
phrases que dão ao leitor a uléa geral do as-
siimplo e lhe poupam o trabalho de percor-rcr o lexio."Não ha nada nouo debaixo do sid", diz o
Eculesiastes. E ú verdade. Csse processo éantigo e vem desde os livros, que são ante-riores aos jornaes. Os romances de caualla- '¦
ria já haviam resolvido o problema de. modo \completo. A novela moderna exige dous oit 

'
Ires dias de teiliiri para a gente se inteirar
do conteúdo e não ser preciso dobrar a -:s-
quina ao avistar o autor. Os antigos eram
mais humanos. Condensavam tudo no in- ¦
dice; a leitura do texto era facultativa.

Veja-se a "Menina e Moca", de Ilcrnardi- ¦
no Ribeiro, por eximplo. Hasta ler os tilulosdos capítulos mira se saber a historia toda:...
Cap. XXXVII — De como Itomnbisa, indo
pedir soecorro a Lamcntor para o livramen-
Io de Tasbião. fez batalha por ella eom o ca-
valleiro dos Malmequeres — Cap. XXXVIII— De como Lamcntor fallcceu das feridas 

'
que houve na batalha que fez eom o eavaltei-
ro dos Malmequeres — Cap. XXXIX — D'5como, depois da morte de -Lamcntor, se ca-sara Tasbião com Romabisa, c Jenas eomLovibaina,"

Promplo. Depois de percoirido tal Índice,
qualquer pessoa pôde. encontrar Bernardino
Ribeiro e sustentar uma conversa de. meiahora sobre o seu romance, sem estar sobrsbrazas c com as ou-lhas a ouler como i/uan-
do a gente sc encontra em situação scmelhan-
te deante de nm autor que numera apenasos seus capítulos.

Eu proponho que se volte a esse. sj/slema,nao so para as coras literárias, como para osartigos e noticias de jornal nue excedam demeia columna. Os dous c Ires títulos em wm
ga nao sao snfficientes. Si já estivesse o pro-cesso em vigor, eu não teria perdido hoje amanha a ler o relatório policial sobre a "sa-
bina- ;!. 222. Bastava que elle. fosse p.auto do seguinte cabeçalho :

A "sabina" 22"

prece*

Dc como a escripturação tieis.-r. títulos ndTliesouro é uma balhurdia

Um empregado que snbtrahc nina cautela dl20 coiiíos e coltoca no seu logar outra dánumero dif[crente.

Um corretor que não eseriptura a compra i.venda de "sabinas"

O escriptorio da rua da Candelária nonde foi parar o titulo subtrahido 
' 20,

A photographia provando a venda das "sa-
binas" rouba-las

De como um chapio de. sol de üOçnoO foi ac-
ceito dc presente e devolvido

A policia requer a prisão preventiva do fnnc-cionario do Tliesouro c do corretor cul-
pados

Desse modo, applicado esse suslema aos

Depois da derrota:
— Afinal, sou ou não sou presidente f E'

esta a questão. .-• « fistuder/-

livros, revistas, jbrnacs e correspondência,
ficaria consideravelmente simplificada a vi-da moderna, c poupado o tempo, que 6 ti-nheiro, como os inglczes affirmam c os taxi-metros provam,

fi.
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Êcog e novidades
Rnstn de experiências!,.,
Anuuiieln-se iiiiiIh iiiiiii cNiicncncin enin o

carvão nacional proveniente de uma nova ja-
vida. Pnrn que novas exporioiiclni V Nrto lins-
Iam us que Já nu fizeram e que qua-.í loilftn
derum resultado mala ou menos satisfatório'.'
Em oull'0 i|iinh|uer paiz onde bujn uniu prc-
oecupaerto inedioeru pelo Interesso iincloiial,
cun qursIAo JA estaria definlllvainento reuni-
vida, ninho pela iniciativa individual, em nl-
tiniu hvpolliehc pelo governo, quo 11A0 deixa-
ria no desamparo essa fonte formidável dn ri-
que/u e dn economia nacional, prlnclpalmcii-
tem em um momento como este.

AnilI* desde que começou o escassenr o car-
vAo ingle*. e desde que se tornou cada vez
mais preuiente a ameaça de chegar um mo-
Tnento em que n maior parte dns nossas In-
duslrins, n illumiiinçáo dns grandes eidndes,
o outros clcincntos indispensáveis da vlila
moderna, se verão puriilysndos por falia de
ComluiiilvoJ e de carvão, a questão do nprn-
vcilumeiilo dns jazidas nneionnes nlndu núo
saiu dos artigos dos Jornnes, dns conferências
c dns experiências, Governo o proprietários
tem perdido O tempo em um ridículo Jogo de
empurra, achando o primeiro — ou pelo ine-
uns o Sr. minlMro dn lriu.c'i.'dn — que a que-
stno deve ser resolvida peln Iniciativa Indi-
vidiial dos inlcressndos, lio passo que os pro-
prietnrios leiniam em arrancar do governo oi
recursos quo ncredilnin não lhes podem o uno
lhes devem ser negados,

A propósito conlnm-se mesmo casos como
esso do uin proprietário do uma importante Jn-
zlthi no Itlo Grande não poder trabalhar o seu
carvão de maneira n tornnl-o quo d cgunl no
inglez, apenas porque ainda não conseguiu uni
empréstimo — de particulares ou do gover-
lio — da qtlUUlln de du/.ciilos e cincnciita
contos, de que precisa parn n inslnllnção de
mnclilnlsníos necessários pnrn isso! Duzentos
e eincoenla contos ? li todos os annos o lira-
sil pngu muitas dezenas de milharei de con-
tos peto carvão que n Inglaterra nos manda!...

li' possível que o fncld não passe de uma
nnecdoln, dessas que sempre circiilnm, qunn-
do surgem questões como essa... Não pode.
haver, porem, duas opiniões sobre o relaxa-
mento criminoso com que temos tratado dessa
questão do carvão. Esse relaxamento chegou
.1 um ponto tal que — c isso não é nnecdoln —
varias empresas nrgenlinns se organismo
para comprar as minas de carvão brasileiro,
para nprovc!lor-se, em beneficio do próprio
CO-Hnchle, essn formidável riquezn que n nn-
l. .vá inconsciente nos deu.

liasta de experiênciasI L, felizmente, segun-
do se diz, é. essa também n opinião do Sr.
presidente du Republica. E" preciso fazer-se
qualquer eousa de pratico.

» *
A chegada do Sr. deputado Álvaro de Carva-

lho não foi um acontecimento notável apenas
pelo numero tle políticos c amigos que foram
dar ns boas vindas ao "lender" da bancada pau-
lisln. Elln se nolabilisou também porque
deu oceasião a que se visse um facto ra-
rissimo no Brasil: um grupo de deputados
:u políticos 

"alugar" uma lancha pnrn re-
ceber um amigo n bordo.

Quando n bordo do "P. de Salrustcgui" se
soube que os deputados paulistas haviam alu-
gado c pago iln seu bolsinlio umu Innchn parn
receber o seu "lender", o faclo .licgou a tomar
ns proporções de um escândalo. Os políticos
jiortislas censuravam quasi asperamente o mão
exemplo, a "fita" dos paulistas, c houve que .1
nttrlbttissc essa excepção á falta de pratica dn
gellle de S. Paulo, que raramente recebem nmi-
gos a bordo.

—Mas então os políticos nortistas não pa-
ga:n lancha?

—Absolutamente não. Cada bancada ou cada de-
pulado tem o seu freguez prcdilcclo.nas reparti-
çõrs que tclil lanchas, conforme as rclaçõesdc
família OU conforme as condições da oceasião.
Assim d que, por ter sido o Sr. Alexandrino se-
nador pelo Amazonas, até hoje os políticos
amazonenses são freguezes certos das lanchas
da Marinha. A bancada maranhense se utilisa
das embarcações da Alfândega, que lhe cede o
guarda-inór, Sr. Bnyma Belchior, maranhense
da gemmii, c que deve vários favores aos seus
patrícios. O Ceará fienn freguez das lanchas
do Ministério da Viação (Inspectoria de Por-
to*; dcr.de os tempos do Sr. Francisco Sá no
ministério. O Sr. Osório de Paiva c seus ami-
gos preferem, porém, as lanchas da policia ma-
ritima. A lancha dos Correios, repartição suber-
limada ao Ministério da Viação, é a que usual-
mente serve nos patrícios do Sr. Tavares de
Lyra. O pessoal da Parahyloa conta com ns da
Alfândega, por causa da influencia que tem nes-
sa repartição a familia Cunha. A lancha de
Pernambuco é a da Inimigração (Ministério da
Agricullurn); o Sr. Dantas Barreto c seus par-
tidarios mais extremados, porém, nunca se ser-
vem dessa lancha, e são freguezes do reboca-
dor "Tristão", dá Companhia Commercio c N'a-
vegaçno. A lancha de Alagoas é a da Inspcclo-
lia de Portos, Rios c Caímos, por causa das re-
lações que o Sr. Eusebio de Andrade lem nesn
repartição. Bahia divide-se: os seiibristns pu-
ros arranjam sempre uma lancha do Ministério
da Viação; o Sr. deputado Mangabcira é sem-
prc recebido por uma lancha do Ministério dà
Marinha, do cujo orçamento é relator nn com-
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O TEXTO DA NOTA
NORTE-AMERICANA-AO GOVERNO DE —

BERLIM
Foi nqul ennlieelila, npriin>Tpor

gelrns resumos, a nota com quedos Estudos Unidos respondeu A
Sobro n canipanlia submarina.lísso documento, que tom u maior Impor-
tnneln, porque sobre elle repnusnm us relu-
ÇQ08 futuras entre os Estados Unidos e a Al-
lemnnhu, foi euvindo para Berlim a íl do

corrente, o estA assi-

melo d.- li-
0 governo
tola nllemn

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Novas noticias da guerra
& Ifi

A SITUAÇÃO NA AbbE-
MANHA

O Sr. f.ansiiuj

gua.Io pilo secretario
de Eitmlo, Sr, llohertn
l.nnslug. liil-o, na in-
legrn:"A in .ia do governo
Imperial nllomuo de 4
do corrente foi recebi-
dn e nllriilnnieute me-
ilii.ol.i peln governo
dos Estudos tinidos.
Tornou-se not», ospo-
elaliueute, (In mnueir.i
como o governo impe-
rui! indicou u intenção
de, no futuro, se achar
disposto a fazer todo
o possível parn limitar
ns opernçõt-s de guer-
ra, por lodo o tempo
que eslu dure, As .'or-
ças combatentes dns
nações belligernnles.
ligiinlmenlc se tomou
nota do propósito de
estar resolvido esse
governo n obrigar 'o-
dos os rmnniiindnnles

dns suns unidades navaes o nivcitnr essas
limitações e também impor as leis reconheci-
das do Direito Internacional, pelo cumpri-
mento das (pines insistiu o governo dos Esta-
dos Unidos.

Durante os mezes decorridos desde que o
governo Imperial, n i de fevereiro de 1915, nn-
nunciou o seu progrnniinn de guerra suhinari-
nn, agora felizmente abandonado, o governo
dos listados Unidos foi guiado eonstnnlenien-
te c também crtldo por motivos de amizade
nos seus pacientes esforços pnrn chegar n uni
necordõ amistoso sobre os graves questões
que surgiam da execução daquellc pro-
gramnia.

Acccilando a declaração do governo impe-
rinl, sobre o abandono t\o prngramma que
ameaçou tão seriamente as boas relações en-
tre Os dons pnizes, o governo dos Estados
Unidos contará daqui por denule com n es-
eriipulosn execução do agora alterado pro-
grr.mrha do governo imperial, de modo (|iic
fique afastado o principal perigo de que se in-
lerrompam as bons relnçõcs existentes entre
os Estados Unidos c n Allcmnnbn.

O governo dos Estados Unidos considera c
declara desde já que o governo imperial não
abriga o propósito de dar a entender que a
manutenção do seu novo e annuncindo pro-
grainma depende, por qualquer maneira, das
contingências do curso ou resultado das nc-
gociações diplomáticas do governo dos lista-
dos Unidos com qualquer out.o governo hei-
ligcranle, não obstante o facto de que certas
passagens da nota irrfperlnl de 4 do corrente
possam parecer como susceptíveis de tal in-
lerprelnção.

De qualquer modo, afim de evitar qual.píer
má intelligcnoia possível, o governo dos Esla-
dos Unidos informa ao governo imperial de
que não pôde, nem por um momento, tomar
em con«ídcrá'ç"o, nem muito menos discutir,
a insint'""ão <*p oue o respeito dns autoridn-
des navaes nllemns^ielos direitos dos cida-
dão dos Estados Unidos nos mares dependa,
por qualquer forma ou no menor gráo possi-
vol, da maneira eomo outro qualquer governo
tenlin affcctndo os direitos dos neutros : os
do., não combãteiiies;

A responsabilidade das queslõcs não é rol-
leeliva, 6 individual: não & relativa, c abso-

A OPfinçiflO do Ministério das Pro.
risiies — /is medidas lUbóróMtís

pnra abüaioooi' n populacho
J.ONDIll.S, .B (A. A.) - Telegraminns do

Aiuslirdain, dnudo nolieiii.s dn situação In-
terna du Aliem.inlia, coufirinnm a crcoçno dn
Miui-.ii-i in dns 1'rovlsôes, pnrn o qual foi
chamado, com., jn Se noticiou, o conde VOU
Verling.

Segundo esses despachos, o governo deu no
novo Ministério ullribuiçõc» vordndelramen-
te dletnlorlnes, afim de poder enfrentar n
terrível crise quo nlrhvcssn i elunluienle a
Alleimiulin, relnlivninente á questão dos ge-neros do primeira necessidade, ipie são em
Ioda a parle sndn vez mais crassos.

A CAMINHO DE CALAI.*..

Ou allomfics catfío propáranáo Unova investida aohlra o imoraldn Mnncliii e experimentam tt re-slslenola Una hiihak hlltntius —
As operaeôes nn livnlu iliglóxh
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(um iicçiih de IimIiim os calibres, on allcmãen
aturaram nu uossaa llnlinx no banque de l'loe»
r..ici. Um grupo cniiHegiilu peneirar nas noa»
nii-i trlnrlielniN, iiihh foi Imnieillnlnniente ex-
pulso, deixando no local de/. mnrtoH,

Ai tropiiH fHriiHKivtm dcHharntnram outras
rnlumnaH InlinlgaH o conseguiram tomar p6 em
alriimas tilinliclrun Inlnilgna no huI dn cnnnl
de l.a IlasNce.

lliiiiibardenmoH iih ponIçõch Inhnlgna no nor»
le de Moneby r a léate de Veriaellra,

A artilhnrla nllcmii enleve niiiilo ncllva em
torno de Soticbcz, om Cainbrln e Salnl-liloi.

1'AltlS, 15 (llnvnsl — Coniinuiilcnilo belga:
"O duello de artilharia travado nn região

de Dlxmutlo uugmenlou sensivelmente de in
tonsldndo,

NO AK E NO MAR

A8 IMPRESSÕES OE «UM GUIA
CHEGADO DO NORTE

* 
• i

CiOMO .MOHIUIIAM I>JO pÍÓME
SETE PESSOAS - AI.(a'NS

DBSÀ P1»A It BC1M ENT( >S
Em companhia do tenente Hnmlro Noronha

velu, a bordo do "llnbln", o Sr. Joffo de
Deus da Silva, empregado dns linhas Ide-
griiphicas do uorlc. de Multo Grosso, gula
e poderoso auxiliar daquellc offielnl durante

A GRANDE QUESTÃO W DIA

Vcvún <ln mu (Ui>l[fivol fnincox
— As cxpllcnvõps dn Al tamanho. «

flüspunlin

TOUI.ON, 15 (Ilavns) — Um dirigivcl pro-
ccdêiílo de Paris cnlll nn mar, un largo da
Sardenhn. Cri-se (juo os sòtii seis tripolan-
les Iciihnm morrido afogados,

I.ONDIlliS, 15 (A. A.) — Sabe-se nqui
que n Allemuniiu já comiminicoii á llespauli.i
t|iio o listado-Maior da Marinha de Guerra
reconhece (pio foi um submarino nllcmfio que
nietteii n pique, por melo de torpodcnmento,
o vnpor "Susscx".

Na notií enviada, n Ailemanha diz <iuc esse
fnclo se deu por equivoco do eoinmnndantu
do submnrlno, o quni vne <er devidnincnlc
punido, Ü governo nllenião dará todas as
satisfações, bem como ns reparações quo n
llespanha pedir.

Nessu.noln u Alleniaiiha refere-se tnmbem ã
morte do maestro Granados, proniettcndo
uma iiidciuiiis.iç.in aos ,seus liihos.

NAS FRENTES ÍÍUSSAS

As operações nn Galieia — Os
iwróscs (loS Uiroos ha Armênia
Central e nn Mestípothmia — Os
russos òccafjarhih Itnwimilnz e

màrclimh cõnlrá Mosul

luta. — (a) Lansina."
•—«MC»

missão de finanças. Sergipe não tem lancha
í'i:>a; pede ora aqui, ora ali, ora acolá. O mesmo
acontece aos Pires Ferreira (o marechal e o
Quincns), que ao que parece, não fazem outra
eousa siuão pedir lanchas nas repartições. A
Ir.ncha predilecta do marechal Pires, assim como
cia bancada snl-rioiíiandense, ó porém a do Ar-
tonai de Guerra'. Etc, ele., ele...

noJü

C3ÍVS0 SÃO TRATABOS

OS ALIEMJES NA FRANÇA
no "ODEONw

-«eo»-

Bom cale, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro —- (D sas dado cosi?

«M. »—**(3^«»*- —

JU!^oiicica oa 1 âfâ
Os políticos da Paráhyba trah,.-!ham acliva-

mente para resolverem o caso da suecessão pre-sídcncial daquellc Estado.
Ma dias demos as informações fornecidos w-lo

Sr. Epilacio Pessoa, informações que confi-
moram os boatos de que o suecessor do Sr. Cas-
tro Pinto devia ser o Sr. Camillo de Hollnnda.

Effec li vãmente ao que nos informam, a in-
dicação será feita na sexta-feira próxima, de-
pois de unia reunião e de serem consultados os
políticos da Párahyba e a escolha recairá insta-mente lio nome do Dr. Camillo de Hollanda.

Si assim for, a sua vaga na Câmara será pre-enchida pelo actunl governador da Paráhyba.
**" ti '"CtCtl 'i _

O 100" ANNIVEÍ.SÀÍ.ÍO DA
liVOl-PlíNDENCIA AIMÍKNTIN.V

BUENOS AIRES, 15 (A. A.) — A As-
sociação Patriótica Nacional ejtá orgàiiiãoH-
do com grande actividade uma manifesta-
ção popular para comincinorar o 10G° an-
nivérsarió da Revolução dè Maio, c que
se realizará no próximo dia 24.

Os manifestantes rcunir-sc-ão r.a praçado Congicsso, desfilando depois pela .Ave-
nida de Mayo, run Florida a'é ,1 praça" San
Martin, onde serão pioiiiindados vários dis-
cirsos.

No dia 25, numeroso grüpò de estudantes
se reunirá na praça de Mayo, onde será
cantado o hymno nacional, seguinclo de-
pois cn visita aos túmulos de" San Mar-
tin e Bçlgranó, sorro os quaes depositarão
flores.

A As&ociação Patriótica tem recebido nu-
merosos adliesões.

A linha de. batalha no lillorul belga, queos atleinães pretendem romper para cilê-
gur «_ Calais, acompanha, desde o mar do

Norte a Ypres, o canal ffò Yscr
LONDRES, 15 (A NOITE) — Accumulani-sc

os indicios de que os atlemncs vão tentar um
novo avanço sobre Calais. Em primeiro logar
ha o grande numero do tropas que diariamente
cjicgam á Bélgica, vindas, dos Bnllians c da
Hiisuin, e entre as quaes ha divisões turcas e
búlgaras. Em segundo logar lia a offcnsiva queos allcmãcs acabam de tomar cm certos pon-tos da frente inr;lcza c da frente belga, o nuedemonstra claramente que o inimigo está ex-
porimentando a resifltencia das linhas allia-
das.

O ultimo communlcndo official nqui r<j,«e-
bido do EcnernlisHimo Sir Douglas Haisí ^liz,'
cm resumo, o seguinte:"Tres columnas nllemãs atacaram furiosa-
mente as posições Inglczas no bosque PIoc-
RStcr, nuxilindns por canhões de todos os cali-
bres. Uma dellas peneirou nas trincheiras liri-
tannicns, mas num furioso contra-ataque os
inglczes rcpclliram o inimigo depois do lhe
infligir enormes perdas. Os regimentos escos-
sezes bateram-se com grande bravura e, num
contra-ataque, penetraram nas trincheiras ai-
lemas ao sul de La Kasséc. O fogo da artilha-
ria ingleza dcsorgnnisou aa po.sições allemãs
ao norte de Jlnrieourt e cm Loos.

No sector belga as operações tomaram gran-
de incremento na região de Dixmudc, sendo o
inimigo ropellido nas suas tentativas de avan-
ço."

LONDRES, 15 (Ilavas) (Official) ~ Depois
de um violento bombardeio, levado a effeito

LONDRES, 15 (A NOITE) — Communicado
russo:

"Fizemos ir pelos ares as baterias inimi-
gas a Hiidoestc de Olyka.

Na Galieia, no médio Strypa, desbaratámos
as columnas austríacas que tentavam avançar,
fazendo muitos prisioneiros.

No Çnucaso as operações retomam grande
incremento. Os turcos, apeznr das ultimas
derrotas, que os dcsorgnnisou, tentaram a of-
fensiva lia direcção de Erzinghnn e de Ashka-
Ia com grandes reforços de tropas frescas que
acabam de receber. Em certos pontos, devido
á superioridade numérica do inimigo, fomos
obrigados a recuar; mas tnmbem recebemos
reforços e retomámos a offcnsiva c, depois
de violentamente bombardeados, obrigámos os
turcos n abandonar todo o terreno que haviam
conquistado. Os russos estão novamente cm
offcnsiva cm todn a tinha do Caucnso.

Na Mesopotamla tnmbem prosegue, com
grnndc êxito, a nossa offcnsiva nn direcção de
Mosul, Occupámos ali Rowanduz. Os turcos
retlrarnm-so na maior desordem, tendo aban-
donailo ali muito mnlcriul bcllico."

PETIIOGIIADO, 15 (Iluvns) (Official) —Na
região de Tolykn o fogo dn nossa artilharia,
provocando uma explosão, destruiu completa-
mente pina bateria inimiga.

O exercito do Cancaso rcpelliu na direcção
de Driburt todos os ataques dos turcos, in-
fligindo-lhcs importantes perdas.
Forças turcas consideráveis atacaram cm vn-

rios pontos da região de Aschkala, cm dire-
cção a Erzinglian, as nossas guardas avança-
das, O inimigo, porém, viu-se obrigado a de-
sistir dos ataques, devido ás grandes baixas
que soffrcu.

Na direcção de Mcson occupámos a região
de líawnnduz.

LONDRES, 15 (A. A.) — Informam de Pe-
trogrado que na região norte de Tcharlorys-
ck houve, depois de forte bombardeio, um
álaqué cie tropas russas ás posições enlrin-
cheiradas dos nn-lro-allcmãcs, que tiveram cie
abandonar muitas dellas, cm virtude do vigor
dn offensivn moscovita.

A artilharia continuou funecionando iniu-
Icrruiitanicnlc.

Silva
Anonaz,

o niallo-

As commissões
a Câmara

escândalo da Stantíard OJ
; KFr' O "A B C" publica amanhã uma 2»
edição do numero de sabbado. A edição será
de cS paginas, constando apenas dos "clichês"
que reproduzem a esrripla da "Standard" c
que documentam os processos de corrupção
por cila adoplados em relação a políticos efunceionarios públicos.

^aMHB»' »'

Melhoramentos em
Petropolis

PETROPOLIS, 15 (A NOITE) - Inauguron-sc
liohtem a noite a luz electrica no bairro Cas-tellania, um dos subúrbios mais importantes
dcsln cidade. O neto foi presidido pelo Dr. Can-
dido Martins e leve grande concorrência, lendo
o Dr. Cardoso Fontes feito um discurso nllti-
sivn no aclo, agradecendo os serviços prestados
pela actual administração nas zonas suburlia-
nas de Petropolis.

IO cu,a "^intlammaçOesdos

MOURA BRASIL RUa üSnüá. s?
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Uma conferência do padre
João Gualberío

PETROPOLIS, 15 (A NOITE) — Revestiu-se
de grande suecesso a conferência que o padre
João Gualberío effcctuou hontem, á noile, no
(jirculo dos Estudos, sobre a "Solução do Pro-
ldcma Social Operário".

YAGCINÃ
A.NTI-

ASTHMATICA

(Misekvoccino nach.
Prol'. Wòlff Eisner),

De grandes resultados.
Informação e venda.—1NS-TlfUTO minucii.

120. São José, Í20
Caixa i2$ooo
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novo oire ifl do partido
goyano

GOYAZ, 15 (A. A.) — Teve logar ante-
hontem, no paiacto do governo, a oou-
vençao do Partido Democrata, para a elei-
çno do novo directono, sendo reeleitos ein-
co membros existentes c eleitos os depu-
tndos feoeraes; Dre. Hermenegildo de Mo-
raes e Francisco Ayres, coronel Davjd Nas-
amenío Rocha Uma, Srs, Olegario Del-
fino e Samuel Sabino.

«S[«B»~t-
Elixir de Nogueira — Milhares do Curas

A Câmara em resumo
A sessão da Câmara começou hoje As 13,15.J. residiu-a o Sr. Astolphb Dutra, secretariado

pelos Srs. Costa Ribeiro e Juvenal Lamartinc.Do expediente constaram tclcgranimas de go-vernadores de listados, congratulântío-so pelapassagem da data de Vi de maio; telegrammas
e otlicio comniunicando o rceonheeimento do
presidente e vice-presidente do Espirito San-
to, representação do Senado alagoano reite-
rnndo o pedido de intervenção federal paranormalisar a situação do Estado; renuncia do
deputado Henrique -Valga da commissão de
justiça e outros papeis sem importância.-Oyr. Raul Veiga justificou a ausência do
Sr. Teixeira Brandão.

Os Srs. Pereira Braga e Eusebio de Andrade
defenderam-se de aceusações relativas á Stan-
dard Oil.

O Sr. Hermenegildo de Moraes reclamou
unia agencia do Banco do Brasil para Goyaz.E a sessão" foi levantada pouco depois das14 horas.

Eieíções cSos p'B-'èsidéwfl:és •
Estiveram hoje reunidos os Srs. deputados

Erasmo de Macedo, João Pernoita, Simões Lo-
pes, Elpidio de Mesquita, Alííor Prntn e Pedro
Luiz, que constituem n nova cóminissãri de
obras publicas da Câmara.

Foi cleilo presidente dessa commissão o Sr.
deputado Alaor Prata, que, após agradecer a
seus collegas a sua honrosa investidora, mar-
cou as quintas-feiras pnra ns reuniões ordi-
narias da commissão.

O Sr. deputado Lainounicr Godofredo foi
eleito presidente da commissão de petições
e poderes da Câmara, a que pertence.

Rcunc-se amanhã, ás 14 horas, a commls-
são de constituição c justiça da Gamara dps
Deputados, que provavelmente .reelegerá' o Sr,
Cunha Machado para seu presidente.

Está marcada para amanhã, ás 14 horas, a
primeira reunião dn commissão de diploma-
cia e tratados da Câmara dos Deputados,
afim de ser feita a eleição do respectivo prc-
sidente.

As combinações até hoje feitas deixam a
convicção certa de que será eleito presidente
dessa commissão o Sr. deputado Leão Vcllo-
so.

A commissão de marinha e guerra, que se
deverá reunir também ariianhã, vne reeleger
o Sr. deputado general Alberto Abreu para
seu presidente.

3.000 gravatas de seda
A LA CAPITA LE, casa por excellen-

cia especialista em gravatas, liquida
aos preços de l$i5oo a 3f5oo.

Rua do ouvidor n. 161.
«SSOBw-
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foi pcdíir â* policia do
guia para ura fecemnas-

José da Silva
4° districto uma
cido, filho de Thèrczá. Martins, moradora
á ma da Alfândega n. 304.

Disse elle que Thcreza, antes; de dar á
luz levara uma queda, de que nasceu a
creança com o cranco tracíttradft e escoria-
ções no pescoço!.':.

Sob suspeitas toi o cadáver mandado a
autopsiar no necrotério.

A BALELA DA REVOLUÇÃO EM
PORTUGAL

PARIS, 15 (A. A.) — A legação porlugue-
zu nesta capital comtminicou h toda a im-
prensa serem invci'dicas c sc\ti nenhum fun-
dnmcnto as noticias de fonte allcuiã, sobre
motins e revollns em Portugal.

Todn n Republica; diz n netn dn legaçã >,
está calma c confiante na victoria final dos
aluados.

C0MMEM0RAKTDO O 11 DE MAIO
LISBOA, 15 (A. A.)— Durante toda a noite

de hontem continuaram as manifestações po-
polares, commcmorativas do nnnivcrsnrio do
movimento revolucionário que abateu o gabi-
nete Pimenta etc Castro, correndo tudo ha
melhor ordem possível.

UM CONVITE DO MINISTÉRIO DA
GUERRA

LISBOA, 15 (A, A.) ^— A secretaria do Mi-
nisterio da Guerra affixou editaes convidan-
do os capitães o officiaes subalternos da re-
serva, que foram reformados, a prestar ser-
viços de nmanuenses naquella repartição.
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Qucreis apreciar bom c puro café? I
Só o PüP&fèü.Q §

O Sr. João ilc Délíf da
as explorações do accidcnlado rio
onde Irugicnincnlc desnpparcccu
grado lencnte &inrq'ncs,

Couta esse conhecedor daqucllas paragens
quasi virgens que na estação de Vilhena re
cebeu ordens do coronel Rondou para seguir
com mais quatorze camaradas o tenente lta-
miro em sua exploração do rio Ananaz.

li' difficil se transiuitlir, na linguagem sin-
gela desse rústico explorador, uma impressão
dns mil c uma peripécias da arriscada éxcur-
são.

Depois de narrar como cm companhia de
seus camaradas fabricou seis canoas, nos de-
screveu o viajante uma longa passagem (te
quarenta dias sobre nguns do Annnaz, c se
deteve na lembrança do modo por que vários
grupos de índios Nhainbiquaras, fi margem
do rio inexplorado, saudavam os audaciosos
investigadores.

—Esse rio, explica o Sr. João de Deus, 6
cortado de cachoeiras e foi numa dellas que
naufragamos, perdendo munições e viveres.

Não pereceu nenhum de seus camaradas,
Todos, desanimados ou não, seguiram a pé
peln margem do Ananaz. Dias depois de se-
incthniitc trajecto falta a expedição de ali-
méritos, alguns companheiros entraram cm
fraqueza pasmosa, caiam ein estado de inani-
ção e iam morrendo...

Foi assim que em pouco tempo se viram
reduzidos a nove, sem que estivessem livres
de sorte cgunl a dos outros, porquanto as
torturas da tome mal eram suavisndns por
algumas frutas selvagens oii alguma rara cas-
tnnlin encontrada de espaço a espaço.

Felizmente, na cinta de todos restavam ai-
guns cartuchos; todos haviam salvo uma ca-
rabina e sobraiadara A agitá*ção da cachoci-
ra onde se produzira o naufrágio uma lata
de phosphóros. Nessas condições combinavam
economias o mais possível ás poucas balas
que restavam, empregando-as na caça de ma-
cacos que mal davam para o acanhdo susten-
to dos nove viajantes.

Depois de 12 dias de viagem a pé, sobre um
chão pardacento c em meio a uma natureza
fantástica de exuberância, resolveram os ex-
cursionislns a const rucção de uma canoa de
cajuciro,_ que mal dava para tres pessoas.

Em vão aconselhou aos seus camaradas o
tenente Noronha a construcção de mais ctur.s
canoas.

Hllcs, porém, cxhauslos, diziam, á idéa do
quanto Jlics seria doloroso, sinão impossi-
yei, o trabalho muscular, que era preferível
proscguissem a pé, seguindo a canoa ao lon-
gc. E assim fizeram. E assim durante' (tous
dias e meio, margeando o Ananaz, acompa-
nliaram a canoa que conduzia o tenente Ha-
miro, o Sr. João de Deus e um outro com-
panliciru.

Depois desapparcccrani, sendo crença do Sr.
João de Deus que aquclles seis homens cai-
ram mortos pelo caminho, incapazes de re-
sistir a tão grandes privações.

Os tres restantes, os Ires que desciam o
rio na canoa de cajueiro, viajaram assim IB
dias, procedendo ao levantamento do rio Ana-
naz, e de certo viajariam ainda mais si o
ferver de uma cachoeira não lhes houvesse
despedaçado a canoa, donde ein boa hora re-
tiraram os documentos das observações do
tenente Noronha.

Recomeçou então a viagem a pé, que du-
rou mais treze dias, pouco mais ou menos
nas condições da anterior.

Foi na manhã do décimo terceiro dia que
os desolados excursionistas depararam com
um seringueiro que subia o rio, ã. caça do
macacos.

O homem era generoso. Levou o tenente
Ramiro, o Sr. João de Deus e mais o outro
companheiro parn a sua barraca, que distava
pouco do ponto de encontro. Dali
cònducção para a barraca de outro seringuei-
ro mais distante, até que puderam, ao cabo
de alguns dias, embarcar, já no rio Madeira,
cm lancha que os conduziu a Manáos.

E' este um precipitado resumo da palestra
com que hoje nos encheu de curiosidade o Sr.
João de Deus da Silva.

uesenvolve-se o consumo
da nossa producção

carbonifera
0 fornecimento das minas do

S. Joronymo
Do Sr. Dr. Oonçnlvoa Rnmõs, director daCompanhia MIllIIH do S, .leronyino, recebeu o

director dcsln folha a seguinte enfiai"No odilorlnl da A NOITE, de limitem, In.
serio nn primeira coluninn sob o titulo "lie-.,
envolve-se o consumo dn nossa proí iico".,i
vnrhnuifcra", depurei rum -miiJiifju^uiesinr.
nos vNiielns, que, peço, nn qualiiludo dTniírê.
dor du Companhia Estrada do Feiro j .Minai
de S, Jeron.vnio, sejam rectillindns uns co-lllliliias do iiicmiio jornal si.b a •< (fio int '1-
IIgente <jlcíla rompeleiile direcção. Antes dufnzcl-n. devo declarar que lhe dirijo est" po»dido com n ri ni exclusivo j renlnbelecor averdade, sem qualquer outro intuito.

A primeira informação a reclifleur a ipiu
he refere íi origem do fornecimento do carvão
nacional ti Prefeitura do Itio de Janeiro, naadministração lllvndavln, c triinsporlnilti pelnCompanhia Costeira, que rui feito com o car-
vao das Minas do S. Jcrniiyiuo e mia com odo líuiia. A scguinla du respeito no forneci-mento du carvão nacional i\ Republica Argun-lina, que lem sido friln com o combustível des. .leronynio, londò a nossa companhia een-dido mil toneladas a uma Importante firma
cpmmerelnl de Uueiios Aires o lambem ã Sud
Atlanliquc, quo adquiriu a nosso carvão e o
transportou nos seus vapores "brasil" e "Po-
mona". Como, tratando desses forncclniento.i
a nossa vislnlin, a noticia d'A NOITE se refero
a proposta da compra de iniiins por um syndi-
coto argentino, devo declarar que tal propostanão foi dirigida á Companhia S. Jcronymot
n nossa companhia só recebeu propostns ar-
gen 11 nas para contrato do fornecimento de mi-
mares do toneladas de carv.no. I' não é de ml-
mirar esse acolhimento dos argentinos no
carvão dns Minas ile S. Jeroiiyino, quandodevem elles conhecer n opinião do engenhei-
ro enviado ao sul pelo governo brasileiro parno estudo das minas de carvão o quo se nebo
resumida no lelcgrnmmii enviado pelo mesmo
no Sr. ministro dn Viação em 20 de outulro
o que peço licença para transcrever:"Sr. ministro dn Viação. Itio. — De Porlo
Alegre — Visite! os trnbnlhos de mineração
da Companhia físlrhdn (le Ferro dns Minas de
S. Jcron.-mo, qúc explora n jazida de carvão
de pedra no Arrolo dos Patos, a qual se adia
ligada por ferro-via da bitola de um mdro,
cor- 22 kilomclròs dns minas ao porto da Xar-
queadn, no rio .Inciihy, e com cerca de õl) l;i-
lomctros distanlc de Porlo Alegre. Neste no-
mento observei os trabalhos cm plena ::e!i-
ydnde, tendo boa impressão dn snn orgnnisn-
ção teclinica. líslá sendo explorada uma ca-
mada de tres metros c meio de espessu a. na
qual se abriram galerias com o desenvo'vi-
rnentò total de cerca de Ires liilomctros. illu-
minadas a luz electrica c servidas por um
poço de setenta metros de profundidade, rc-
vestido de concreto, onde funccionain duas
Kaiolas fc balanço, presas por um cabo enrn-
lado cm um tambor, accionnilo por uma ma»
china a vapor de quinze cnvallos, queimandocarvão miúdo.

A empresa mantém quatrocentos homem
em todos os serviços, dos quaes cento c ein.
eòor.ta no interior da usina e o resto traha.
Ihnndo no transporte c no beneficio do carvão
assim como na conservação do trafego da li.
nha férrea e na navegação fluvial, até Porto
Alecre, onde se faz grande consumo actual-
mente.

A producção diária, média, neste momento,
regula cenlo e eincoenla toneladas.

Ein tacs condições, a mina do Arrolo dos
Ratos constituo um excelente campo de ex-
periencia de mineração do carvão nacional,
parecendo-me indispensável a collahoracão,
em conselhos e recursos lechnieos, dessa em-
presa, em qualquer medida que os poderes
públicos possam tomar em beneficio de uma
industria que, embora menos opulenta de quoas congêneres européas e norte-americanas, se.
poderá manter cm nosso paiz, diminuindo aimportação do estrangeiro c poupando ns uns-
sa- florestas, fornecedoras de lenha para asfabrica": de fornalhas fixas, e. talvez, para as
locomotivas. Saudações respeitosas. — línge-
nheiro Pires do Itio."

Apresentando os meus agradecimentos,
etc. — Dr. Joaquim Gonçalves Ramos.'

sou,
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de Nogueira

0 caso Standard-Paoamá
üa Gamara e ria Jasstã fia

sa carta

««aaet^-t-

cigarros mistura, para
300 réis, com brin-

des--Lopes, Sá & C.
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HOJE

CSSFtfl® SãO TRATADOS

OS ALÜtóES NA frança
si ii
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0 6tMM boi morreu"

-<M>3o-

Elixir de Nonucira-Vnico de Grande Consumo
• »q»fc. .___

Drs. Moara Brasil e Gabriel de Andrade.
Üculistas. Largo da Carioca 8. sobrado, i ¦- ¦ " .-Clü".nA CA1UOP-*
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t. Dario P
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consult. Carioc:i ,(4, Das 3 ás 5 horas.
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DRB A, GOSTÂLLAT

Não tinha a licença e por
isso foi preso :* :ii

"O meu boi morreu, ^üX^X-'
Que será de ti..." '''"''

Appnreccu um fiscal da Prefcilur.i e per-
guntou : — Que é dn licença municipal ?

O boi era o boi-reclamc da peca de Ruiii
Pederneiras — "Meu boi morreu". Da peiledo animal sairam dous homens e procura-ram se justificar com o guarda. A licença
estava no escriptorio da empresa thenlral.—Então os senhores não podem continuar
e o boi está apprehendido. Levcm-n'o parn odeposito, declarou terminantemente o guar-da.

O boi não vae, gritou um gaiato.Nao vae 1 E o faclo, nue se passouUruguayana, causou sensação.
Chegaram depois dous guardas civis c oboi foi mesmo para o deposito, acompanha-do por um grande prcsülo de garotos.

_ Estão funecionando com toda regula-
ridade os cursos nocturno e diurno de
arithmelica conimercial da «Escola Re-
inington». Aulas essencialmente prati-
cas._— Rua Sete de Setembro n. 63,

—»W" ¦

A üoa verep o a
cie dous Mruiões

Vae i
na rua

Constantemente a policia do 23° dislri.to
vinha recebendo queixas de furtos de cano.-,
do chambo como aliás acontece com todas
as delegacias.

Hoje o delegado do dlstriçiò, Dr. Ahelar-
do Luz, lendo denuncia de que nas casas
ns. 10 e 22 da rua Coronel 'tangei, residen-
ein dos "inlruiõcs" Salvador da Silva Lo-
pes c Joaquim do Nascimento, ixislia grnnd(Iiiaiitidade de canos de chumbo
mandou dar ali uma busca, sendo
do de facto grande quantidade de
metal de. varias espécies,

Como os "ihtrujõés" não explicassem con-
vcnientcniente a sua procedência,, foram !e-
vados para a delegacia e vão ser processa-
dos.

_ Estes "inlru.iões" foram indicados h po-
licia pelo ladrão de canos de chumbo José
Rodrigues, que denunciou também o "intiu-
jão" Thomaz ,Tosó Ferreira, que lambem foi
preso.

Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores — CHILENA

1 <W» 11

2Pviço rgigpçonico
SUL 2 MIL.— Immediatamente terá V. F,x.

. CftlOittbo -*r Pwç»» Jos^de A.lçacar

O caso dn Standard Oil repercutiu hoje na Ca-
mara dos Deputados.

A' hora do e:;pcdicnto o Sr. Pereira Braga
oecupou a tribuna para varrer a sua 'estada ro-
bro a parle que se lhe allribue no recebimei.lo
<lc dinheiros da companhia norte-americana.
^ O Sr. Pereira Braga diss.- que não fazia á"ninara a injuria de suppor que cila houvésre
dado credito ás noticias <iae so publicaram cm
vrrios nomes, entre os quaes o seu, de haver ie-
cebido dinheiros da Standard Oil, Não á Cn-
mara, mas nos que fora delia leram esta;- noti-
cias, deve affirmar que no que se referem á
sua pessoa, cilas são absolutamente 'as.
Oppõè a mais formal contestação ao que se pu-ldieou neste sentido c espera que o inquérito
aberto para apurar o que ha de verdade •.•111
aceusações idênticas, feitas a autorid des do
paiz, deixe evidente que o orador não leve mm-
ca relações de lmicr espécie com a Standardtiveram 1 Oil c nem siquer conhece quaesquer dos seus
gerentes ou empregados.

Em seguida falou o Sr. Eusebio de Andraoe,
que declarou haver a respeito mandado unia
carta a "O Imparcial", demonstrando que rc-
cebeu dinheiro da Standard,.mas por honorários
de advogado.

OS LIVROS AIÍPREHENDIDOS FO-
RAM REMOVIDOS PARA O EORO

Tendo o Dr. Solidonio Leite advogado da
Standard Oil, requerido ao juiz da 2a Vara
Civel busca e anprchensão dos livros e ar-
cliivo da empresa, nue se amavam ainda em
poder do syndico da fallenc a que 1 Corto
mandou fosso rienegada, o iuiz decretoii a
busca e appreheusão requeridas, o aue cot
effectundo,

Hoje deram entrada 110 cartório da 2" V*'t-
ra Civel os livros e demais documentos da
Standard Oil, que se acham sob a guardado escrivão major Barros.

UMA CARTA DO SR. BENEDICTO
HIPPOLYTO

"Rio de Janeiro, 15 de maio de lilHi --
Sr. redaetor da A NOITE — 0 vosso con-
ccituado jornal de 13 do corrente ineluc-me
cnlre os funceionarios que, nos escândalos da
Standard Oil, precisam se defender.

Defèhder-me de que? Nas partidas de dilia-
mnçao não figura o director do gabinete e
sim são viclimas da torpe falsidade — olfi-
ciaes de gabinete, cargos dislinctos e diffe-
rentes do de. director, e que têm sido sempre
desempenhados por empregados acima de
qualquer siispeição, incapazes de venalidáde.
Estn accnsnçno, sem positivar nomes dos of-
ficiacs, demonstra a perfídia de. tacs impu-
lações.

Logo que no "Jornal rio Commercio" li ns
aceusações vagas, indeterminadas c sem pre-
cisão de tempo c pessoas, contra o gabinete
do Ministério da Fazenda, solicitei do lixmo.
Sr. ministro um inquérito, porque estas ac-
casacões precisavam ser esclarecidas, apura-
das, definindo todas ns responsabilidade? pa»
ra que. mais tarde, quando custoso fosse des-
Iruil-as pela difficuldnde e dispersão de pro-
vas e testemunhos, não servissem de alimento
á malcdicincia e A diffamação.

Concedido o inquérito, nguardnmos, eu t
meus collegas. desprcocctipadcs e trntiquillo?
o rcsnltacu).

Embora não envolvido m.-sta infâmia, nni
posso daixir de defender aqui a renu^aç^o
dos meus companheiros, tão traiçoeiramenlc
tão fnlsa e iiuiignamcnlc otfendidos.

Confio que a vossa gentilesa dê a esta car-
ta a devida publicidade, para que não conti-
une exposto á curiosidade mal sã o meu noni"

Creia com elevada consideração, etc.
nedicto 11. de Oliveira Júnior, director gera.

... * (dMs£t do gabinete do Miniilerio da fazenda."

cdubàdü
eucontra-

'.•huinbo e

: .^^Zs/Xi



A NOITE — ScguiKin-fcíra, 15 do Mnio ae ijjto"
».l»^í*Oil.|»»*

ÜiriMOS TCLEfir<AMMAS
BOS (MRRE^PONDCNTtS,
iSPECACiO^/lISOITE
NO INTERIOR E MO
FXTIKIUF* & SPRVICO
Drt AuLNGIA AMERICANA.

1 r-i^ ii —aa;—¦  ti—¦—<«——¦—» •„ -.ímumi———*——~——*^

Vji - - ¦- i m m i .m^mm w i ¦ m^—i i a ¦ i ' —^^»

ifií'
J^M.TIM^5 INf OF\M AÇOE5ISV
vrapi&as_ minuciosos r
Wtodaa REPORTAGEM1 da "A NOITE"

esmera k SÉQ&lfflmas noticias
da gaerra

(Recebidas até ás 18 horas)
Dumont
—*.

tes aspecto £a citSacIrd â
boca cia noite

. A nvwildo Itio Branco, á nultluliii, uprcscutiirn
um aspecto algum Imito mmrmnl.

Ao par ilas bandeiras que n cngalniiavani, os
icoretns, onde, durante n passagem do prestlto
'c-rgnnlsodo para receber Santos Dumonl, loca-
•lâo bundas de musica militares, apresentavam
aspecto festivo, ílluminiidos á luz electrica.

Cedo chegou no qne foi construído em frente
a o Odeon, uma banda de musica. Muitos curió-'-sos se nggloinerarai.-i cm torno.

Por Ioda extensão dn Avenida, pela rua Mu-
ircchul l-loriiiiio Peixoto ate á "'garií" da Cen-
¦tini, as meninas bandeira», c muitos Krupos, que
«.ilaclonavain íi espera du corlojo.

No trecho, porém, da Avenida, comprcbendl-
nu eiilre a Jardim llolanleo c a rua Ouvidor, a
i-oncorreuela tra maior.

Mullns famílias, ás jniiftlas, pelos passeio;, e
>ias "Icrrnsscs" esper..sam a chegada de Sanios
jjunionl.

Ein frente á Central, uma lurina de guardas
Civis dirigia o serviço tlt vebiculos, ipie, á hora
cm que lá estivemos, começava u ser grande:'tente 

quo desembarcava para Ir receber o
(croiiaula patrício.

Também pelas sacadas dos prédios da rua
Marechal Floriano Peixoto viam-se muitas fa-
(niliiis.

I'. n ouvir o musica, em frente no Odeon,
Já se viam duas filas de furiosos, de pé. ao
mein-fio das calçadas, cmqunulo que outras

1 pessoas, nas "lerrasses", collocavnin as mo-
sas c as cadeiras em logarcs seguros da onde

ijiudesscm apreciar o festejo destn noilo em
iiomcnugcni ao Inventor da dirigibilidade,

Ainda era eedo, porém.'Indo fazia crer qui. no approxlmar-se a
hora da chegada do noclurno paulista, a Ave-

íiiidn apresentasse um aspecto deslumbrante.
Os bondes começavam a chegar á cidade re-

plctos.
F, incessantemente, a fon-fonnr, os auloino-

veis, em corso, iam t- vinham, a acompanhar o
itinerário que percorrerá o prestilo orgnnisn-

¦ do.

, liistí; muitos d.'afuros. Admoestado, ir.-
vestiu aos murros contra o cavalheiro quo
o esperou em gnnrdii,

E o sangue, espirrou do nariz do calraei-
ro, que meltcrn a cabeça contra a; mãos
dellc.

u cavalheiro Sr Chás. Frc-ucrico Mr_. La-*i-cn. agente marítimo, com escriptorio á rua
rlM-bueiro de Março n. 33. foi detido pela poli-
cia. O catraeiro, -não Siqueira, foi soecorci-' do pela Assistência

^_ ¦•—¦aa»{3*' 
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0 Jury abs 1/3 o eiipüse tio
ti:n assassino

f Pelo Tribunal do Jury !¦'>'. hoje julgado o
cúmplice de um assassinato.

Oscar da Silva, o réu de hoje. achava-se na
i noite de 4 de junho do anno passado, em com-

t puniria de Edmundo Emilio dn Costa e outros,
' tio botequim da rua S. Chliistovão n. 59,

Em dado momento surgiu ama discussão en-
ire Emilio c um outro indivíduo, de nome Ave-
lino liamos, terminando por empenharem-se
ninho? em lula corporal. Oscar correu em nu-

i xilio de Emilio, e, impedindo os movimentos
de Avelino, deixou que aquclle o matasse a ti-
ros de -revólver,

Hoje, em processo separado, a requerimento
da deíevi, foi ellc julgado. Apus os debates, o

.ttur.v absolveu o réo'por cinco rolos,,negando o
[primdro facto, a sua cumplicidade.

Em Sevilha quasi houve
is oi a revolução

ÀJADRID, 15 (Kuvas) — Tclcgraphnm de
Sevilha :"Precisamente no momeulo ein que in re-
licntar, em Aranal, um movimento scdlcio-io,
íirganisndo por elementos -Socialista.!, as an-
(oridades compare;!.ram e. pgindo com a
maior decisão, conseguiram abafar desde lo-
io n agitação. Foram effectundns cerca de
trinta prisões.
U—. ii——..„¦-.. —— ¦!-¦«^fiqfrBMa. C '""' ¦'"¦ " ¦¦¦—¦¦-—•—

f Mias osoolareg m
àgnas-io ia Quiafa

No sentido de dar execução a um dos
honlos dn nova reforma escolar, o Dr. Aze-
vido Sodré, em conferência com o Dr. Atra-
Ido Peixoto, assentou que as alumnns das
escolas primarias muniçipacs visitem, c-;u
turmas, acompanhadas de professores, o
iiqunrio da Quinta da Boa Vista. O professor
do Museu, (pie tem a seu cargo o aquário,
promptificou-sc a dar as pequenas visilaii-
tes e\|.'icações sobro a nossa fauna marilí-
ma, representada pelos exemplares ali exij-

S\ líicaiaria alBeitiâ
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O prefeito é visitado
i Estiveram hoje na Prefeitura, ein visita ao' Dr. vAzevedo Sodré, cs Srs. Drs, Tavares de

i Lyra. ministro da Viação, t- Antônio Caries,s'leader" do governo na Câmara.

t.osintr.s, tr, (a ao///;) — Vm mib«
murino allcmão encontrou no muv üo A*or«
le um vapor sueco o qual, iipenir ila sor
iVtlmnito, lido BO delere.

O sutiinarliio. manobrando, postou-se
dcanlc do vapor, obrlgando-o assim a pa-
rar. Iilrersos marinheiros allemães subi-
rnia então ao rapar o derramaram sobre
pnnhis diversos tio cunviH v nos porões ai-
numas latas tia pilralen, aleunilu-lliv cm
/ei/iiidii fof/o.

Os tripulantes, diante desse altenludo,
e visto quo o vapor ia sendo rapidamente
envolvido pelas ehammas, uprossuram-BO
em desembarcar para os esealeres, sal-
rando-se assim de nina morte, certa.

o submarino cunlioncou depois o vapor,
mettendo-o a pique dentro de poucos mi-
nulos,

È3eí:J5ü3Cf.3 ;.; ovfesi'iôwa
r-)Èí'ina em Uersliiin
2'AltIS, ir. (limas) — .1 aclicidade

allemã < ui Verdun declinou) piorarei-
mente liara recomeçar eom maior intcnsl-
dade, depois du clici/ada uj jioi-ii.s tropas.

O esforço inlmifio, contra qualquer pau-
lo tia linlia francesa não atemorlsa por
fôrma ulyxnna o alio commando.Os nossos
adversários podem lançar novas diri-
soes no boi ri ii ouro. As suas pardas eonli-
lutarão a ser consideravelmente suporia-
res ás nossas, o que nas permiuirtt ver sem
inconvenientes que os últimos recursos da
Allcmunlia se fundem ao fofío dos nossos
canhões.

O general FsBke-
níiayn piesüiaj de-

missão
J'.ll!fS, .í,'5 Havas) —- Informações de

fonle tiollinidca dizem que o chefe- do <;s-
lado-mulor allcmão, yetteral Vatlccnhuyn,
sobre quem pesa a responsai) ti idade de ter
sido o iniciador do alague a Verdun, pe-
dia demissão daquelle cargo. O Itulsar,
porem, rcvusou-se a atlcndcr ao pedido,
por temer que esse fado causasse iim ef-
feito desastroso e desmoralisador na opi-
nião pnhllca do seu pais,

ÍV-. operações seejurt
úo um üonnmunicado

offfãcial
JKíJUS, ir, (Havas) (Official) — Ao

sul do iSomnie, próximo de Vermanãovilr
lers, um ataque de surpresa permiltiu-nos
limpar de allemães uma trincheira da
primeira Unha inimiga.

Na Citampunnc houve grande acllvldu-
de de (trlillittriii, nos seetores do Maison-
de-Clunnpagne e linlte-de-Mesnll; uma
incursão numa obra allemã, a oeste de
Mont Teta, permiltiu-nos fa-.er uns quinze
prisioneiros.

Na região de Verdun travou-se hom-
bardelo no scclov do bosque de Axocourl a
jí« collina 304¦.

O idümo communicado
italiano

LONDRES, 15 (A NOITE) — Resumo do
communicado italiano publicado boje de ma-
nhá cm Roma:"Rcpellimos os ataques do inimigo no mon-
te Cukla c cm Lueino,

O fogo da nossa artilharia dispersou eolu-
ninas inimigas em San Martino, Dcvclnlti c
Oppachiasclln, iufligindo-lbes grandes per-
das."

As operações aéreas
nos Balkans

PARIS. In (A NOITE).— Anntincía-se. offi-
cialnicnlc que diversos acroplanos aluados
fizeram um "raitl" sobre as posições teuto-
búlgaras cm Mitrovitza c Doiran, onde lan-
çaram numerosas bombas com o mais com-
plelo êxito,
SirHoger Casesnent em

julgamento
LONDRES, 15 (Havas) — Sir Rogcr Case-

meiil, tini dos promotores do movimento sub-
versivo na Irlanda, c um soldado irlandez que
honlem tinha sido preso, compareceram hoje
perante o tribunal de Bow-Slrect, afim de
responderem pelo crime de alta IraiçãO.
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A primeira semanal da
nova directoria da A.

Commerciai
?toa ffopffessa-fiaeã^ ao

ES. do tóflrasil
lteiinhi-se lin.le, pihi primeira vez, n dlieelo-

ria ila Associação Coiuinerclal ultimamente ciei-
In. Essa reunião foi bastante concorrida, com-
parecendo todos ns membros dnquelln,

O expediente constou de iiuinerosos off idos
e Iclcgraminns de felicitações de diversns soeie-
dades congêneres,

Em seguida o Sr. Affonso Vi/eu pediu c
obteve n palavra, lendo uma longa represen-
lação que entende com o facto de estarem
sondo convidados os nccloulstns do Banco do
Brasil para, cm assembléa geral cxtrnordiun-
ria, deliberarem sobre a propusln do repre-
sonlautc dn Fazenda Nacional, referente, entre
outros assumplos, á convciilcncln da altera-
ção do artigo dos estatutos que lixa cm qua-
Iro mezes o praso in.-ixiiuu tins descontos,

A representação encarece as vantagens des-
sa medida, para o commercio, industria e la-
voiira, e pede, por isso mesmo, a Irilervcnçãp
da Associação jiuilo ao governo, para qne tal
providencia .seja por esle amparada,

A Fazenda, argumenta n representação, &
a principal nccionlstn do Banco, c nn assem-
bléa extraordinária a votação será feila "por
capital", islo é, cabendo um voto n cada gru-
po. Tanto vale dizer que está na direita de-
pendência do governo a npprovnçfio ou re-
cusa, pela assembléa, do nlil alvllrc do au-
guicnto dnqnello praso de quatro para seis
mezes, Esse augmento beneficiaria grande-
mente não só ao commercio c ás classes in-
diislriaes c agricolas, como ao próprio Banco.
permiti ilido a esle ainda rcalisar cxeellenUs
operações solidllinento garantidas, as quais
nel Malmente não podem ser feitas pela exi-
guidade do praso máximo para os descontos.

A representação trata do recurso da refor-
mu das letras, dos usos e praxes (In praça e
das próprias c imperiosas necessidades dos
respectivos negócios, c firma, por conseguiu-
te, que a dilatação para seis mezes do praso
máximo de quatro inezes mais não significa-
rá que uma lógica e natural adaptação dos
estatutos do Banco do Brasil, sobretudo um
dos principaes fins paru que esse estobeleei-
mento foi crendo.

Não se poderá objeclar, ein boa fé. que a
medida cm questão importa num relativo re-
Inrdainenlo da rotação dos capitães ao Ban-
co confiados, porque, principalmente, elia não
prescreverá o "praso de seis mezes", mas sim
o "liniilc máximo de seis mezes", ficando,
portanto, no critério do directoria desse in-
slilulo. continuar a descontar a dous, três,
qua Iro mezes, cm todos os casos cm que jul-
gar desnecessária a concessão dn limite ma-
ximo,

O interesse do Banco do Brasil, como o de
qualquer outro estabelecimento do seu ge-
nero — observa a representação — "cousis-
le cm fazer o maior numero de operações
com as necessárias vantagens e segurança."
Não 6 de outra cousa que, na hypothese, cs-
tá se cogitando. E, no caso, cumpre aluda ler
em vista que, tratando-se de um estabeleci-
mento que, a bem dizer, deve, por sua im-
portancia, constituição e ligações com a Fa-
zenda, ser encarado como o nosso Banco Na-
cional, a elle compete, mais que a qualquer
outro, dar o exemplo, ndaplando-so racional-
mente ás condições da praça c ás dn nossa la-
vonra c Industria; para poder prestar, como
todos desejam, c.ffieienlc e constante auxilio
íi producção nacional. _

A representação concilie confiando na aceão
do chefe do listado e do Ministro da Fazenda,
e. até junto de SS. EEx. deve ir a Asso-
einção Commerciai na defesa do indispensa-
vel nugmcnto do limite máximo do praso dos
descontos de quatro para seis mezes, trnzen-
do ás classes prõductorns do paiz, na phase
aclual. "cm que tantas iniciativas se conju-
gam para a obra do nosso reerguimcnlo eco-
nomico, mais uma prova do sincero empenho
com que o nosso governo se vem esforçando
para fortalecer essa obra c tornar duradou-
ros e estáveis seus promissores resultados".

Sobre esse documento falaram os Srs. Dr. A.
Ramos, II. Taborda e Cornelio Jardim, e, afi-
nal, por proposta do Sr. Domingos de Pinho,
ficou resolvido se offieinssc ao Sr. ministro
da Fazenda, nos lermos do mesmo documento.,
tnviando-se cópias dellc lambem aos Srs. prç-
sidente do Banco do Brasil c ministro da Agri-
culluru e Commercio.

Esgotado esse assumpto, a directoria recebeu
o pedido do Museu Commerciai, feito pessoal-
mente pelos Srs. conde Cândido Mendes de Al-
meida e Dr. Figueira de Mello, dircclores des-
se instituto, para a cooperação da Associação
Commerciai nas exposições-feira, de organisa?
ção da commissão permanente de exposições,
as quaes, num circulo de seis annos, trarão a
publico todos os productos do Brasil.

O Dr. Pereira Lima, presidente da Associação,
falou sobre esse pedido, declarando que. iria
estudai- o assumpto, da maneira por que elle
de\e servir ao eomrnercio.

A segunda cxposiçíío-feira effecluar-sc-S de
I) a l(i de julho próximo, no.s terrenos do antigo
Convênio da Ajuda, á avenida Bio Branco.

Iffv/A política nn alaooas

Um officio de um
dos senados

No expediente de hoje da Câmara dos Depu-
lados foi lido o seguinte offloloi"Estado de Alagoas — Secretaria do Senado,
em Mncoló, lã de abril de IIUII.

15X1110, Sr, presidente dn Câmara dos Depu-
lados federnes — A mesa do Senado do Estado
de Alagoas commuulcn a V. Ex,, que depois
de haver verificado nas sessões preparatórias
celebradas COllSCCIltlvamoiltC desde Vi do cor-
rente, na fôrma regimental, numero legal dos
seus membros para a abertura dos trabalhos
da segunda .sessão ordinária dn deelina-lerecira
legislai ur,-,, tomou conhecimento da exposição
eicrlptn do vlce-governador do Estado rccoulio-
eido, proclamado c empossado pelo mesmo Se-
nado, cm sessão do anuo passado, Dr. Pedro
Carneiro (Ia Cunha Albuquerque, exposição que
por cópia n este acompanha, deliberando
suspender Icmporarlamonto.os seus trabalhos,
ein virtude do estar dependente de solução <>
pedido do Intervenção fcdcrnl,coustantc da men-
sngein do E\mo. Sr. presidente du Bcpubllcn
de 10 de junho do mino próximo findo, cm re-
lação á constatada dualidade dos poderes clcctl-
vos ostaduacs por neto de força, xotando una-
nímeiiunte n indicação que por cópia vae -in-
nexn ao presente, juntamente eom o da res-
posta deste Senado no vlcc-govcriuidor,

Outroslm comnuinlca a \'. Ex o mesmo Se-
lindo que. como r.nuo permanente do poder le*
glslatlvo do Estado, o no Intuito de poder exer-
ter ns fuilCÇÕCS privativas que lhe dá a Consll-
lulção do E-,lado, indcpcudcntcmenlc da;, ntlri
buições estriclainente legislativas, t-U-geu, na
mesma sessão de hoje, em conformidade aos pre-
feitos do seu llegiinenlo Interno, a sua mesa c
as cominissõDS pcrmnnculcSi ficando nqucila
avsim constituída! vlcc-prcsldénlc, Ismael TI-
pidio Brandão; l secretario, padre Podre l'aei-
fico de Barros Bezerra; 2" secretario, João Fer-
r.ira 'Tavares Sena."

Asslgnam esle officio o vicc-prcsldculc ^s-
inael Eloidi-i Brandão e o 1° .secretario padre I'c-
dro Pacifico de Burros Bezerra.

Às eleições senatoriaes do
Amazonas e do Districto

Federal

ns

0 governo e o
nacional

carvão

Um empréstimo de mil con-
tos á mina de Butiá

Sabemos que o Sr. presidente da Republi-
ca escreveu, á tarde, uma carta ao Sr. mi-
pistro da Agricultura, dizendo-lhe que com-
municasse ao proprietário dn jazida carbo-
nifera de Uiitiá, no Rio Grande do Sul, que
o Banco do Brasil estava autorlsado a lhe
fazer um empréstimo de mil lontos de réis.
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A phase judiciaria da
con spi rata ,

S'AAA

Depoz hoje a ultima
testemunha

N.i 1" Vara Federal terminaram boje os
trabalhos dos depoimentos Ar.s testemunhas
de numero, na formação da culpa (loj iudigi-
lados conspirudi res.

Depoz a ultima testemunha de nomero a
|.:tça José Mendes da Silva, do forto cit Cru-

ATIegotíSià dcpoçntfi ipic quanto no facio
de ter presenciado confnbulaçôes cnlie civis
e praças d;, guarnição do iorte na.ta podia
adeahtnr, porquanto a cousa alguma assistira.
Na policia, tendo dito que certa vez vira um
mocinho ir ao forte procurar c sargento Lu-
cena, lhe mostraram uma photographia de
jornal, do Dr. Agcrippino Nazareth, pcrgim-
landò-lhé si era aquclle o indivíduo que fò-
ra procurar o referido sargento, respondendo
ellc que não podia positivar cousa alguma,
por não ter ligado importância ao facto.

O juiz, Dr. Amorim Garcia, enviou os au-
tos ao procurador da Republica, para que,
sobre ei les, se pronuncie S. S,

•——

0 que ss passou fa&je na
commissão cie pôsteres

do Senado
IMcvo boje reunida a commlssilo de pude-

res do .Senado. O Sr. Bernardo Moiitclro, pre-
sidiule, declarando aberta a sessão, consultou
os seus pares st devia receber os papeis ivfe-
rentes ao pleito amazonense, não estando pre-
senle o Sr. lla.viniiudo de Miranda, relator
dessa eleição, A comiulssão resolveu quo sim,
c o Sr. Dr. Saladino de Gusmão, procurador
do Dr, Manoel Uchôa Itodrigucs, candidato
conloslanlo do diploma do Sr. Dr. César do
Itegii Monteiro, passou fis mãos do presidente
todos os documentos referente-, no pleito, e
ein cuja posse se achava,

Aiimincln-sc a discussão da eleição do Dis-
Irielo federal. O Sr. João Luiz Alves propõe
á commissão resolver a preliminar de puder
ou uno um senador, reprcscntnnto de Estado,
cuja eleição se diselitn, tomar parle nos de-
bales. Antes era isso vedado claramente; mas
o regimento ngorn offereco duvidas a respei-
Io, e o orador quer que. em abslracto. st- re-
solva a questão para nân ser elia debatida em
casos concretos. Ha larga discussão. O Sr.
Abdon Baptista diz que o regi incuto é claro e
que prolllbe ao senador discutir as eleições
(Io siu Estado. São desse parecer os Srs. Ah-
dou. Alencar Guimarães e Alcindo íiiianaba-
ra. K' lembrado o precedente da eleição sena-
lorial da Parab.vba, un anno passado, em que
ao Sr. Wlilfreilo l.eal. se negou vlsla dos pa-
pels, referentes a esse pleito.

Depois da discussão é posta a votos a pre?
liminar e vence o critério de poder o senador
pedir >ísla e discutir os papeis relativos ás
eleições do seu Estado,

Na volação chega o Sr. Raymiindo Miranda,
e volta-se ao Amazonas.

O Sr. Dr. Saladino de Gusmão obtém a pa-
lavra para produzir a contestação do diploma
do Sr. [lego Monteiro. S. S. pede paru exa-
minar o diploma, o que lhe é facultado.

Começa fazendo a blographin do Dr. Ma-
lioel de ÕcllÒn Rodrigues, de quem é procura-
dor. Refere-se no seu passado, relembrando
ter sido ellc discípulo de Dcnjnmln Constant
e citando fados da sua vida passada.

Entra depois nn discussão do diploma do
Sr. Itego Monteiro, e prova que tllc foi con-
ferido por uma junta illcgnl, cujo mandato
já eslava findo.

Critica ns eleições no Amazonas: o alista-
mento eleitoral é ali uma burla; o pleito um
mvlhn; os processos, os mais censuráveis. (Is
próprios mesarios ignoram ns eleições, o que
não obslo que os seus nomes subscrevam ns
octns. Estas são todas fraudulentas, com eu-
Irclinhas, o numero de eleitores não coinci-
dindo com o numero de votos...

0 mesmo eleitor assignn duas vezes a lis-
In, em algumas secções.

0 orador ataca o governo do Amazonas
apresenta documentos que mostrara a niilli-
dade do diploma do Sr. Itego 0 a validade
dos votos do seu constituinte, terminando por
appcllar para a justiça c imparcialidade da
commissão de poderes.

O Sr. Rego Monteiro pede a palavra."Felizmente, diz, o pac não renegou o filho.A
candidatura do Sr. Ucbòn Itodrigucs é obrn
exclusiva do Sr. Dr. Saladino Gusmão, que a
inventou, por elia trabalhou e vem dcfendel-a
no seio da commissão verifiendora do Sena-
do". O orador lula em glândulas solivnres;
em alavanca; ein voracidade da praça e cita
cotisas na língua do padre Wnlfredo Leal:
"Verba et vocês preteracque nihil".

Diz que o procurador é genro do seu constir
tuinlc e que lem o mui..." empenho em fazer
o sogro s.endor. Não esperava, pois, por
todo aquellc arrazoado que ouviu, c que o des-
norteou. Sabe que elle, o discurso do Sr. Sa-
ladino, foi escripto lá em Manáos e que o or.i-
dor, que tnulo se exaltou, nada mais fez do
que ler. Pede vinte e quatro horas para res-
ponder ao seu conlcstaulc.

Concedido.
O presidente da commissão annuncin para

amanhã a discussão do pleito do Districto Fe-
dcrnl.

—a—-«-O^íij»*—--• -

Os opposicionistas espi=
rito*sao.íenses mo Cattete

Estiveram hoje, ;'- farde, fni longa conte-
¦' rencio com o Sr. presidente da Republica,

• sobre a aetual situação política do Espirito
., Santo, os Srs. senador João Luiz Alves c
i deputados Torquato .Moreira. Fnulo de Mcilo' e Deoclecio Borges-,

Esses dous ulIt.Mio;. congressistas chegaram
hoje do Espirito Santo, cm companhia do Se.'Dr. Joaquim Guimarães, presidente do Cou-
greiso Legislativo daquelle Estado.

k mesa do Senado no
Cattete

' V -Sr. prcsitfcntc ci.i República recebeu, ú
farde, na sala da cnpella, no Cattete, em au-
(liencín especial, os senadores Antônio Aze-
1-edo, Pedro Borges, ,'(. RI. Metello e Pereira
Lobo, (p.;e formam a mtsri roclcrta do Sen;-.-
tin Federal e que foram cumprimentar o

/chefe da nação. -
—j—^sj-sju—i-

O encerramento cio Con»
gresso Catholico em

S. Paulo
S. PAULO, 15 (A. A.) — Encerra-se hoje o

jt ongresso Catholico de S. Paulo. Na sessão de
iio.je será observado o seguinte prograinma:A"s J2 horas, sessões particulares no salão do
l.yeeu do Sagrado Coração de Jesus, com de-
Jesn das seguintes Ihcse.;.: l:0 apostolado dá
mulher", Gabriel Cotti; "O apostolado de
«aula Monica", Plinio Barbosa; "O sacra-
Juenlo do matrimônio o o contrato civil", Dr.

larios de Moraes Andrade: "O espirito do
,prosel.vlh mo nas associações", Porphirio Pra-
ilo. A's 1!) horas sessão solemiie de encerra-

;mento no mesmo locp.I: o cemego Manfrcdo
J cite dissertafá sobre 5;0 esnirito da fanii-
lia''.  ~~L

ra
iSi

Catharina Wainermcn 
" 

qneixára-sc ha
tempos de que Abraham Domgohl a explora-
va.Abrnliam fugiu. Vindo elle agora e nova-
mcnle t.cntandõ cscravisal-Ui Catharina foi
á 2" auxiliar.

Abraham foi preso ,agindo contra elle a
policia.

o..»¦—agfHB*»—?—— ¦¦  i .,„¦¦,.,.,.„

Doas bons pr©ii^f©s
no Gaofiêiko

Na sessão de hoje do Conselho foram apre-
sentados dous projcclos: um ]>elo Sr, Leite
Ribeiro, tornando probibidas, na zona urba-
nn, corridas òc vebiculos de qualquer espécie,
e outro pelo Sr. Getulio dos Santos, sobre ei-
iicinas.

Essa intendente propõe varias modificações,
entro as quaes substituição de poltronas c
aberturas de portas de saida.

«a -ft-^-míJf -.JUCa—r -

retor que quer ser re-
cohdüzis

Ao Sr. ministro do Interior o Sr. Dr. Eu-
rico Torres Cruz. juiz da 4» Pretória Civel,
pediu recouducçno naqnelle cargo.

*/M tmtwm ia Coli
S© üfeiülis ia una

i§ flovórnàdòr
O Sr. ministro dn Fazenda pediu informa-

ções no seu collcga do Interior no sentido de
saber si continuara sob o domínio e posso da
União ns (erras que- o Mosteiro de S. Bento
diz serem de sua propriedade, silas na ilha
do Governador e occnpadas pela Colônia de
Alienados.

r-^wflijfrS^*""11"

Os horários da Carás
Foi approvado pelo prefeito o novo horário

dos bondes êa Light, linhas da antiga Car-
íis Uruànbs, <&^ik vigorará nté abril da 1917.

Abre faüencia um estabeleci-
mento de seccos e molhados
O Dr. Alfredo Russtll, juiz da Prime

Vara Civel. decretou hoje a faJIciicia
WMcIomiro José de Oliveira, ait-gocianíc
tabclccicío á rua Bcüo de S. João u. 1
com armazém de seccos c molhados.

Foi nomeado syudico, Pereira Carva
& C, e rr.arcaicía o dia 12 de junho p
realisaçãò da assembléa tlc credores.

ira'de

es-
80,

lho
ara

9 f+3*- os leac

m os j
povo

&rd.ns
O Sr. prefeito determinou boje uma ex-

cellente providencia eom relação aos nosso-,
logradouros públicos, S. Ex. nutorisou o
inspector de Matiar, c Jardins a entender se
com os Srs. ministros da Marinha c Guerra,
commandantes do Corpo de Bombeiros e da
brigada Policial; para a cessão de bandas de
musica destinadas a tocar, em dias deter-
minados, nos jardins públicos. A's terças,
as i-clretas serão no campo de S. Christo.-
vão; fis quintas, no campo de SanfAnna,
praia de Botafogo e praça Affonso Penna,
e aos domingos, no jardim da Gloria. Essa
providencia entrará em execução na proxi-
ma semana,
¦ ¦¦-¦'¦ — _¦-¦¦. ...o «M»3fc-' •» —- ¦¦—

â IJ|M fom Iras ilas
para nos êm> m passa-

§©is s!o €íh vbin
O Dr. Azevedo Sodré approvou boje a mi-

nula do termo de compromisso da execução
do laudo das passagens de cem reis, eoufor-
me o despacho proferido pelo ex-prefeito Dr,
llivadavia Corrêa, no requerimento da Light,
solicitando rclcvação das multas que lhe fo-
ram impostas, (Dentro de tres dias essa com-
pnnbia deverá dar cumprimento ao estabele-
cido no laudo.

0 cambio abriu nos bancos Cily, ültrama-
rino e River a 11 l">|tli d, c nos demais a....
11 2í)|82 d, assim funecionando ali ao fecha-
mento, Não constaram negócios para esterti-
nos e para as letras do Thesouro,

Para esses effcilos a semana principiou des-
tiliiida de interesse. Entretanto, a Bolsa este-
ve bem movimentada para as apólices da
União, geraes e antigas, das de. 1915, c para
as do Estado do Rio, de 100$. Entre os papeis
de especulação houve negócios para as Minas
de S. Jeronymo, 1.000 a 19$ o 200 a lO^ioü.
As neções das Docas da Bahia ficaram mais
firme-.;.

•ü!

,-'_
Pede-nos o Sr. Thomaz Delfino dos San-

los que publiquemos a seguinte declaração :
"Não compareci á reunião dos "leaders'1

da Câmara, effeetuada na residência do illtts-
Ire presidente dessa casa do Congresso, n.i
noite de sexta-feira ultima, unicamente p.ir
não ter recebido a tempo o convite do Dr.
Astolplio Dutra; o tjue foi, aliás, declarado
cm n nota fornecida á imprensa.

Si acaso tivesse eu tido stiencía de -tal
reunião, a elia houvera comparecido, ncom-
pnnbando a deliberação unanime dos "loa-
ders" das difforenlcs bancadas da Câmara,
uo sentido de manifestar ao digno Sr. Anto-
nio Carlos a continuação da confiança e so -
lidariedade. da bancada do Districto Federal,
no meu nome e no dos meus companheiros
de representação.'"

— O Sr. Eu/chio fez declmação idêntica á
acima, cm discurso na Gamara,
^——— ...—¦—-^—.. t-mm^*^V~-+---~~~~m~~*~mm~*,mm*m*mm~~i,

Depois de dous dias de descanso, voltotl bo-
je o mercado de café a funccionnr um pouco
mais fraco para os effcitos da aceptisição do
gene.ro. embora mantendo as colações de..,,
10|800 a 11$ por arroba para o tyjio 7.

As vendas do dia sommaram Ü.iióü saccas,
sendo 1.109 pela manhã c 1.2-11 uo correr do
dia.

Em Nova Yorlt a bolsa abriu cm alia de
2 a 4 pontos.

Nos dias 
'12, 

13 e 1! entrarem 7.200 saccas,
cm 12 embarcaram 2.970, ficando um "stoclt"
de 193.729 saccas.

* J
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krs 0 Sr+ Souza Dantas
fio Síamaraíy

«___®—,—

Foram transferidos, por neto de hoje, do pre-
feito, Paulino Eduardo Guimarães, guarda mu-
nicipalj para o cargo de guarda municipal fis-
cal de balança., e deste para aquc-lte Orestes da
Fonseca.

O Sr. prefeito, ainda por neto de hoje. dccla-
rmi sem effcilo 0 que havia dispensado Joa-

, gjtím Castfljia. do cargo da auxllar de <^sh»a-

S. S, toma posse do cargo
de sub-secreíario

O Sr, ministro Souza Dantas compareceu
esta tarde ao Itamaraly, havendo, cm presen-
ea de todos os directores de serviço e de va-
i-ios funecionarios do Ministério das Relações
Exteriores, assumido suas funeções de sub-
secretario.

Fez-lhe transmissão do cargo o Sr. Gastão
da Cunha, que usou das palavras do estylo t-
apresentou o Sr. Souza Dantas aos vários fun-
ccionarios que assistiram no aclo, despido
aliás de nualijuer solçmnidnde.

O empossado foi muito felicitado pelos"pre-
sentes..

iQuas pB*oc9aatiaçu-S d.
dous presideitfes

No expediente de liujo da Câmara dos
Deputados foram lidos lehg-í.iiunas c um
ofrlcln sobre o reronheeimi nln de podereido presidiiiie c vicc-prcsldculc do Eslndo 'lo
Esplrllo Santo,

Os teli-graniinas süo os seguintes t'TICTOBIA, M — Tenho a honra de tom-
nninlcar a V. }'.x. quo cm i-cssllo do boje, fi
qual estiveram presentes vlnlo o dom ii nu-
lados, o Congresso Legislativo deste Estado
reconheceu o proclamou prusldonlo o vice-
presidente do Eslndo. para o qunlrlcnnlo do
1010 a I92(i, rcspccllvnmcnlc, ns Exmos. Srs,
.senador Ucrnnrdlao de Souza Monlciro c Dr,
Anlonio Francisca de Atlinvde. Bcspollos,vi
saudações. — Manoiidcs de Souza, pre-i-
dente do Espirite Santo.""VICTORIA, 18  A mesa do Congrego
Legislativo v\o Btlnclo do Eiptrllo Santo tom
Il honra de coiiimunicar a V. I:x. que luido
este Congresso se reunido e.xtrnordlnarl i-
mcnle, do necordo com o artigo 15ÍI do seu
regimento hilário, pura exercer a funeçar
consllliiclonal de reconhecer os poderes tin
presidente c vice-presidente eleitos nos ter-
mos, do artigo 41, n. 2, da Constituição Es-
tadual, depois da verificação dos poderes --los
seis membros recentemente eleitos, tlcllbc-
rou, por unanimidade de votos, rccanhccoi a
proclamar pro-ddonte c vice presideníc chi-
tos para o qualnciinlo de 1910 a lf)'.i(i o Dr.
José Gomes Pinheiro Junior e o coronel Aie-
xnndrc Calmon. Cordcncs saudnçôjs. — (l
presidente, Jonquim Guimarães! o 1" secc.
Inrlò, Vlaoio Continha Pessoa; o 21 secreta.
rio, Mario Aquirrc "

Além destes telegraininns. foi lido uni nu-
tro, asslgnndo nelos dcpulndoi Deoel -io Bnp
ges o Baulo de Mello, com coramunlcação
idcnlica no segundo daqucllcs c um officio
semelhante no regundo desp.i.-ho,

i ei»»».. .

0 COIHIill DE ACUAS
O Sr. deputado Álvaro Botelho, cm n-

querimento que fimtlameiitou, hoje, na Ca-
mara dos Deputados, á hora do expediente,
solicitou no Sr. presidente daquclla cisa
do Congresso Nacional a nomcaçüo de
uma commissão especial para concluir os
estude* cio Código de Ai;iias. iiiic/adc em1012.

O Sr. prcsidenic declarou ao deputado
mineiro, que consultaria a casa a respei-
to, o que não foi possível fazer, por fal-
ta ele numero.

i -lHHlr— i

h âisfriSialçã.o &m orça-
Essoalos saa o.om-inüsfto

Alé- a hora era (|uc hoje nos retirámos da
Câmara dos Deputados não havia sido feita
convocação da commissão de finanças liara
eleição do respectivo presidente.

Não havia duvidas, entretanto, quanto á re-
eleição do Sr. Anlonio Carlos para o posto
que já vem oecupando ha dous annos,

A distribuição dos orçamentos será mais ou
menos a seguinte: receita, Carlos Peixoto;
fazenda, Cincinato Braga;' créditos. Juslluia-
no de Serpn; viação, Augusto Pestana; exle-
rlor, Ballbazar Pereira; marinha, Octavio
Mangabclrn; agricultura. Galeão Caryalhál;
interior, Alberto Maranhão: tarifas, Muniz
Sodré; guerra, Barbosa Lima.

Segundo nos constou o Sr. Barbosa'• Li-
ma não quer ser u ,-ol.ttoi' do ornamento da
guerra. Prefere relatar o do interior,

O Sr. Antônio Carlos, porém, r.ltcndendo
a que o Sr. Barbosa Lima é o único membro
da commissão de finanças que é engenheiro-
milllar, insistirá com S. Ex. no sentido de ser
o relator do orçamento da pasta da Guerra,
que ruiito poderá esperar da sua competência
profissional.

Ul ."

Um castello chinez...
na policia i

Num jialacio de louça vermelha.
Sobre um throno de azul jnponez...

Ellc sonhou o seu ideal, mas... contentou-se
mesmo com uma pensãosinlia modesta á rua
Buenos Aires n. '11. mima mesinhn alta, a con-
ferir a feria...

Affonso de Leu-A ld, o chiner. fez sociedade
com Mme. Olinda Sampaio. Gostou da sócia.
Gcnios diversos, entraram a brigar, quasi sem-
pre, Hoje. a cousa esquentou demais porque,
zangados, sem se falarem", Mme. Olinda.insistia
no tc-leplione:

—Alio! Allò!
Lcu-Alà enc.rcspou-se, mas,,.- apanliou. A

policia tio Io districto os prendeu c Alô, na de-
iegacia pensara, dcsilludido d:i brasileira cr'rao
nn modinbã popular:"...nem Olinda, nem Lnnr.i, já v3s;

A mulher que meu lieiio idolaira
i E' qt, P/riacçíi». do jtnjpeiio Çliinezj,** X*~

A policia a estudar
o Alcorão !

I)izinm-n'n linda, cheia de graças. Mas
(piem a vira já ? Ninguém! 17 appareceu a
lenda cm torno da linda turquinhn. Diziam
até que quando elia apparccia, envolta no vco
da sua religião, c isso era raro, como que dei-
Ia se desprendia um halo (lo luz, tal qual nas
santas de ólcographiá... Diziam...

A policia, tão realista, soube do caso e riu-
sc. Chegou uma denuncia: ii turquinhn vi-
via em cárcere privado!

— E' possível, pousou o delegado.E ticou-se
nisto... A lenda continuou. . ,

Hoie a turquiuhn appareceu nn policia do
¦1" districto, sem véo, sem halo de luz, mas
muito corntla, muito risoulm. Foi com teus
paes, Armindo c Maria José Rabcr. .

Arminda. n lurquinha, contou a lnstorin,
não á policia, que a não entendia, mas a um
malandrote. t|ue fala o nrabe e disse a poli-
cia o que bem entendeu.

Tem f-1 annos. Seus paes, com a crença,
lrazcm-n'a oceultn, mas... para casar com
(piem elles quizerem. ,

Já npparcec.ram dous: Mustaphu, dn rua
Buenos Aires, que em troca daria uma casa
no pae. Mas não deu antes, e appareceu o ou-
tro, João Alli, que daria dous contos. Mas,
não deu ante», e ainda não appareceu o ter-
ceiro.

A policia ouviu tudo isso. ouviu o que nao
entendeu e só percebo o que o malandrote qtiiz
dizer.

A turquinhn Arminda vu.tou paar casa.
á rua Buenos Aires, no bairo turco.

A policia vae estudar o Alcorão c saber si
n cousa está direita, e estudar lambem o nos-
so Código Penal, para comparar... Depois,
Inlvcz faça alguma cousa.

Oronf Hçto-dò mofrPQ
doCesteüo

—©—

As brutalidades da Santa
Casa

A' policia nprescnlou-sc, prestando doc'.v
rações, acompanhado de advogados c ann-
gos, Francisco Fernandes Piulo, o principal
nccnsndo dos ferimentos cm seu concunbado
Gaspar das Eiras e sua mulher Maria da
Gloria. Esta, que. ein vista de nggr-tvar-sc o
seu estado, fora internada na Santa Casa,
foi hoje expulsa daquelle estabolojimcnlo c
atirada á rua. Süus aggressoves, que já f o •
ram empregados da Misericórdia, consegui-
ram a sua expulsão da enfermaria 24, ev|-
tando o corpo de delicio. De facto. o meai-
ro da policia lá não a encontrou, indo c-la,
de automóvel, ao Gabinete Medico Legal sub-
mctler-se a exame.

A Santa Casa, nem siqaer, cc-mraunicon n
expulsão á policia, o que faz prever não te-
nham os seus mcdico3 _ço3hecimento do

íif*ct<h» --

rroso vae para a
Trindade

O cruzador "Barroso" está sc npreslaudo
pnrn deixar o nosso porto por toda a semana
corrente, com destino ú Trindade, para onde
irá levando a expedição que vae iniciar os
trabalhos para a occupnção militar da ilha,
- ——————.,. i i «-.Mc9H&Et*—¦——— -

s despõjõs de Aluisio

O senador Urbano Santos c o deputa ti o
Cunha Machado lelegrapharam ao gover-
n.-idor do Maranhão; no sentido cie prm-o-
verem n repatriaçSo dos restos morlacs do
eminente cscripfor compafricio Aluisio de
Azevedo, de-prisjt.-M.los por nimia t;culileza
cie uma familia brasileira uo sarcopuago
dessa família, cm Buenos Aires, no cerni-
tcijo da Rccoleta.

IC a
Fabricamos desde o movei mais mo-
desto até ao mais rico mobiliário. De-
pende tào somente- de V. Ex. querei'

gastai' muito ou pouco

a 81 artíos k t.c
R. dos Ourives 39-4-1-4 3

i:
R. Ouvidor 33-95

S IÍJ8«i«:« fò!en!íffsí« fSura ^í5i<í9S«eBasa saigano 'mm^m
Communica aos seus amigos e freguez.es rjii;!

acaba de receber importante sorlimenlo de
vestidos, costumes c manteaux de lã c de sc-
da, chapéos, para senhora c para menina,
boas de pelles c dn pllimas e grande, varie-
dade de tecidos de lã e lâ c seda para inverno.

OUVIDOR, 92

Dr. Rqdovnl de Freitas, cirurgião do 11".-
pilnl (.'.entrai da Marinha — Cirurgia geral,
partos e moléstias de senhoras. Besidencin :
Una Conde de Bomfim n. (ill. lelcphor.c 5ór',
villa, Tem na própria resldcncin uma insto!-
lação privativa para sua clinica cirúrgica.
Consultório : Bun Gonçalves Dias n, 01, de
l :',s ;; — Telephone 6.1H2, centrai. Tendo
regressado de Poços de Caldas, acha-se nova-
mtínle ú disposição de seus clientes.

ffeaqoisop Jssé âo Can^albo
^», Koquc Augusto Coelho de Carvalho

.Jl e suas irmãs (ausentes) convidam as
©SPfc pessoas de tuas relações e amisade a

I assistirem á missa de 7o dia que. por
JL alma de seu saudoso pac, mandam re»

"¦-** sar amanhã, terça-feira, Ifi do corrente,
ns P 1|2 toras, no allar-mór da matrii da
Candelária; pelo que desde já se confe.ssnm
gratos,

SCclcbra-so 
amanhã, ás í) horas da

manhã, nn egreja de S. João Baptista
-»«.# da Lagoa, a missa de 7o dia por alma

I da senhorila ALZIBA DE CMIVALIK)
0 GOMES, cunhada do tcucnlc Carlos

¦si;™» Calvct Velloso, amanuense dn Dlrecto-
cia Geral dos Correios.

da >cÚ̂nvâ
Iicsumo dos prêmios da oa exlracçú.o o.i

loteria da Bahia, plano lü, rcalisada boje:
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LOTERIA FEDERAL
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H.Mtniu dns pii-inlos da Loteria dn «apitai,
fslritliltlii Imjei
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Promloi dr 1:0004000
imiiii i.'1-inii 15103

1-romlot* dc 5001000
Kit) II 27408

• Deram Imjei
Antigo 5117 ,; Coelho
Moderno 101 Veado
itío ,i;i7 i... ii...
Sultcntlo Eloplinuto

Para IIIIIUIlIlAl
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O Lopes
1-.' quem .là a loiiuuii mina rápida nai Loteria* o oflo-

tece nmiuros viiiilngoini ao publico,
U TUIIP-IIOIX) o mui* iipoiia- »o!iro corriJa* do cu-

i.-ill.i-.. - llua do Ouvidor, LSI.

MANTEIGA VIRGEM
Pasteurisaiio (reclame) kilo i j.fSoo Oi-

vidor 149 Loltorla Palmyra.

Liga Brasileira contra o
ÂnaSphabet

—»—
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Commemoração do primeiro
anmversario

Revestiu-se de excepcional brilhantismo n
reunião conimcmoiiilivii renlisadn n )•!, no Ly-
(eu de Artes c Of fidos, para festejar .> primeiro'unnivcrsurio dn fundação da Liga limulelrn
contra o Annlphabclismo.

Aberta a sessão pelo lir. Ennes de Souza,
;'••- Hi h.•ras. teve a palavra o major lluj unindo
Seidl. que passou cm revista os fados mais
importantes da vida dessa instituição, durante
o seu primeiro anno de existência, lembrando
o exito cxlrnordinnrio de seus ideaes, em lodo
<• território pátrio, pois mesmo nas Inhospilaá
regiões du extremo norlc lainbein repercutiu
o grilo de guerra no analphabelismo.

Salientou .. secrelnrio dn l.iga, o concurso
gigantesco de tòtlns ;.s camadas sociucs nessa
cmcrgcncin, nno faltando o esforço das classes
arniada-, onde a diffusão do ensino tem as-
sumido proporjòes notáveis, sendo possível que,
mais depressa do que se julga, ¦> líxereito c a
Armada, a Urigada Policial, o Corpo dc Bom-
hei ros c o regimento de policia do listado do
Bio não contenham em seu seio um único
nunlphnhcln. Congratulava-se por isso com os
presentes, pelo muilo que sc ha conseguido
c cnucilava os seus irmãos de lulas a prose-
íínic nesse patriótico cniprehendiinento, .ité á
victoria tolnl de seus iilevaiitados ideucs, em
todas as circumseripç-ões du Itepublicn.

1'i/i'i-aiu-sc ouvir vários oradores, causando
viva sensação a palavra fluente do I)r. Al-'1'rcdn S. Osório, que participou a erenção, em
Juriijulin, de unia escola para menores e adnl-
Ins. di: ii u lid annos. A população local, com-
posta, mi sua maioria, dc pescadores, corresjion-
deu á sua humanitária iniciativa, e, a despeito
da ausência dc estabelecimentos de ensino na-
quelle recanto de Xiclh.-r.i.v, niuito tèm frulifi-
cado os louváveis esforços desse campeão, por
isso que a escola por elle fundada tem pro-
dirZitln magníficos resultados. Toda a assem-
bica vibrou de contentamento, felicitando cffu-
hivanienlc o novo confrade. '

O Dr. Henrique II. Milhomes coínhuinicou
haver a Liga de S. Gonçalo ultrapassado o nu-
mero de 200 associados, e obtido a fundação dc
escolas diurnas, conseguindo ainda a cessão dos
edifícios das escolas estaduaes, para o funecio-
(lamento de anlnn uoulut-uus. Foi muito filiei-
lado pelos presentes, que sc regosijaraiu com:lnais esse melhoramento.

A assembléa exultou com a grata nova dc
Ene, ii.i listado do Mio. foram ercadas mais .'Iti
Escolas, além das anteriormente noticiadas, re-'lenibrando-sc então as muitas municipalidades
que ali já decretaram o ensino obrigatório. Foi
muito louvado o auxilio valioso que o presi-dente do listado vem prestando á causa da in-
slrucção, liem como a influencia decisiva da
maioria dns fluminenses, em Nictheroy, Retro-
polis, Campos, S, Gonçalo c muilas outras lo-
entidades, para o que muito tem concorrido o
Dr. Luiz Pulmier.

O capitão Luiz Lobo propoz que fosse diri-
gido uni appcllo ao clero, na pessoa de S. li.
o cardeal Arcoverde, no sentido dc obter o au-
xili.i das parochins ao desenvolvimento in-
leileetual dos parochianos, sendo essa propostaunanimemente upprovudà.

Falou ainda o cidadão Vicente Nunes, que ai-
ludin á áurea lei de 13 de Maio, festejada nesse
(lia, da qual foi paladino o Dr. Ennes dc Sou-za. o mesmo que agora se encontra na vau-
guarda desta cruzada santa, o que lhe fazia pre-
julgar bons prenuncios.

A*s I!) horas, o ür. Enncs de Souza en-cerrou os trabalhos, e. cm ligeira alloctieão
exultou os serviços da digna vice-presidente
D. Maria dos Heis Santos, sempre assídua nostrabalhos da l.iga, e salientou os esforços domajor Seidl, a quem sc deve a iniciativa tle tão
patriótica campanha.

fiutre os assistentes, notavam-se a Sra. D.Maria Sanlos, Drs. Ennes ile Souza, Julio Gtie-lies, I-. Seidl, Affonso Santos, Belhencourt Fi-lho, Henrique Milhomes, Alfredo Osório, An-tonio de Castro Jobim, Luiz Pnlmier, Adal-berto Jlallos, Aglibcrlo Xavier, major RaymundoSeidl, capitão Luiz Lobo, tenente Albino Mon-tçiro, os Srs. Pedro Sérgio da Cunha, Alberto *'• ' ~ Vicente Nunes.Moreira Alves
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HOJE
COMO SÃO TRATADOS

| OS ALLEMÃES NA ERANÇA
j no"ODEON"

O MOMENTO

Representação sergipana
Com o morlc do Sr. Felisbello Freire, umproblema «parece, desde logo no campo da

política : - - quem o substituirá na Câmara \>
Quando o Sr. Pinheiro Machado dominavacom sua fiiiura Indo o cenário da políticanacional, a pergimtu encontraria respostanos íntimos do falecido caudilho. Seria elei-to qualquer de seus eomensais. Podia o có-mensal não ser ivue.ero na amizade, porquea sinceridade ne;:, sempre, era qualidade deescolha pura a indicação dos candidatos. Xa

própria reprezentação de Sergipe houve eer-/u vez um ert.ro clomorozo : o esbulho do
prof-. Dias de Barros, o primeiro dos depu-todos que dezussombradamenle se declarara
pinheirislu, 'inundo se iniciava com clanyo-rozo rebole a organização da Coligação. . ,

. Hoje, felizmente, já •'« pode pensar em verindicado um nome que reprezente pelo me-nos a vontade das forças potiticas do listado.Seria realmente lamentável que Sergipe, aterra onde nucerani Tobias Barreto e SalvioRomero, não pudesse enviar á reprezentaçãonacional mais do que uns imperceptíveis ano-rumos que por ai figuram.
Houve, por ocazião da eleição ultima, ummovimento muilo intenso de opinião em tor-no do nome de Salvio Romero Filho, poria-dor de tradições respeitáveis, FignraDUj po-rém, esse nome no Index fatídico e a sua

fnlniimícão foi resolvida. Por que não oaproveitam agora ? Seria, pcio menos, umaoportunidade a Sergipe Je. afirmar na elei-
ção do filho o preito respeilozo á memóriado pai, a quem tanto deve Sergipe. íi cr-tos estamos de que o filho não dcsluslraria
o lmivrozo. nome que correria... — SlAUIil.
CIO DE MUDEI ROS.

NÃO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes qua
deixem de comprar seus enxovaes no Palácio
das Noivas. Uruguayana, §3 — Rio, Pecauí cata-
Jogos ilinstrados ¦

Um appello contra os
Correios ao Sr. ministro

, da Viação
o mio sc pa -..i nus c.irrolos, íolnllvnmcülo

Ha belga Sr, T.iyiiiiius de Tliiiim, •'• uma des-
mii coiisiig sem quiilllleullvo, ('uniu devem se
lembrar nossos leitores, esse senhor trouxe-nos
umn iccliiiniiçao iloi-iiiiicnlailii, dos registados
a elle dirigidos, i- que Imam vluludos <• rou-
lindos, Nn li* Receito ilo (arrolo Geral, onde
nos lovoú o desejo dc não publicar umn re-
iluiiiiirfm lAo gr.ivc sem lhe verificarmos n pro-
redunda, na., só ms denuncias foram confirma-
nas como confessadas pelo chefe dc serviço,
ci.ni unia e.Mih.-raucia dc lllfornincõOH cailn
qual a mais grave, sobre faiilasllcas irrcgulari-
d.idcs naipit-lle departamento da nossa mlniinls-
liação postal.

Pois hoje mesmo u Sr. Tnyinnns, voltou á
missa redacção, para nos ill/ci- que a dlrcccao
dns Correios, como o "final da historia", Mu-
pronii IIcim dar providencias para que aqiicllas
faltas não sc repetissem, nccrciiccutiilltln, po-
rém, que quiuito an |ircjui/o cru prcclsu sc
iiuisiilirar liidn como um faclo coiiMimmndo,
Alas não ura sá por Isso que o Sr. TnyiiiniiH
nos procurava, li' que elle tinha mais uma prova
dc que o roubo dos rcglslndos era iViln aqui.
Assim, f.ii-uiis iníistraiii) o certificado do re-
gi-.li> ii. I.Ull), feito na sticcursai do Gnllctc,
pela senhora Andrade Nogueira da Gama, di-
rígido ao mesmo Sr. Taymniis, contendo uma
carta u. 1.7 II'., eoill uma cnllccção de sellos.
l-'oi isso feito .i LS de abril e ale hoje o Sr.
Tayiniins não rcevbeu o registado.

li* verdade que nn caria cm questão se con-
lltlllll a imporia.icia de II-', seu vulor ileclarado,
O (|iic, iiilrelauto, não exonera o caso do seu
aspecto de furto,

Di-aulc desses faetos aciiiiM-lhainos o nosso
icclni.iaiilc a munir-se dc documentos e dirigir-
se ao Ministério da Viação.

¦ m**i -

Cabdret do ResUwrant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida"Rio Branco n. -179
(Pôr cima doclncuin Parisiense)

Exilo iilisohilu .lu rtruiípcs -ab a ilirccAu do cabaré-
ii. i- .111.Iti lu: MORAKS.

.MVli-hiilSsv. e Utl.r.fi;- KOUKÊKK, cliunlcusos ii
volxl I.LS l)'Alu:0,art(stiM rnniicus. UKLI.A SI.WVA,
.l.ni-aiiii.i i.iieiit i: S(.i|ti:i.i.|. UIOHGIS, diiiisnílnns a
Ir.in-fiii'iii.-i. ã.i !

Iiont)', caiiconclistn lios-panhola! TítlÒ KAMI"/, hal-
Im íiiii - nijsns!

Lx.-cllciiii- grupo da iliuisiuiiins!
a*h !> horas:

Ao Cabaret!
1 «t» i

A policia a serviço
dos caloteiros

Uma acção ««brilhante» do
delegado do 6- districto

Mine. Delchcr, propriclaria da pensão Co-
lombo, á praça .losc de Alencar, veiu hoje á
nossa redacção e nos narrou o scgllilllc faclo:

lira seu inquilino o Sr. lírnani tlraga.quc pre-
tendia mudar-se sem pagar os alllHUCÍS que es-
lava devendo, ao que a dona da casa se oppoz,
reteiido-lhe a bagagem.

t) Sr. Ilrnaiti retirou-se dn pensão no sabba-
do, e hoje, ás li) horas, lá compareceu o Dr.
Nascimento Silva, delegado do li" districto,
(icompanhado de quatro praças o Ires carrega-
dores c mandou arrombar a porta do quarto
nn que sc achava recolhida a bagagem cio Sr.
Krnniii Braga, retirando os volumes e fazendo-
us conduzir para a nova residência desle.

Não ficou ahi o acto violento da autoridade:
os empregados da pensão, que pretenderam im-
pedir o arrombameilto, foram conduzidos pre-
sos á delegacia e mettidos no xadrez.

Sc Ul ojniiioiitiirlo.i.
 . i m»m> ¦

Ollius, ouvidos
, nariz o garg.ui

ta. s. José, õl
;l ás 5ÜBHQ1I

Modificações no serviço radio-
graphico do Exercito

O Kstado-.Maior do lixercito fez varias modi-
iicações nas instrucções organisadas para o ser-
viço radiotclegraphico das estações das fortalc-
zas c repartições militares desta capital c dc
Nicthcroy, de fôrma a tornar este serviço mais
ulil c pratico em qualquer tempo, ao Excr-
cito.

Depois dc longo estudo o general Caetano dc
Faria, ministro da Guerra, npprovou hoje essas
modificações.

¦ <?» —__

Dr. Rubem Branco cS,™f
Ex-iíuxiliar por concurso .Io Posto Central dc Assislea-
cia Publica Residência—llim llaildoclc l.ohu, I — Telc-
plione Villa 2 301. CHAMADOS UIICENTKS A OH.\L-
QUER HORA l).\ NÜITE

¦ mtm ¦

Vão ser iniciadas as
provas preparatórias

de tiro
EMO CAMPEONATO SERÁ

SETEMBRO
Ale o dia 2-1 do mez corrente deverão iniciar-

se nesta capital c cm todos os Estados do Bra-
;il as provas preparatórias dc tiro, cujas inslru-
cçõos o ministro da Guerra approvoií.

Essas provas, que serão eliminatórias, cm
numero de duas, como se verifica abaixo, visam
fazer sclccçãõ de fôrma que só concorram ao
grande campeonato que se rcalisará nesta ça-
pitai em setembro próximo, os melhores atira-
dores ou sejam os primeiros collocados nas ai-
ludidas provas.

liis o programma, organisado pela Coiifedera-
ção c approvado pelo general Caetano de Fa-
ria:

Prova de fuzil — 300 mel ros — Alvo interna-
c.oual de 10 zonas com visual dc 0,40-45 liros
nas tres posições regulamentares.

Limite mínimo para a classificação, 225 pon-tos, excluídos os impactos.
Prova de revólver — 50 metros —- Alvo in-

tiTiiacional de 10 zonas com visual de 0,20-30
tiros dc pé e a braços livres.

Limite mínimo para a classificação, 150 pon-los, excluídos os impactos.
A prova de fuzil será disputada com fuzil

Mauser modelos 189.5 ou 19.08, sem nenhuma mo-
dificação e respectivas munições, permittindo-sc o uso da bandoleira syslemn americano.

A prova de revólver poderá ser disputada com
revólver ou pistola de guerra dc qualquer sys-
tema.

As provas constarão de tres series cada uma:
de 15 tiros para fuzil e de 10 tiros para revól-
ver ou pistola.

O regulamento para o concurso 6 o mesmotio anuo próximo findo.
t -nntr» i

ARTIGOS DO NORTE
0 mais variado e completo sortimentq iccebcmos

pelo vapor Bahia, Assahy, Bacaba i iipuassu-friila,
camarão-lngostã e outras especialidades.

Novidades por todos os vapores
BAR FLORA- ís, Rua oa cflggiQCA, m -

Telephone Central 3.097
.. —?"-"¦tfKHB»—• —— ¦

Para a virgem cega
Dos Srs. Mondes Ferreira recebemos a üsla

n. 45, da subscripção aberta em favor da mo-
di.sta Maria das Dores, qua cegou em conse-
quencia da aggressão a tiros de que foi victi-
ma no dia 25 de" nnii-ço ultimo, íi porta do
atelier em que trabalhava,

Essa lista fica em nosso escriptorio ã dis-
posição das almas caridosas quo queiram cou-
correr para a formação de um pteulio de.sti--

i nade k desventurada joven.

Os bairros
=sy-

clamam!
O OUE E» PRECISO QUE SE

FAÇA COM UKUKNCIA

KM ITADDOÇK I.OItO
—iHiiear n rim Dr. Snlamlnl, no trecho en-

Ire u rua Affonso Poniiii « IntvctiHii S, Sal-
vador.

NA GAMBOA
c\llui4iilr uma niiillii dc vnxabundoH qui1

nlnclonn, lodits as luilles, ua ciqulnn da ma
Senador l'oihpeu  a Dr. joilo llicanlo, mi-
dc são praticadas ns maiores ..Ih-ciiIiL.iIcs,

BM IIIA.IA*
- dnr iimiih uon moradores da rua .losc Igua-

cio, o que será feito com a col locação apenas
dc llltlll bica ua esquina daquclla rua com a
estrada do C.onlovil, bastando para Isso Iam-
bem levantar-sc uma pllnstra sobre o cuca-
liaiiiciilo.

KM SANTA THEKKSA
aciibar .-mu o jugo cm plena rua Petropu-

Hk, esquina de Monte Alegre. ,
K.M CASCA Dl HA

liiupar ii rua Araújo, onde n cupim vice-
ja exuberantemente, chegando á altura dc
meio metro I

ODEON
HOJE

Como sao tratados os ai-
lemães na França

Film documentário de gran-
de interesse e actua-

lidade
Edição Cifiumoní , da Gamara
Svndical Francnza de Cinema-
tographla e tirado com licença
especial do Grande Estado-

Maior Francez•——-

ACTUALIDADES N. 2
—¦-%—

Este nosso jornal, único
no gênero, contém as se-
guintes noticias:

Sessões preparatórias
da Câmara;

—O «enterro» do gerente
do ODEON...

—O alistamento eleitoral;
—MODAS (modelos do Pare

Royal);
—O match de football en-

tre o Palmeiras (paulista) e
o Fluminense F. C.g

—Abertura do Congresso;
—Inundações em S. Chris-

tovão;
A posse do novo pre-

feito;
No ponto dos bondes da

Jaruim Botânico;
—Inauguração do novo edi-

ficio do Lyceu de Artes e
Otficios;

Inauguração dá sorve-
teria «Alvear >, etc.

——•
Um coração de 20 annos
Lindo romance da fabrica «Gaúhiont.),
desempenhada a parte principal pelo que-

rido artista NA VARRE

O IDIOTA
Ouuo bello trabalho delicado da artística
fabrica franceza, em que é protagonista o

elegante artista SIGNÓRET

e o
isto

O TIO SOVINA
Comedia em que entram o MIÚDO
artista LEVESQUE, da «GaÜmp.nt»,

é, trabalho para rir

QUINTA-FEIRA:
A quarta série dos VAMPIROS

A evasão do morto

ssociaçüo Mcdico-Clrurgica do
Rio de Janeiro

Conformo eonvooflíflo, rfallsou-sr n aSHfiii-
hli-a m-1,.1 dr-.t.i ,i-..).-inca.i scientifica, pura
proililCÃU du couta-, du illi-i.t.irla iptc acaha
dc icruiiiiiii- o seu iiiuiiiIhIo,

O Dr. ('urtiiiio dn Silva, uo ulirlr a K«KKJln,
pcilo (tin- ncJii acchiniiiihi n mciiii ipiu dovo
lircsldir ii iHM-inhli'-.!, u ipial fiem miimlilul-
du |h*Ion l)r*i. Octavio 1'inio, Monteiro di<
CllStl'0 c Pedro dc VflHOOllCüllOS. K' lida a
.u-ta dn icscniliU-íi íiulrrlor, cm i|iiu »u rrnli-
sara a clehjAo dn nova ilirci-lurla, n qual ¦'¦
apiiroviulii. Usando du piiluvii* o ijr, Unelit-
no da Silva, Jl)*. <|iu-, li-iulo havido iiIkuiih sc-
iiõi-s im assi-inhli-.i <iuc ologOU a directoria, dc
cnconlro com o» oslnlulos, so nolui nu obrl»
laii.-iio inonil du roülgniir ii earipi, paru 'iu- foi
eleito, .\nraileee |ieiihorailo a confiauva du
casa, mus declara iiut* não pode acceitar o
earito. cm uma eleição (pie pode, em ritfor,
ser acoiuiadii dc iiiillidudc.

1'cde a palavra o Dr. Barros Terra, quo di/.
não haver motivo para <|iic o Dr. ('aelano da
Silva, mie merece, liicoiitcslnvolineiilc, a con-
sldcracAo du casa ipto o reelegeu, insisln cm
rcslMiiar o seu cargo. Motivos do nullldrido por
lal OU ipial (IcSrOSpcilO a iliupo .i^o -s dos 08
lalutos li-iu havido em varias resoluções da
casa, sem que sc vnllas.se íitrns dessa rcsolu-
cão, rceonheecndo-sc as fallias dos estatutos,
lauto assim que u Sr. Dr. A. Pamplona. 'À"
vlce-'prcsldciilc, em exercício, na asscmliií-a
passada nomeou niii.i conimlssAo paru revcl-
os c refoinial-os. IVusa (|iic a assi-mhlca (,'c-
ral no momento reunida teve poderes para
declarar sem valor os pequenos senões que
possa ler havido o declarar legitima a elei-
vão feita (pie, incnnli-stnvcimente, representa
o pensar da grande maioria da associaciln.

Fala sobre as vozes (|iie os estatutos, na
melhor boit fé, Uni sido violados, inclusive
no faclo de sc ler procedido á eleição cm
tempo inferior a 'III dias da terminação do
mandato, como nrecelltiuin os estatutos, () Dr.
Caetano da silva di/, que em absoluto os es-
lalutos não foram violados, pois a 1" convoca-
cà" foi feita dentro do pruso legtll, não se
realisamio a eleição por falta de numero.

O Dl*. Ciy/lps Fernandes pede a palavra e
diz ser estéril a discussão o pede ao Dr. Cac-
lano da Silva que declare os motivos que o
levam a considerar a eleição aeoiniada de mil-
liiLide.

O Dl'i A. Pamplona pede a. palavra e diz
que, como presidente cin exercício na assem-
hléa passada, eompele-lhe responder o o faz
dizendo que, si motivos houve, cabo a elle
a culpa e não ao Or. Caetano da Silva.

Esses motivos são o terem votado sócios
não quites c um honorário. São questões de
pouca monta, susceptíveis dc acontecer nas
associações que começam e que devem a elle
ser imputadas, motivo pelo qual vem resignar
o seu cargo, com o Dr. Caetano. Acompanham
n Dl*. Pamplouii no seu gesto Iodos os demais
membros da directoria, que declaram só ac-
ceilarein o mandato si o Dr. Caetano conti-
nuar, assim deliberando a assembléa. t) Dr.
Carlos Fernandes faz considerações sobre a
directoria eleita, que clúglp e pede ã casa que
approvc a sua proposta dc se considerar boa
a eleição de Iodos os membros da nova di-
rectoria, o que é approvado por ununimida-
de.

O Dr. Belniiro Valverde lenta ainda, por
motivos outros, resignar o seu cargo, mas a
certas considerações do Dr. A. Pamplona, que
salienta a sua operosidade, cede. á Imposição
da casa, que ein peso (í contraria á sua reli-
rada da directoria.

Ein seguida o Sr. presidente dá a palavra
ao Dr. Pedro Vasconcellos, que lê o relatório
da commissão de beneficência, que é appro-
vado. Após isso o ür. Oscar Carvalho, lhe-
soureiro, iè o seu relatório, que o Sr. presi-
dente dá por approvado. Oppoem-se a essa
approvaeão, sem previamente ser ella eslu-
dada pela commissão administrativa, os Drs
Carlos Fernandes e llarros Terra, no que con-
corda o Dr. Oscar Carvalho, que deseja que
seu relatório seja examinado antes dc appro-
vado. Disculc-sc longamente o jissumpto, to-
mando parte nessa discussão os Drs. A. Pam-
plona. Oliveira Aguiar, Vargas Dantas, Bel-
miro Valverde, Hamiro Magalhães, I.uiz Coe-
lho, líslcllila Lins e. Paulo da Silva Ai-nujo.

Por proposta dos Drs. Paulo da Silva Arau-
Jo e A. Pamplona, approvou-se que o relato-
rio fosse enviado á commissão, que lavraria
O seu parecer e leria o mesmo, por oceasião
da sessão de posse.

O Dr. Pamplona lembra ao Sr. presidente
para marcar o dia da posse da nova directo
ria, ficando combinado que a mesma se rea-
Usará no dia 21 dc maio próximo.

A directoria passada presidirá ainda a ses
são ordinária do dia 17 do corrente, con for-
tne ficou deliberado.

Pelo adoantado da hora o Sr. presidente en
cerra os trabalhos, tendo antes pedido o Dr
Pamplona tiiii voto de louvor á mesa que
presidiu os trabalhos, c pelo pharmaeculico
Carlos da Silva Araújo, um voto de profundo
pczar pelo falleeimento do ür. Toledo Dods-
worth, sendo ambos os projectos unanime
mente approvados.

Estiveram presentes os Drs. Caetano da Sil-
va, A. Pamplona, Belniiro Valverde, Ramiro
•Magalhães, Octavio Pinto, Vargas Dantas, Oli-
veira Aguiar, Barros Terra, Oscar Carvalho,
Carlos Fernandes, Estellita Lins, Luiz Coelho,
Américo Baptista, Mario Heis, Paulo da Silva
Araújo, C. Cavalcanti, Alexandre Cirne, Pe-
dro Vasconcellos, Luiz César de Andrade,
Monteiro de Castro, Pereira Lima, Salgado
Lima, cirurgiões dentistas Octavio e Corydon
E. Álvaro c o pharimtceutico Carlos da Silva
Araújo.

Preso por um crime novo,
vae também responder por

outro antigo
Ha dous mezes foi assaltado um botequim á

praça Onze de Junho, tendo o ladrão roubado
vários ob.jcetos e dinheiro.

A policia apurou ler sido autor do roubo o
ladrão Mario Paulino dc Avellar, que agora con-
seguiu prender, quando hontem, á noite, na rua
General Pedra assaltava uni transeunte. Ma-
rio, queVjá está processado, vae para a Casa de
Detenção.

> ¦¦«?»» _____

Drs, Pinto da Rocha,
Targãno Ribeiro

e Arthur Fernandes
Advogados

LiOSAHlO, 169 TEL. 749, NORTE

•MM*»

Os empregados da Limpeza
Publica de Buenos Aires em

greve
BUENOS AIRES. 15 (A. A.V— Os empre-

gados dc repartição municipal de Limpeza
Publica declararam-sc cm parede, exigindo
que seja supprimido o desconto dc H V que
lhes é feito nos ordenados, o pagamento
pontual destes e a suppressão das multas e
suspensões provocadas por faltas cmiinclti-
das no serviço e tendo ainda outras preten-
ções,

I ^^^^i^lr^¦ „ ¦ -
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Revista Patriótica Iüu.írada

»í

um general ífrypayo
MONTEVIDÉO, 15 (A, A.) — Faiíecen o

general Basilislo Saraiva, spia desde alguns
. i diss s* fichava -grit\ emente doente«.

¦ mi»m> i
LEIAM AMANHA
o 

«Jornal das Moças))
y*v/\í*V''

Enlre outras cousas trará :
Mez dc Maria — cerca do 50 instantâneos

ás portas das egrejas do Meyer, Engenho No-
VO, Sanlo Affonso e S. Francisco Xavier*.

Ampla secção cie Modas, Concursos Sporti-
vos — Taça Jornal das Moças e campeonato
de "laws-tennis".

O futuro — secção dc cartomancia por Mr.
Edniond. Uma incalculável eollceção de re-
tratos de gente chie.

Bilhetes poiiaes. Escolhida c variada col-
laboração literária.

Photographias de eollegios, etc. O Noiva-
do de Helena, por Antônio Torres— O jovenencantador.

Secção Infantil interessante, etc, etc.

Leiam, pois, o Jornal das Moças.
. ¦ m*m 

0 Dr. Frederico Eyer foi
eleito paranympho dos

odontolandos
Reuniram-se hoje, cm sessão, como estava

marcado, os aluimios do curso odoiilologieo, da
Faculdade de .Medicina, para procederem á es-
colha do seu paranympho e homenageado. Foi
eleito para presidir a sessão o aluniiio Luiz Mo-
literno.

Assumindo este a presidência, nomeou Io c 2"
secretários Álvaro F. Caslello Branco e Chrislo-
vão Berbereia, respectivamente.

Feita a apuração, verificou-se ter sido eleito
paranyiupho o Dr. Frederico Eyer e homena-
geado o Dr. Souza Lopes.

Nessa mesma sessão foram eleitos os alu-
mnos Luiz Moliterno, para orador, e Luiz de
Castro, lhesoureiro. Deixaram do comparecer
ã sessão dous alumnos,
——  Tfftlfc T

Cül\S()i\TOilMAL^Sl0-ent
Haililock Lobo n. Í5;!. Preparo para admissão aos pri-meiro o terceiro annos da Es-ola Normal. Ensino mi-
nistratlo„por lentes da referida eicola. Preços módicos.

1 ¦ —¦-—¦- -'-¦ ....i ¦¦ -< —^^-__—.. m

Uma victima de automóvel
Fui hoje, ã delegacia do 13° districto José Pin-

to Lopes, brasileiro, de 32 aiynos, residente á
rua Cassiano n. 81, pedindo uma guia para a.
Santa Casa, pois ha dias fora atropelado porum automóvel, tendo-se aggravado agora o seu
estado de saúde.

A policia não sabe o numero do atilo cansa-
dor do desastre, «jue oecorrtu ua rua do Pas-seio. . -"¦-

Portugal na guerra
08 DBVBItES IIOS PORTÜOUEZBfl
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./. Quelrot Urve iipreM iilnr-so cjtiniilo
anies no cumulado, piiique i.-.i ,¦ um dever,
afim dc rotfUtnr oh kuiih pai.eis, si ten *jii
nnuiiN, ii mui classe não <- a dc MUI, iinu sim
a de uno. ii, miiiKcIms d.i cliiSBO dc Itlll
lém actuiilmt-nle ¦.".' aiiiins, Iíhhm classe esta,
oiu i'.ii-iiii;,ii, i.mi.i em urinar, iiiciiiudo ns
rícçOoh dc lelcgrnplilitnK, o (jiiu Kltfiilflen <|in-
o senhor piulv *cr cluimailo aqui dc um mu*
monto pura outro. IVulu deiilu JA Inseruvor-
su coiiio vnliiutarlii nu eoniuloílo, num ic-
Ki-.ln cspei-itil que ali exlslii,

Antônio Jonqidtu (VAImolilu — Por cm-
quanto, e pcrm.im-icndo aq»i un llra-.il, na-
da lem a fa/.cr. Ao euinpleliir ns 'Jl annos,
si qulzcr (indc opiir pei» n.tnloiiiillilndu pin-lllglioza, porque :•-. leis porliiííuc/as lhe fa-
ctillinn isso, como 11Mio dc paes piirliiituczi*..SI não o fher, eontinunrn brasileiro para lo-
dos ns effolloB. nqul o cm Pm-tunal.

.V. A. i/a Silva -— o icnhor ii iiorliigiieü?
SI c, pódc inscrcvcr-sc no comuiinilo como
yolunlnrio o esperar. Si pilo é, pódc (ambemimerever-sc como voliinlarui. mas üónicnt •
indo a qualquer i nulo do lurrllorio porlu-rtltcz, A iiiscripc*. i é livre, nias eslá sempresujeito a ii in exame medico do qual dependoou não a uecellncão do volunlnrlo.

Ileriuirdin Hlhclru — Da dc lütlii, porquea chamada devo ser feita, para os rcscrvls-
las quo já prestaram serviço, dc nccôrdo eom
o assentamento de praça c não com a cda-
de.

'.'. II. P. — A apresentação de pnssapor-tes no consulado c sempre uni dever, lauto(|iic {• necessário, passado certo praso, paga.*uma pequena multa para registar os seu:,
papeis, quando. ísmi feito dentro do prasolegal custo uma bagalella. Deve, portantolegislar quanto antes os seus papeis, poisisso lhe facilita muito qualquer cousa que,mais tarde mi mnis cedo, tenha a Iralar mu
consulado.

Manoel tia Sili a ¦¦-¦ Voltar para receber of
novo" visto"; não custa nada sináo um pon-co dc trabalho .- flcn promplo para ucudll
a (pialiiuci- chamada nu ainda a coberto de(pialqucr surpresa da lei militar..—*!•>—.
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No matadouro de Hmila Cru
AunlIdoH Imjíi mio rcxcg, au porcos, 21

mlroí e m vitolloa.
Marohnnteti Cuudido f{, de Mello, Mi r,

ii.; Rnrlscli & i:„ xi r.i a. Mondou K (},, «:i r.j
Llmii & Pilhou, 17 c, ft p, e -I v.; Pninolseo V.(iouliiil, «II r„ I? p. e lil v.j (!. Sul Mlnolra,
W r.; Jimii l'.,n.ii.ii dc Abreu, '-*. r,; oliveira
liniãiii A C.| lÕU r„ I" p. o 7 v.j Ciislro & <„'.'li r,; C, dos li. i.ih. .i..-,. ji v,; i*,.iiinii., ,*v (.,'-'a r.j l.ul/, ll.iilnisii, 21 r.j V, r. Oliveira ei C,
•7 r.j PoriinmlcR >v Miireontles, 10 p., o Autíiiblo
M..Ü11 Moita, ii r„ U\ o. o il v.

l-nr.im rejeitado,- i I I III r„ I p. e t v.
Poiiini veiiilíilm 40 ü l r."Siorii": ünmllilo li. tle Mello, üíift r.| Dn-

risch w C.i ilHl; A. Mendes A c, liiii; l.lnu,
& PllllOH. illüi l'riineisco V. (inulnil, 1I'J; C,
Sul Mineira, loi; t;. dos Uotalhlstos, 81; Jnfio
Pimenta dc- Abreu, 103; Oliveira Irmilus ei t:.
.'iH8; II.imIío Tavares íi C„ *J.r.8; Castro & C., Ul ;1'oiiliibo ei C„ 1-12: Augusto M. da Molln, tft;
P. I'. Oliveira & C, 181», o I.uiz IJnrbosn, UH.
Total, 3.071.

No ontropoito dc S. Dloso
o Irem chegou ã hora.
Wnilidns: r»II .'I I 18 r., It) p„ 21 c. c ilil v
Os preços furam os seguliiles! rezes, de "*

n S00?j porcos, tio 18200 a I8S00; carneiros.
KiiHI a l?800, e vllellos, de ÇJ100 a Ç800.

Nn matadouro da 1'enha

õfl
do

Abatidas .hoje: •».", rezes
Carnes congeladas

• hoje para os armazéns fri-
do porto, iltio bois abatidos

I''ornm remeti Ido
gorlflcos do cães
cm Saula Cru/..
(lislos ennes fórum abatldní pm* CaldeiraA. Hinos-, e são: SM paru a exporlnvâo c uma

para o cnnsuino.
—i^m» —

Ui-uvntaria,
Uarlicniiu .-iMAISOiN SPORT

l'.-rfiiiiiiiiia. Gonçalves l)in<, 53.
¦ ¦ ¦ f» i

Os degenerados
Um caso revoltante

l.m caso escabroso, revoltante niesnío, em
que um homem esquece os sentimentos de
pae e se apossa dc uma menor, foi levado uni
destes (lias no conhecimento da policia dos
subúrbios. A denuncia anonynia, cm linhas
geraes, mais não dizia.

A policia do 22" districto acaha agora, no.
entanto, de apurar todas as minúcias do ca-1
so, que u tornam monstruoso, com as maio-
res aggravanles para o seu protagonista, o '¦
qual, por ultimo, fez sua cúmplice a própria

Itliupiidop o polido** universal
EM TODA A PARTE

'I M f- III c—a« U B- inWÈ !hm
MISSAS

llcsain-sc oinnnbj:
Ani..nio llciii-iinies l'i.L'ncireilo. ús fl e meia

na matriz de S. José; [-'ranclsco Xavier do
Nascimento Snlvaterra, tenente-coronel refor-
inado, ás !», na de SnnfAiinnj 1). Fortunata
Maria Neves, ás !), na mesma; Antenor Nery
de Carvalho Silva, ás !), nu mesma: D. .lo-
vlnii Jiiventinn de ('
to Antônio dos Pobres

Mi. IS

mulher, mãe legitima da seduzida.
Francisco Cardoso, portuguez, com

nos, operário da I.ight, residente á rua Ile-
generacão n. õli, cm Uoinsticcesso, é o aceusa-
do, e a victima uma menor de Iti annos, sua
própria filha.

Para encobrir o crime, que forçosamente
seria descoberto com o nascimento dc nina
creança, Francisco Cardoso obrigou sua mu-lher Hita de Jesus Cardoso a convencer a fi-.lha de, assim (jjt» appareeessc o petiz, collo-
cal-o na "roda". lira o ilieiri de tudo ficar
ignorado.

Os oornmissarios Bemvindo c flaífard npu-

!•. na de San-
Carlos Viciai de Oli-

| veira, ás !) e meia, cm S. Francisco dc .".ui-
Ia; coronel Domingos Martins de Oliveira Pa-ranhi.s, ás !) e meia, na mesma; I). Maria
Jonquina da fiuerra Abreu, ás ti e meia. n*itiesnia; D. Maria Guimarães Alves, ás íl". na

| mesma; llaul Lisboa Souza Meirelles, ás
0 an- " l' nieia, ua do Sagrado Coração de .1 *su

Antônio José de Carvalho, ás !», na da linmn-
culada Conceição, ã rua General Câmara; II.
Hita (iiiilherinina d..s Heis Costa, ás fl, na d<
N. S. do Bomfim, cm S. Christovâo; I). limi
lia Angélica Meirelles Soares, ás fl, na ma-liiz do Espirito Si.ulo. no Cslacio; padre Ma-
noel Lopes Caetano, ás 11, na dc S. Pedro:
D. Isaura dos Santi.s Lima, ás 9, na egreja de
N. S. da Appnrecidn, no Meyer; Mnrciiiò Va-
leni;a dos Santos, ás !>, uo Santuário de Ma
ria, á rua Cardoso, uo Meyer: José Moreira

, . Caldas, ás ÍI, na sgreja dc S. Tliiago, em luba
raram Iodos esses pornienorcs devidameiite, I uma; D. Pompo-.a Maria Uernardina dos San-
sendo em seguida preso o pae desnaturado,
que eslá sendo processado, e. tomadas as de-
claraeôes da menor, :i (|unl confessou ler col-locado seu filho na "roda" no dia 25 do mez
passado, por conselho de sua mãe. Adcantou,
no entanto, que assim procedera porque não
tinha leile süfficiente para o ainamentar.

O inquérito proseguirá para a comi>rovnção
de todos os faetos e a menor vae ser man-
dada, para preencher as formalidades do pro-cesso, a exame medico.

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo c Maurício de Medeiros,
da Faculd. de Medicina — Laboratório dcAnalyses e Pesquizas: HOSARIO 1118, esq. pra-
ça Gonç. Dias. Tel. do I.ah. N. 1834.
——— ¦ <àém\ ».  ¦

Caiu da arvore e
morreu

Em uma enfermaria da Santa Casa foi in-
lernado hontem o menor Joaquim Martins,
dc côr branca, com 12 annos, residente A rua
Francisco Corrêa n. 315, por ter eaido de uma
arvore na rua Junqueira Freire.

Martins veiu a falleeer hoje, sendo o seu
cadáver removido para o necrotério policial.

Tabnlllào NOEfVIIO D» SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGAw, -leleplione. 6112

¦ i mini* 1

A memória de Ruben Dario
BUENOS AIRES, 15 (A. A.) No dia 20 docorrente realisar-se-á, no theatro da Opera, a

grande sessão literária em homenagem á me-
mona do illustre eseriptor nicaraguense Pu-
ben Dario, organisada por uni grupo de ho-
meus dc letras e artistas desta capital.

¦ TT- 1

Dr. Roberto de Souza Lopes - jfe
Prof. na, Fac. de Medicina do Rio. Preços
módicos. Cons. Assembléa, 56.

Correspondência da
A NOITE
(Niclheroy)Um leitor

na numeração
Foi um engano,

dò folhei Im, quo do 2!) passou
liara J)l; o romance, porém, não soffreu ai-
leração.

-••*«—

HOJE
CORflO SÂO TRATADOS

OS ALltMÃES N4 FRANÇA
no "ODEO!^

EM NICTHEROY
Quando tomava logar cm um bonde espe-ciai, a rua Dr. Paulo César, em Nictberoy,itim dc sc dirigir para o bairro do Fonseca,cm companhia de sua Exma. familhj, falle-

ceu hoje, ás 11 horas, repentinamente, a se-
nliorita Edine da Silveira, filha do finado cli-
nieo Dr. Eduardo A. da Silveira e irmã dos
Drs. Edesio, Edemor e Edcgario Silveira e do
acadêmico .de direito Ederlo Silveira.

O corpo foi" immedialamento transportado
para a casa 11. 18-1 da citada rua Dr. Paulo
César, residência do Dr. Josó do Aguiar Con-
tiiientiiio, lio dn morta.

A extineta, que contava apenas 18 nnnos
de edade, será sepultada amanhã, ás 11 horas,
no cemitério da Confraria dc N. S, da Con-
ceição, daquclla cidade.

- "Uri-1 -

IHt. fiOflílY Consultório: rua Sete¦*¦*? M.VOtJ S—(je setembro n. 00, tiasas -t., R«sid, rua Mncj»a<io <?e Assjs, 3a, Cuítetíf,

tos, ás 0, na egreja do Divino Salvador, drua Bcrquó, Piedade: Altllio Bpselli, ás 9 c
uu-ia, na matriz do Saeraniento"; D. Mariana
de Menezes Cereja, ás 9, na de Santa Hita;
Vicente Sabbado, ás 8, na mesma; Lourunçn
Alegria, ás 9, na mesma: José Bonifácio lli-
beiro, áy !), na da Lampadosa.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Fran-

cisca Maria de Jesus, rua do Lavradio n. lãõ:
Mariuo, filho de Luiz da Silva Soares Filho,
rua Laura de Araújo n. 78; Nazarina, filha cte
Antônio Marolta, rua ftapirú n. 1»9; .losé dos
Sanlos Habcllo, rua S. Christovâo n. illi; Yolali-
cio, filho de José da Motta Teixeira, rua São
Martinho n. lã; Francisco, filho de Amadeu
1'inlo Ferreira, rua General Argollo n. 20; Mar-
linho, filho de Antônio Joaquim de Castro, rua
S. Francisco Xavier n. 128; Chrispim, filho dc
Chrispim da Costa, rua Mariz c Narras n. "i.V.I:
Mm-llia Cbrislina da Costa, rua Viscunde dc Pi-
rassinunga n. 11; Jandyra, filha dc Luiz Silva,
rua Santa Alexandrina n. 179; I.ygia, filha de
José do Rego Barros, rua SanfÀiina n. J'^7:
João Francisco Ferreira Carvalho, rua do Livra-
mento n. 190; Valeriano Alves Vieira, rua São
J-inuario n. 12; Joffre, filho de Manoel Passos,
rua Coronel Pedro Alves n. 88; Genovera Maria
da Conceição, beeco dos Melões n. 2; Joaquim
Martins, necrotério da policia; Huy, filho (!..
Manoel Alexandre Marfins, rua Araripe Junioi
n. 13; João Pereira de Barros, Hospital São
Sebastião.

—No cemitério de S. João Baptista: José.
lilho de Flausino Pinto, rua S. Clemente nu-
mero 2G0, casa XXIII; Firmina Gonzaga, ladei-
ra do Barroso n. «5; lidnir, filho de Ladisláo
Rodrigues Pinheiro, rua Capitão Salomão nn-
mero 57; Luiz, filho dc Abel Coelho, rua de
Itapirú n. 139; Tliobius Câmara Filho, rua
t>. Castorina n. 38; Antônio Gomes tle Araújo,
rua Leoneio dc Albuquerque n. 20; Maria do
Rosário Pereira, travessa Fernandina n. 91;
Armando, filho de João da Silva Couto, rua dos
Andradas n. 1ã9; l.eouor Orsat Mendes, rua
Anna Leouidia n. 89; David Alves da Silva, rlta
da Alfândega li. 31.1.--No cemitério do Carmo: Emilin Honoria
Rodrigues, rua Pinto Guedes n, 108,

No cemitério da Penitencia: Antônio Martins
de Castro, rua Dr. José Hygino n. 215.•—Foi inlmmada hoje, em carneiro, na necro-
pole de S. João Baptista, D. Julia Borja, irmá
de D. Odeltc Borja, professora publica, e d«
Sr. Francisco Ernesto Borja Júnior, dn or-
cbestra do lheatro Carlos Gomes.

O feretro, que saiu ú.\ praia Vermelha, foi
conduzido á mão até ao cemitério.—Kffeeluou-se hoje o enterro do iniiocenle
Atiro, filho do Dr. Octavio Pinto.

O cortejo fúnebre saiu da rua Vinte o Quatrodc Maio n. 279, lendo sido feita a inhumaçfto
em carneiro, no cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

» ****• .—
Dr. E<lo;ar AíiraiUes W^JíSá'
pelo Pneuniotliorax •¦- Rua S losé roC ás a horas
—— • «e.ii» 

Em poucas linfjas
DESORDEM — O desordeiro Arlindo Me-

deiros. quando pela madrugada promovia,
desordem no morro do Pinto, armado de na-
valha, foi preso pfcla policia do 14° districto.

MORREU SEM ASSISTÊNCIA MEDICA —-
Ha muito andava enfermo, soffrendo do co;
ração, o trabalhador Mario Antônio, brasilei«
ro, de 4S annos. pardo, residente na hospeda-
ria da rua da Constituição n. 12.

Hoje foi elle encontrado <morto em se»
quarto. Foi verificado o ohílo por um ineiii-
co cia policia, sendo <J cadáver removido para,
o necrotério publico.

ATROPELAMENTO — Nn ma Conde de
Bomfim foi limitem, á noite, atropelado pcU>'automóvel u. 421 o menor dc cor preta Al-
cihindes dè Oliveira, de 12 annos de cdacié,
residente á rua de Santo Henrique n. 41.

O "chauffeur" do auto evadiu-se, após A
desastre. A victima, cujo estado não é gralve, está cm tratamento em sua residência,
tendo sido soecorrida pela Assistência.O alfaiate Benedicto Barreira, com ca-sa á rua D. Geraldo n. 82, queixou-se á po-licia dc que os ladrões.porque clle esquecesse
a poria aberta, lhe furtaram vários Icrnoa
de roupa e cortes de fazenda.O cyclista do "Mensageiro", Luiz d.i
França Silva, na avenida Beira-Mar, foi atro-
pelado pelo auto n. 204, cujo ''chauffeur"!
Alfredo Recalde, foi proso.O pedreiro José Fernandes de Souza
porque devesse 35-000 ao carroceiro Philippí
Leopoldo Alves, foi por este aggredido e fe-
rido a navalha. Alves foi preso.
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Q TU IN T A-F^EJIR. A
Uma obra ultra grandiosa!... Um film que repre-

senta um dispenclio de uma fortuna!...
O ultimo monumento da arte muda!...

IORDÂÇA1
Film (mu 5 actos. Ròmanco do Vlcíorlon Sunlou

Os inlcrprcles sflo os Bummidãdès do palco italiano;«BELLA HESPEKIA, o rainha do nrle; EMILIO GUIONÈ, o famoso
ZA-LA-MORT, e ALBERTO COLLO, o jòven querido dos damas, se-
cundflíoi ainda por IDA GARLONI e IGNACIO LUPI, que vos dt-slum-
brnrno em Buccossivas se- nus dn alio socied* de, reproduzidos com iodo o
esplendor da sua riqueza o magnificência.

A Ópüiehcia dos vestuários, a feérie dos salões, os fcslos dc gala,as recepções clcganlcs, o soberano conjunto dos faustos c das s 'duceões
femininas. As damas e os cuvallieiroB na pompa dos banquetes e dos¦Gardcn Paríy», faiscantes de luz e de rara formosura, atirando tílhares ¦
maliciosos c furtivos, e por fim b riso, a ale ria communicufiva cm doloro-
so contraste com as maguàs de unia alma malerna, que curte cm silencio
o seu marlyrio, ãppãrehtando calma c satisfação.

*%à&

%

AA W.5-aA i^Jà1

Eis o que ireis apreciar em violcnlos transes dc profunda drnmatici-
dade. Para dcmonslrac- o alto valor dcsla magistral obro, basta dizer que
a sua luxuosa montagem e compenso artistico elevado custaram á fabrica
libei-Pilms, dc Roma, a importância de l.2oo.ooo liras, cerca de 84o
contos dn nossa moeda.

A exclusividade para o Brasil custou 92 mil liras, equivalentes a 65
coníos em moeda cio paiz.

A artista HESPEKIA, principal iniciprofe, recebeu da fabrica edit .ra
a quantia de 3oo mil liras para posar no lilm, est.éando nesta sua ultima
creação 43 «toilefles- differenles, cada qual a maÍ3 rica c valiosa.

WIWOE VER, F. §ã>'F3!E3$ EX~fÃS!ADOS !...
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Corr-i-ãais
IJ "meeting" de liontem no Dcrby-Clüb
A corrida de bontetn no Derby-Glub, foi rea-

Usada sob uni cép esplendido em que o sol Ijri-
lbou fccrieiiincnte, e com grande alegria da
enorme multidão que ali foi assistir á disputa
dos sele piii'CQ/5., .. ,

... fio principio np..fim n ordem imperou.
;:: Às saídas foram díidás com graiide felicidade

c as chegadas tiverom desfechos cmoclonaii-
tes.

Nenhuma irregularidade foi notada e o pu-
blico npplaudiu fartamente todos os desfechos
po decorrei' do alegre divertimento.

FoatbaSS
_^ Botafogo "versus" S. Christovão

R prova do cnmpoomito disputada hontem cn-
tre us dous concorrentes alvi-negros foi, sem
duvida, a melhor da tarde.

ü elub lociil, o Botafogo, venceu brilhante-
mente o seu respeitável adversário, o S. Cliris-
tovão, nos primtiiros e segundos 'ficams".

A victoria dos segundos "Icalns" a ninguém
admirou, pois é sabido a exeelleitcia do segun-
do "leam" dn Botafogo, desde o anno passado
em que elle levantou o campeonato.

A vicloria do primeiro "leam", ontretaiiloj
SÜrprchendeu bastante ns entendidos das cou-
sas de foolball na nossa terra,

• E, lanlo maior loi essa surpresa porque no
curto espaço de unia semana, o S. Christovão
numa lula formidável empatou com o Fiumi-
nen.se e esse cm uiii encontro amistoso derro-
tou o Botafogo pelo elevado "score" de ...
5 X 0.

Agora, o S. Ghristovão joga com o Botafogo
e perde por 2X1.

Realmente é de estonlear!
Será que o S. Christdvão eiffraqúcceu, des-

fnlcou-se c eslá desanimado? Qu-é que o l!o-
tafogo se reforçou e está mais tronado?

Nem uma, nem outra cousa. Simplesmente, o
loolbajl aqui é um jogo de surpresas e que põeo carioca... tonto.

Si o campo de fqotball fosse; assim, uma pis-ta dc "litrt"', ha muito que a palavra para con-
solar a desilusão dos "torcedores" seria...

tribofe"!
. li ;il!i está por que tanta vez se aecusa cm cor-
ralas injustamente, muitas vezes.

Villa Isabel "versus" C. Ii. Guanabara
Este encontro que. se renlisòu no "ground"

au primeiro, uo Jardim Zoológico, teve a assis-til-o grande numero de pessoas que se enthu-siasmaram com as diversas peripécias da lula.
Principalmente nos primeiros "leanis" a pe-le.ia (oi forte e serviu para mostrar o gráo dcdisciplina o "training" a que chegou o coiijliu-to alvi-negro.
Foi este o resultado:
Primeiros "tcams":
Villa Isabel, 2.
í;. II. Güníiabára, 0.

cdnfianç
lr'ora.
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Segundos "leanis":
Villa Isabel, II.
C. H. Guanabara, 1.

S. Clemente "versus" Adilc
Hcalisou-se hontem o esperado encontro en-

ire o S. Clemente F. C. c o Adite A. C. no
campo do primeiro, cujo resultado foi uni cm-
pntç de 2 X 2.

Eis a "eleven" do S. Clemente:
Maciel

Queiroz — Duque Estrada
Sebastião — Yiclor — Castro ¦

Porto — Arlluir — Alarico — Leite — Adalberto
0 "teãih" do Adite foi o seguinte:

I.iina
Henalo — Aclsdo

Fábio — Toledo — Pedro
Waldemar — Caboclo — Roberto — Zéca —

MoraesOs ' goals" foram marcados na seguinte or-
dem:

S. Clemente: — Alarico, 1; Arlliur, 1.
Adilc: — Wuldeiuar, 1; Zéca, 1.

JOSÉ' JUSTO.
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jl Dr. Tei les de Menezes
Ú Clinica cm geral — lisp. moléstias das senhoras
m e portos... Giiis. 11. Canuca n. 8, I! ás.í>.— Telenli.
|| liMiC —llesid., Av. Mem de.Sá, 72. TeÍop.Ü'M'C
U Chamados 'a 

qualquer hora.
tsá-_s______É__á__il_i_fi

pequeno accidente no
rápido mineiro

0 trem R. 1, rápido mineiro, teve hontem
no liiiomelro 5JS o carro 2 R. F. descarrila-
do. Es.se nccldeiite; verificado nn plena linha,nao ooeasionou ner.buni desastre pessoal; ape-nas foi necessário - proceder-se a baldcaeõcs
uo local em outros comboios.¦ 

Q Serviço de ençamlãmèuta foi feito porum trem de soccòrro, com as respectivas tur-
mas de conserva.

Devido á baldeação no ponto, onde se deu
o desearrilnmenlo, o trem mineiro chegou,
hoje á Central com um atraso de quatro ho-
ras e 40 minutos.

-"¦sj-OSi*—

fiftl \s.

Participam
transferiram

as
sua

. S..08
lilua,

suas dislinctas freguezas que
casa de modas, chapéos pa-ra senhoras (modelos) e importação de artl

gOS_ de fantasia, importados directamente de
Paris, da rua Rodrigo Silva n. .'18, para a rua
7 de Setembro n, 95, Io andar, edifício d'"0
Paiz", onde ahi esperum^merecey a mesma

i de suas prosadas ordens, como ou-

Da píatéa
NOTICIAS

A primeira do hoje no 1'hIuco
A n.inimnlilii.PiiUuvit; linNtoa rtil hoje cmiciTuini íyrn.r. ue assignnturn uma unloa r«-nrqsçnniçflò da alegro, oporqln "Conde do I.u-

xvInburKo", que o nosso publico ouve som-
pre com OSJlOOlnl atteuclin, Angela Didier, o
príncipe llimllin o n oomlo Itcunto •erá.., rc-
Micctlvanicute, dcNcniiiciiliadus pelos iiril-.lii"
1'ntinyra Bastos, .lusé Rlcnrdò 6 Almeida Cruz.
Ilícito dói autores do "Meu boi morreu"

E' nmiiiilul, terça-feira, quo ne rciillsa no
Ihcatrn São Pedro a ròclln dos nuloros «lu po«
pular revista "Meu bnl morreu". Sob os nus-
piiios da Orando Commlssllo l'ró-1'aiija, o cs-
peclacilln de iiinauliá será coinplclo, dnvendo
coiucçnr As K fl|4. Aléinila ivprcsciilnvãu >la
appliiiidlila revista, haverá um OKOlhldo in-
teriiiedlo cm que figuram genliliuciilu (ini-
llierniina lincha, Maria llcnevcllle, l.ola llrlc-
ba. Siirab Nobre, Isabel Ferreira, João Hnrbo-
sa, Martins Veiga, Eduardo LoItO, Henrique
Chaves, Isidoro Aliicld c lleynaliio Tolxelra.
Um dos autores prõmdtlü uniu surpresa. ICm
hoinenagein n cninmissão sob cujos nusplolüB
a fcsla se rcalisa, os nuloros, .1. Praxedcs e
Haiti Pcdcriiciras, offercccin dez. por cento da
rcccilu bruta ú Cruz Verincllia Porlugucza.
A despedida dn lí-itoli e llllloro do I.yrico

Ainda hoje a oücollonlo companhia Itololi
& lülloro dá uma recita uo I.yrico. .•'.' dc des-
pedida, com a opera de Verdi, "Rlttololto",
Como já aiiiiiinriáinos, essa "Iroiipc" ilalia-
ua estreará ainaiiliá no Apollo, com n opera
do Pnncliielli, "(üoconda".

A rccllo dc despedida dc Palmyrn IlaloH
Eslá próximo o dia do festival quo 0 cm-

presario Luiz. Galhardo está nrgauisando cm
homenagem a Pahn.vrn Bastos, e dedicado a
esta folha, quo lambem o patrocina.

Esso o.sprclnculo se realisará a 2li do cor-
rente, no 1'alacc-Tliealre. Nesse dia essa dis-
linda artista dá o seu ultimo espectaculo na
oporeta. IC unia festa que não pódc passar
despercebida no publico carioca, apreciador
dos dotes artísticos da llluatro "divette" por-
tugueza.
A fcsla de hoje no Carlos Gomes

Realisa-se boje no Carlos Gomes a fesla ar-
lisura da primeiro soprano da companhia ila-
liana de operetns, que está no Carlos Gomes
nctunlmcnlc fazendo uma temporada de sue-
cesso. Ocspcotnciilo da Sra. Clara Weisj
consta de um bello ]irograiuma, do qua! é
principal parle a reprcscnlação da iiilcressan-
le operetâ "Heginetla delle rose".
O Triantm offerece chá nos seus "habitues"

O Trianon, que acaba de reabrir-se sob a
iiilelligeutc oilienlnção de arte e elegância)
inaugura esla semana "inatinées chie:-", çin
que serão olfereridos chás aos espectadores,
gratuitamente. Essas inatinées, denominadas"roses" c "blniiches", realisnr-se-ão respe-
ctivaincnle, ás ipiintas-feiras e sabbados, a
começar desla semana.
Companhia Kuns

E' hoje (pie, com as ultimas representações
da revista lusobrasileira "Fnd.o e Maxixe",
se despede do Apollo n coinpaiihia Huás. Essa
"tròupc" portugueza estréa amanhã no He-
creio com a "reprise" da revisla "De capole
c lenço*'.
Vm film de Sardou, quinta-feira, no Paithé

"A mordaça", o celebre c ciniliecido roman-
ee de Viclorien Sardou, transportado para a
cinematographia por tres artistas celebres,
será cxhibido na próxima quiiitaifciraj 'no''
Palhé. As tres celebridades ciiientatograpbi-
cas qüe o iinlerprelam são Ilcsperia, Alberto
Collo e E. C.hione. }: j-is 

'li:

Uma estréa no circo do Republica
Estréa hoje no. circo do Republica um nu-

mero de sensação: "Os leões selvagens'', que
serão apresentados pelo seu domador, o capi-
tão Ensina. .-' \ >¦ .-¦

—— Parte boje para-São P.auloi onde es-
treará ^manhã, a compaujiia de. comédias e
"vaudcvillcs"' do l^lythcíinin.ijw, }.lslio"».&,''?:' Com grande concorrência rcalisoti-se
hontem a estréa, cm Madureira. d.OrCifco Eu-
ropeu, <le propriedade c gerencia do Sr. Pc-
dro Gonçalves. ¦'.-'¦, 

! . •
Espectaculos para hoje: Lyrieo, "Ri-

golctlo"; Palace, "Conde de Luxemburgo";
Trianon, "Vinte dias á sombra"; S.ãjo José,."Q
Gaúcho"'; São Pedro, ,rMeu iioi j morreu";
Carlos Gomes, "Hegiiiel.la delle rose"; Apol-
lo, ."Fado e maxixe"; ltepublica, companhia
eqüestre.' ¦ •• . ',.
—-i . .... mi— t ^a-Qft» 6 ' '¦"¦¦!-¦*'¦¦- 

"A Noite Mundana
\NNIVRnSAHIOS

1'uzem ÍUHl.lS IlOji |
Os Srs, Dri. Manuel AbIVti 0 Alarico Du-

míisln, clinico nuMn capital; o acadêmico do
dlrollo Domínio» 8etf»\pi o major .lot-c Izi-
dro Tolxolr» l.clte: o Sr. tloiloficdo Barbam|
Miro, noclitíl Vianna, profesioro do íiihIIIhKI
Sectiuilarln Feminino; I), Florencla Lfnglen
1'garlc; o capllfio Júlio I.elláo Hnmleiríi, e
Mllc. Alzira Silva.

Faz hoje o seu primeiro annivcrsario
o menino Unhem, filho do cirurgião dcutlsiu
Dr, Oswaldo Limoeiro.

Faz annos hoje a Kxma. Sra. I), Ade-
.lin» de Araújo Campos, esposa do teucntu
José de Siqueira Campos, c mão do Dr. João
do Araújo Campos,

r— Fazem annos ninanbn :
Os Srs. 1" lenenlc da Armada Oraclano

Adnlpho Monteiro de Burros. José Arlliur de
Teffé, e Dr, Jesulnn Cardoso, director do
Tribunal de Contas.

For motivo de seu annivcrsario nnlnll-
cio, recebeu lioiilem muitos cumprimentos o
Dr. Júlio Xtimith, advogado em Friburgo.
CASAMENTOS

Civil e religiosamente consorolou-sc 
'hoje,

cm Niclhcroy, com Mllc. Carolina de Vas-
COllCCllOS Sodré, j.rofessora publica cm Pen-
doliba, filha do Sr. Paulo de Moraes Sodré,
o Sr. José Soares Garcia, negociante em Ma-
cabe, no Estado do Hio.

Ambas ns .lole.iinidades ivalisaram-se na
residência da família da noiva, ii rua de San-
ta Rosa n. Ll.l, naquélla cidade.

Foram testemunhas : por parle da noiva,
no civil, o Sr. João Fernandes Dantas c sua
espo-a, a professora Exma. Sra. D. Avaleina
Sodré Danlas, o no religioso o major João
da Costa Cardoso Júnior e sua esposa, Exma.
Sra. D. Mariana de Paula Rodrigues Car-
doso, c por parlo do noivo, no civil, o Sr.
Manoel linche Ximenes e no religioso 0 Sr.
Álvaro BorifCS dos Santos.

Os nubentes parliriio, ás 21 horas, para
Macahé.

Affonso de Magalhães Júnior, o nosso
velho companheiro do imprensa, casa-se
breve, lvin Matto Grosso, onde se ncha
nrtualineiito, conlralou casamento com a se-
nliorila itlonorlnn Mossery (Bclllnhn), filha
de Mine. Hcncdlcta Mossery, senhora da"élile" da sociedade naqucllc Estrido.
RECEPÇÕES

Aille. Maria Helena, filha do Sr. professor
Dr. Theophiio Torres, dircctor do Exlcrnalo
Aoiiino, por motivo de seu annivcrsario na-
lallclo, leve liontem, á noite, a casa de seus
paes, em Botafogo, repleta de iiinumeras
aniigiiMihns, qife a foram cutiipriinenlar pcltl
feliz data! Reunidas ¦assim, num convívio in-
tiino, Mllc. Maria Helena improvisou uma
linda "soirée"- dansanle, que se revestiu de'requintada elegância. Muito relacionada nn
nossa primeira sociedade, onde a aiinivcrsa-
rianlc go^a de merecidas synipathias, pelas
suas qualidades dc intclligciicia c de bonda-
dc, Mllc. Maria Helena viu-se rodeada de um
grupo de encantadoras c distinclas atnigui-
nhas, epie maior brilho deram á sua reunião
dansaute.<0 Dr. Theophiio Torres c sua
Exma. esposa„receberam grande numero de
felicitações.
CONFERÊNCIAS '

Hoje, ás 20 horas, terá logar, na Associação
Christá de Moços, á rua da Quitanda n. 47,
uma conferência, cin que se. fará ouvir Miss
Ruth Honse, sobre o seguinte thema : "As
moças esfufJantcs o a guerra actuál".
VIAJANTES

. Iío"-pc.daçam-se nn Pepsão Nogueira as se-
guiiiics pessoas : Artbiir Frederico, Dr. Fa-
bio David c farnilia, Gilbraudo de Oliveira,

:Rayniuiido Guimarães,' Enrico Schmidt. Ur-
,bauo .Ferreira, .Ileiacio Machado S. da Silva,~.To'n9 'Henrique Terroirn, Dr. João Carlos c
faniilia,. D.' Rornardinic Araújo, . Alcebiades

.jdtt ^'aj-ij^ & sonh(-ra,...Gjifitro Júnior, capitão
^riudio. XÍOJitíiílio, Tiirlaho procopio do Valle
e faniilia, Rnymunúo de Abreu; Franfaiscb de
Assis Sinias, Frederico DaiLert, Dr. Olympio
.Ferreira, Agostinho Soares c D. Nathalia Al-
Vãriis. 

' ••
PIC-NIC

Doenças cio a{)|)areílio diaes-
tivo e do svstéma nervoso. -
liíaSos X. — Dp= Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2. ás 4.
— ¦¦'' ¦ 1 1 .¦ t ¦q^iHfc ¦ lin" n—-11 i.

, O exame da vista sp deve, ser ] feilo por
pessoa muito baliilitada; caso contrario, se-
rà de gravissinuis conseipiciicias., A Casa
.Vieitn.S- assuine Ioda e qualquer : responsa-
bilidade pelos exames effectiiadns.no scu.ga-
biiiefe, á rua da Quitanda 11. 99. A

.... ?

bm K d u vfe_H rt'iM lyyr iitt fw M iff% SAI ^%^rV

Reina grande a"ijimaçaó entre os convida-
dos e promotores do "pic-nic" a realisar-sc,

piüoresca ilha dodomingo pi'r)Xinio," na
'Fundão. . ..¦„•. :.

Os convidados já fretaram"Tamoyo". ~ .';;
PELOS CLUBS¦¦••. ••.. ;¦

ò rebocador

Uin grupo de rapazes residentes em \ictbe-
roy orgapisoii, naquélla capital, um club de
dinisas familiares, denominado Smart-Club.

No sabbado passado realisou-se a primeira"soirée".

LUTO :'. 
":

Fallcccu hoje, á 1 hora, em Recife, o
Sr. Maximiano Ferreira dc Souza, official da
força publica do Estado de Pernambuco.

O extineto. 'que' era casado com a Exma.
Sra. D. Maria Amancin César de Souza, era
pae do Dl*. Denioerilo de Souza. José Diogc-
nos-César dc Souza, Mllc. Maria do' Carmo

^ilÉiyi-_-3sas^^
Ctisa importadora'de jóias, relógios, brpnzes e metaes finos

__j ilB.

Se»aKiies abafãnné.qiós por 
"mòSívò ú® bàláííçò. Variádíssiüio

sortimento de ricas jóias será vendido por preços dc verdadeiro reclame.

Aproveitem esta boa oceasião para visitarem a JoaSBie^âa maõs baifaíisi^a
e pcspaslau» do ^cksíS

TRAVESSA S. FRANCISCO S E IO
Adriano de Brito & C.a

(70) "'___  __ ^

Quinfa -feira

Estréa de uma

grande actriz

russa

cs^xrw.iaA.ya

-BBBKEBBn

Bailarina de fama do
theatro Imperial de

Ondulações femí-
ninas^-0 baloiçar

de uma elegante
A sede de vingança-A perversidade ao extremo--Pai-

xâo doentia—Ardil felino--A loucura
de uma inconlida

César dc Souza c D. Luiza ile França dc Afi-
randa Castro, D. Maria José. César Galhardo
e I). Maria Olegaria César Alves, todas ca-
sadas c residentes em Recife.

O enterro do Sr. Maximiano realisou-se
hoje.

— Na cidade de Canipanln sepultou-se, nc,
dia 12 do corrente, a Kxma. Sra. D. Maria
do Carmo de Mello, esposa dõ Sr. José Hraz
dc Mello, fünccionario dos Corri bs datpiclla
cidade, e irmã do nosso estimado companlici-
ro de rerlacyão Euslacllio Alves.

O passamento da dislincla senhora causou
profunda consternação em Campanha, onde
contava muitas relações de amizade a fina-
da, cuja enfermidade não pôde resistir aos
carinhos de sua faniilia e aos cuidados pro-
fissionacs dc seus médicos assistentes Dr.;.
Jcfterson de Oliveira c Itodolpbo Vilhena.

—ss»s—

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

2 ás G e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JU.YIO AO PATIII'')

¦'¦" ' ' ¦ - >¦ mBtBBfm m—¦ ¦ --¦¦¦-,.

0 Centro Cosmopolita contra a
sua directorsa

A REUMiÃO' DE HOJE
Vamos ter hoje unia sessão asilada uo

Centro Cosmopolita. Um numeroso grupo de
associados resolveu contrariar certos actos da
aclual direcloria, "cujos propósitos. 6 pruri-
dos dc arrocho" levaram ao seio da classe o
maior descontentamento. Além disso, • vários
assumplos têm sido retardados, por culpa dos
directores, como, por exemplo, projecto dc rc-
forma dos estatutos, ha mezes elaborado por
uma commissão escolhida cm assembléa gc-
ral.

A assembléa de boje, marcada para ás 1!)
horas, tem por fim por cobro a- essas irregu-
laridadcs.

«.¦íí ¦Ot^***

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

-^-«a5<* &>•¦—«—

Os «indesírables»
A policia marítima impediu o desembarque

do "caften" russo Benjamin Lazurovilcb, que
viajava a bordo do "Vauban".
— .,——--——-...— i, ,,.—„.,n —gOtt* . ¦¦¦-¦i...i—

D rs. Leal Juniore Leal Neto

3Baaíjait^!-^"U3Bg3i=^»at^^

tispecialistas em doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — Ah
sembléa n (10

íüntreiiíii advogado e
um major

Oueilo, só «á brasileira »
Com esses títulos publicámos na ímsa edi-

ção de sabbado uni telegramma de Curityba nar-
rando um incidente entre o advogado Napolcão
Lopes e o major Lyrio, commandante da eOnipa-
liliia de metralhadoras, tendo este ultimo des-
afiado o primeiro para um duul.lo. Segundo o
mesmo lelcgrninina, o advogado aeceitara o
desafio, mas "á brasileira", no primeiro en-
çorlro e com as armas que tivessem nn ocetv-
sião.

Ao ler essa desagradável noticia, uni irmão
do major Lyrio, residente nesta capilal, tele-
graphou-lhc pergunlnndo o que havia dc ver-
dado nisso, recebendo como resposta que .1 fa-
cto para aqui transmillido era inexacto.

Garage Mercedes
O. S. Rodrigues & Comp.

SECÇÃO INEDITORIAL

LOTESMS MÍ|0I0H'IIE8
AO PUBLICO

O .escândalo havido, na manhã dc 10 do
corrente, em minha casa de negocio, cstnbe-
lecida cm uma das portas do Cinema Odeon,
provocado por fisoaes de loterias e que se
prolongou por mais de hora, leve em conse-
queneia o numeroso afastamento dos que
sempre me distinguiram com sua honrosa
preferencia, o que me vem causando cresceu-
tes prejuízos, tendo já entregue a questão ao
meu advogado, Dr. Aloysio Noiva, que, com a
habitual dedicação, trabalha afim de salva-
guardar meus direitos attingidós c aniea-
ca dos.

Gabo-mo o dever de declarar que. procedida
ã absurda busca, nada foi apprelicndido. visto
não comnieltér iiiffacção alguma, razão por
que espero continuar a merecer dc tão selecta
freguezia a mesma freqüência e confiança,
com que me honrara até então.

J. J. Pereira.

B-aspeúlúa
Joaquim da Silva Salgado Guimarães, nn-

sentando-se temporariamente desta capilal e
não podendo despedir-se pessoalmente doa
seus amigos o freguezes, assim como dos Srs.
corretores de Fundos Públicos o intermedia-
rios da Bolsa, com quem sempre manteve re-
lações conunerciaes e de amizade, o faz por
este meio, offereccndo os seus jyrcstiruos na
cidade de Guimarães, Portiuial.

Bordo do "Aninzon", 11 — 5 — 1916.
BaBaBgdam'a>-«*aaaaiMCT>aL;ffffreECT^

^GRANDE l EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO^
í O» 3- ....

(Cada episódio, aue pôde sen lido desfac_damenfe,
consHrue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Parhé e Ideal)o#
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XXXVIII
•PARA VINGAR OS MORTOS

Os dous homens estavam anciosamenle in-
cliiindos sobre o appnrelho...

A voz já ouvida proseguiu:"-— Dê-me 41-Í)l-Greeinvicli!.,..Allô!,.. respondeu uma voz mais dis-
tonto."t— Allô, chefe, & Fíorence Jessl...- Nào declares nomes ao telephone. Nem
S1 seu, nem outro qualquer!... Que deseja?...

Saber si decidiram alguma cousa á res-
peito do que mo interessa!...

..~T?'m'... Todos os seus desejos vão sermtisreitos..-, A's tres horas, amanhã, o seutiorlo Rcm vingado!.,..-Ainda bem.!.., Estou satisfeitaI Obri-<ada e ate á vistaI..."

Jameson lançou no seu chefe um olhar in-
terrogativo... Este, de sobr'olho carregado,
refleclia...

— Você comprebendeu?... perguntou, diri-
gindo-se ao seu collaborador. Ella pediu Grc-
emvicb 41-91...

Sim!... Que numero poderá ser esse?
Vou tentar informar-nie a esse respeito

daqui a pouco!... Si é o que eu supponho,
teremos conseguido ilhi graiide avanço, Jame-
son!... Mas n continuação da conversa não
deixa dc inquietar-me!... A voz distante res-
pondeu a Fíorence Jess que todos os seus desc-
jos iam ser satisfeitos, c que amanhã — isto
é, hoje — o seu morto seria vingado!...

Qual será esse morto?...
Slcvc Webster, evidentemente... E essa

vingança só pôde se exercer sobre duas pessoas,
ou Elaine ou cul...

r- A menos que não seja seire mim, retru-

cou Jameson, porque o tiro dc revólver que nos
livrou do bandido, quem o deu, fui eu!...

E' verdade!... respondeu Ciarei pensa-'
tivo... Não creio, entretanto, que se refira
11 você a ameaça !..,

Ora!... disse o rapaz... Havemos de.yqrl
Em todo o caso, tomaremos as devidas

cautelas... Por ora não é disso que se trata...
Eu lhe dizia ha pouco que talvez consigamos
íim grande avanço!!... Segundo todas as pro-
labilidadcs, o hòmein com o qual conversava
Fíorence Jess...

O que cila denominou "chefe"?... inter-
rogou Wáltcí.

Precisamente... Adivinhou quem elle é?
Jameson olhou o professor com olhos cm que

luzinm ao mesmo tempo angustia o júbilo...
O senhor suppõe que possa sor...
O chefe da "Mão do Diabo"!... O lio-

mem do lenço vermelho!... Sim, supponho quo
deva ser elle. Direi mesmo que tenho certeza
disto... E por esta razão é que lhe dizia
que attingimos o auge...

Novo silencio reinou entre os dous homens,
durante o qual Ciarei, com n mão sobre os
olhos, quedou-se em absorvente meditação.

Finalmente tomou uma resolução, c dirigiu-se
ao telephone...

Não ha hesitação possível... disso com
energia, e quaesquer que sejam as difficuldades
devo executar o meu plano até o fim.

Ao empregado que o attendeu no extremo
da linha Iclephonica:

Dê-me informações!,., pediu.
Logo que obteve communicação:

Desejava falar com o TitTCctor!... disse
ao empregado que lhe respondia.

Depois de alguns segundos:
E* o Sr. Riclinrdson quem fala?... Reco-

nheço a sua voz. Reconheceu a minha?
Perfeitamente. Si não me engano 6 o Sr.

Justino Ciarei...
Elle mesmo!... Si ouso incommodal-o é

que tenho urgente necessidade de saber onde
é que fica o numero 41-91-Grcenwich... Es-
perarei no apparelho que o verifiquei...

Passaram-se uns cinco minutos, fiudos os
quaes a campainha teleplionica chamoa-o..

Emquanto ouvia a voz do director, uma ex-
pressão de intensa satisfação mauifestava-sc
na sua physionomia.Escreva, Jameson!... disse elle.

O rapaz, num blolc-note, escreveu o que elle
lhe ditava: um endereço no Wesl-Side, próximo'ao cáes, á beira do rio...

-—-Obrigado, caro senhor, proseguiu Ciarei
ainda ao telephone... Graças ao seu obséquio,
poderei, julgo, trabalhar utihncntc!...

E virando-se para o seu auxiliar:
Walter, prepare-se pára aeompanliar-me!

Ou muito me engano, ou, antes do anoitecer, te-
remos cm nosso poder o "mão do diabo".

Dirigiram-se ambos para o local que lhes
havia sido indicado.

Havia ali íun cmmaranhamcnto dc pequenas
ruas lamacentas c~ sujas, de casas abaladas e mal
construídas, separadas umas das outras por ecr-
cas de taboas.

Ciarei déteve-se junto de uma dellas.
Deve ser aqui!... disse elle.

E, tirando do bolso um binóculo que levara,
olhou através de um interstício existente por
entre as taboas mal ajustadas.

O senhor distingue qualquer cousa?...
indagou Walter, que vigiava si qualquer trans-
eunte não viria atrapalhar o seu professor.Sim, respondeu esle, vejo um homem nn-
dando de um para outro lado, em frente á
porta... Observe você também!...

Jameson inclinou-se, e, com o binóculo, poz-
se a olhar por entre as frestas.

O indivíduo ássignalado por Ciarei deixara de
andar, e passados alguns momentos dc hesi-
tação entrara para o interior dc uma casa que
tinha um único andar, que se distinguiu atrás
das arvores desnudadas de suas folhas.

Pór ora, basta-nos este exame! declarou
Justino... É' Inútil nos ãcpiôr;u'iUO.s aoui por
mais tempo!... Voltaremos bppõrnüiuIílCEtíH

Tomando de novo o caminho do laboratório,
Cílarci p.arou num telephone publico, e pediu
suecessivumenfe vários números,,.

Agora, Walter!... disse ao sair, vamos
depressa para casa, porque marquei um en-
coiitro com Chase... Prevejo um dia afanoso!

Ao_ chegar junto de sua mesa de trabalho.

Ciarei tirou de dentro dc unia gaveta uma pc-
quciia bobina, na qual trabalhara durante a
manhã, e ligòu-a á campainha de uma bateria
clcctrica. *

Em seguida tornou a collocal-a sobre a mesa,
emquanlo que Jameson a observava curiosa-
mente.

Isto não é mais nem menos, explicou o mes-
Ire, de que uma cellula de sclenio... Você
não deve ignorar a singular propriedade desse
niclaloide... Só quando ó altingido por um
raio de luz é epie se. torna bom cOnductOr da
electricidáde!... Aliás, você vae avcrigual-o.

Antes de ligar n pilha á bateria, tivera a
precaução do cobril-a com o chapéo...

Estendendo o braço, elle retirou-o e a luz caiu
em cheio sobre o engenhoso apparelho... Im-
medialamente, a campainha soou...

Ciarei cobriu de novo a pilha com o chapéo,
e esla parou ineonlinentc.

Nesse momento bateram á porta e Walter foi
abrir.

Muito prazer em vel-o, Chase!... cxcla-
ttioü cordialmente Justino Ciarei... Tenho
boas noticias a dar-lhe... Descobrimos o quar-
tel-gcneral da quadrilha que perseguimos; o,
si tomarmos as necessárias cautelas cila não
nos escapará !...

A's suas ordens, Sr. Ciarei!... respon-
deu o "detective".

E' uma hora e um quarto. Vamos nos
pôr a caminho immediatamente, e você irá
comnosco!... Apenas o tempo necessário para
levar o que preciso...

Muniu-se dn pilha dc sclenio, bem assim do
um rolo de fio metnllico muilo fino, fechando
tudo em um sacco. Depois mostrou a Walter
um outro sacco preparado dc antemão, para que
elle se encarregasse de icval-O.

A caminho, senhores!,., disse, saindo á
frente dos còhlpanriSiíos.

A pequena distancia da casa dos bandidos,
e quasi por Irás delia, havia pma casa cm rui-
nas para a qual, com grande espaiíjo, de Walter,
Ciarei se dirigiu.

Que pretende fazer, mestre? perguntou

Não tardará em subcl-o... Mas, entremos de-
pressa, porque desejo evitar os olhares iudis-
cretos...

A surpresa de Jameson transformou-se em
pasmo, quando verificou que na única sala do
casebre já estavam reunidos oito ou dez poli-
ciacs, que se levantarem á vhegada do "dc-
leelive" scienlifico.

Vejo, senhores, disse este, que souberam
encontrar o local que eu havia indicado ao seu
chefe, pelo telephone!... Entraram aqui um
a um, como havia especificado, de modo a
não despertar suspeitas?...

Sim, senhor Ciarei, respondeu o inspe-
ctor que commandnva o destacamento. Todas
as suas rceommeiidações foram pontualmeh-
te seguidas...

Como sabem, a expedição que íamos
tentar será decisiva... E é preciso que sa
subordinem escrupulosamentc ás minhas in-
slrucções. Estão vendo daqui, proseguiu, pu-
xnndo o policial para uma das janellas, a ca-
sa que devemos varejar?...

Perfeitamente!...
Dentro de alguns momentos o senhor,Ta-

meson, que lhes apresento, virá aqui com
dous fios mclallicos, que deverão ser ligados
cuidadosamente á este tympano...

E, falando, abrira o sacco que tinha na
mão, delle tirando o objecto indicado... E
proseguiu:Quando, sob a acção da corrente, a cam-
painlia soar, será "o momento de entrar na
dansa!... Então, sem hesitar, saiam desta
barraca, e invadam a casa fronteira!... Ouei-
ra ficar aqui, Chase! Você acompanhará es-
tes senhores 110 assalto á posição inimiga!,.,
Eneonlrnr-nos-emos todos no campo do ha-
talha!... Venha, Walter!...

E, seguido pelo rapaz. Ciarei saiu, levando
sempre, na mão o sacco de que se encarregara,
ao sahir do laboratório, emquanto que Jame-
son continuava a carregar o oulro...

(ConfiiiufO

¦¦'

[

Este folhetim é o 5o do 11° episadio, que
será cxhibido quinta-feira. Ü."> do corrente,

r-Tenha um pouco de paciência, rapaz... | nos cinemiw Pathê e Ideal.
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CACHCMIRES pura lã, enfestadnj metro....
C CHErtlJftES iHiia líl largura'120 t.
DRAPS AMAZONAS nulas as cores, para cos-

itmtcs, largura 120 c, metro
SARM CREME v qualidade, largura 150 c.
metro ,

SARJA azul marinho, enfestada
SARJtt azul marinho, largura 1,40
KLAH'1-LÃS brancas, i.pjoo
FL.AfAEL.LAS ESTAMPADAS metro

tailleurs
GRANOE SALDO de costumes de casemira,

preto, azul marinho c de outras cores, com forro
de seda, a jo.p, 45.1», ,|o.p 

.1*800
C$000

iq$8oi)

13.M00
8N400

i/|$8oo
ÜjiOOO
i$6oo

30.I1000

A PAULISTANA
RUA DOS UURIVES, 13-A

Próximo á rua do Ouvidor

TELEPHONE NORTE ^ .537
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I Drogaria Granado & Fios
O »—w....ymn.-M-—«—11» ¦¦¦¦—«—.———w.^^  '.

RUA URUGUAYANA N. 91
NÃO TEM FILIAL .

g DROGAS GARANTIDAS
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PRIiÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a. 1 gram-

ma para ptísacjem. gratuita cia
íreguezia.
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'Comora-se
B

qualquer quantidade de jóias ve-
lhas, com ou sem pedras, de qual-
quer valor, paga-se bem, na rua
Gonçalves Dias n. .'17, Joalhena
Valentim .telephone, !)!)•! — Central.

EOTELAfB A
O maior e mais Importante do
Brasil. Ocupando a melhor si-

tuação da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência animal de 2U.O00 clien-
as. Diária eompleta, a partir de

108(100.
End. Tclcg. — AVENIDA

RIO DE JANEIRO

rcurarc-
pentinainente dor de dentes.
Vende-se em todas as pilaram-
cias: não é veneno e não quei-
ma a boca.

Preço 1S000
Cai.xa do Correio 1.907

A FIDALGA
Restauranl, onde se reúnem as melho-

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riumcnlc, em cai nes, caças e legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

ItUA S. JOSÉ', 81 - Telcp 4.513 C.

SI .11 [liMEli
Mensalidade 25$>ooo

l)iu'nn e noctiirno. Professores do Pe-
dro 11. Obleve nos exames de dezembro
lf-l iipprovaçôcs.

Una da Ássembléa n. 08 — 2' andar

Professora de inglez
Precisa-se de uma para ensi-

nar a dous rapazes do com-
mercio.

Rua da Constituição 4, 20.
andar.

A5 PRAÇA
0 Mercado de Cereaes

(CENTRINHO)
Mudou-se para a

RUA ACRE, 70

IORPHEA
A sua cura radical peloHANSEOL.
Peçam prospectos, com at-

testados de pessoas curadas.
DEPOSITÁRIOS

J. M. Pacheco, rua dos An-
dradas n. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.
MMtaaaMBBBBHKa

EXTERNATO AOUÍNO
Antigo instituto de ensino

primário e secundário, sob a
direcçâo do Dr Tlisophilo Torras.

tos; RUA DO REZENDE
Prospectos e informações :

Casa Beethoven, Quvidor 175.
I—BB—BI M—MBW WÊm «'»•¦'TC ebshkescmu.

NEURASTHEIN1A
0 llemalogenol de Alfredo 'do

Carvaihu é u único que cura esta
terrível moléstia; innumcros atles-
lados.

a venda nas boas pliarniacias e
drogarias do llio o das Estados.

Deposito: — 10, líua 1° de Marco.
- Ilio.

[111 00 1 :ÍÉ"
Indicações scientificas sobre o local,

seu valor e sua adii] Uiçüo a indivíduos
enfraquecidos, ou a lutiercuh sos.

Dr. von Dollinger da Graça; Mem de
Só 10 (sobr) ás 3 Ii2. Teloph. 4.810central.

Vendem-se
jóias a preços liaralissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

JoâllierLi Valentim
Telcnhone n. 994

BROMOM
E' o único especifico racio-

nal para todas as tosses
Dep. 7 de Seiembro 99

PIANO
Vende-se uni Plcycl inteiramente no-

vo lia rua Araújo Leilão n. 41, casa 10
Engenho Novo.

1 EM EXPOSIÇÃO I

IS.José | JJS.Joséi
El novos modelos em H
|9 dormitórios S|m e salas de jantar m.
W» a prestações m

f£M8ÊfflSSmw$mmjBB&sii

Plantas
Comoçiuido agora a melhor época paraa plantação de pomares, ninguém deve

comprar arvores frulileras sem primeirosaber os preços o as condições de venda
do Augusto Fonseca, á rua Mariz e liar-
ros 009; peçam catalagns grátis.

Centpanhla d* Loteria» Niolinaoi
do Braill

KxIrnccfioA pulillciiN, sob n flsrnll-
llicilo du limei no lidei ul, Ã8 9 Illt Oiiok mililimluK nu II Iuii-hh; a rim

Visconde de llnuuriiliy u. 40

amanha'
337 - '3'.

Poi i$6oo cmi$6oo meios

Sabbado, 20 do cot rente
A\ 3 horas dn tarde

looiõion
Por 19700, em meios

Os pedido;) de bilhetes do inte-
rlor travem ser acompanhados de
mais fi(ll) réis para o porte do Cor-
reio 0 dirigidos aos agentes geraes
Noznrclh s C, rua do Ouvidor
11. 91. caixa 11. H17. Teleg. I.II.S-
VliL e na casa P. Guininnios, Ho-
wrio 71, esquina do beceo dus Can-
cellas. caixa do Correio n. 1.273

Trinoz
1 * ot ErmesTo5ouza

Ton.co
Dn$ NERVOS

NEURASTHEfO
MAO HÁLITO

jJonicodo Estômago
OYSPEPSIA
enxaqcíca

Tônico
00 intestino
ENTERITE
£M MHlCULO CALMANTE

0£ MEllSSA £ ANI2

th- VLQWjÊ

GKANADO * C.\—i de Março, 14

INSTITUTO P0LYGL0TIC0
Fstão funccii

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

nas.
0 corpo du

e merece ahs
A disciplhii

rcprohensivul.
No gênero é o único estabelecimento

da Capital
AVENIDA ItlO BRANCO, 106 o 108

11111111I0 os seguintes cursos
deste in.'titulo:
Normal
Gynmasial
A11 nexo
Primário
Commercial
de Tachygraphia
de Linguas
de Violino
de Piano
de Dactylqgraphia
de Prendas femini-

icnle é escolhido a capricho
ilubi conflunça.

1 do estabelecimento é ir-

II Éili
usando o suspensorio Hlcclrico-Ma-
gnoüVo do Dr. Wilson Cura iiifal-
livol e absolutaiiienlo ccrla dos ült-
CAOS enfraquecidos por uma moci-
dade des egrada ou uma Velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS

ME RI NO & C.
llIJA DO OUVIDOR. 103—Rio

Komòlteih-so caialogos deste
oppnrelho. Representante em São
Paulo :

JANUASI10 LOUBE1IBO
IlUA 15 1)15 NOVIÍMISKO n. 7

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 3j

Amanhã ao almoço :
Colossal mocotó, lombinho á

hespanhola, atroz de forno cm
canoa.

Ao jantar, suecesso.
Cront-au-pot, frango á brasi-

leira, porco assado.
Todos os dias: ostras cruas,

canja, papas, sardinhas frescas
tias brazas, boas peixadas e ba-
calhoadas.

Provem o delicioso Anadia,
branco c tinto.

TELbP. 3.666 NORTE

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

V. Ex. não quet* mo-
bilai* sua casa sem

gastai* dinheiro?
E' o que pode conseguir

facilmente, por aluguel mensal
e módico, todos os moveis;
rua do Riachuelo n. 7.

Casa Progresso.

lACASABOTHOLDO
RIO DE JANtIRO

Avenida Rio Branco n. 50
Avíhíi C\ frogtiozln que n contai' de 8 dt* Mulo a. c.

venderán*
LÂMPADAS «GH-HD/SOA/»

pelo seu novo .systemu nmorlcnno s
Cmla comprn do InmpndnH dá direito o um ou mais «coupona»

na sofiuinto proporção:
l'ur cuia laiiipiulii ala 6il volu io ontiogarò  1 coüpon
DltO llilU IIHI \l-l.l-. (nllilllioill)  Í II
Dii.i ililo 101) velm (i|ü watt)  3 »
DitU lllln ':ill) VfllU D  fl »
Dito dito m volai • »  1 *
Dito ilito ÜUii vaiai » •>  '•' »
Dito dito m\ vullIS • »  IS o
Dilo ihiu lliui) velas » •  IA »
Dito iliin IMID volM » »  IH a
Dito duo alHll) velas i »  i\ >
Dito dito :i()n volu i »  2G >

Os couponi lorilo i<--^-.h.i.i..- im
Casa Bcrtholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

n.i prêmios iichíim-su Indicados m lisla do brindes e oslBu em cxpuülçàn
peiiminente nu CASA BERTIIOLÜO, AVU.NIHA RIO UIUNCO N. 50

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

•l^wiP)»*?-;*

A Notre Dome de Paris
flSBAHDB VELADA com

Em todas as mercadorias

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA FUNDADO EM 1864

Capote! 12.000 contos farias
Descontos, co-

brancas e todas
asoperaçõesban-
carias.

Saques á vistS
e a prazo sobrei
todos os paizes

Depósitos á or-
dem c a prazo ás
taxas mais vanta-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caticiouados.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA* ALFÂNDEGA.

Aaencia na Cidacio Nova - PRAÇA 11 DE JUNHO
ssd

Cofres ^ ascimenfo
S. PAULO E RIO

Actualmente toda a pessoa que tiver dinheiro, jóias ou pa-
peis de valor, só pôde andar tranquilla tendo cm casa um co-
fre marca Hasei Jí-seasto, pois são os que mais resistência
olferecem contra a fogo e aríòmbámento. Preços módicos.

RUA DA ALFÂNDEGA N.120
""""""""""'^

FARINHA LÁCTEA PARA CREANCAS-
CONVALESCENTES DEBILITADOS

-AMAS DE LEITE

Gruta do Norte
ABliltTA ATE" 1 1IÜRA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.831 CENTRAL

Hoje ao jaiitnr:
Perna do carneiro ao Rossini, frango

com arroz á minhota e língua do vitelía
com feijão manteiga.

Amanhã ao almoço:
Colossal angu á buliiana, mocotó á

portiigueza c zorò de Jabá.
No jantar:
Tartaruga, moquóca, carurú, valapi e

frigidelras.
Comer bem só na Cruta do Norte, a

minha de todas.

Cura radical das moléstias das se-
nboras: supprcssòes, flores bran-
cas, hcmorrhagias, regras doloio-
sas ou cscasi-as, accidenles da

edade critica

Recommendudo por summidadcs
médicas brasileiras e estrangeiras, fcj

A' venda nas principaes pliarma-
cias e drogarias
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DELICIOSA BEBIDA

C
^«asc*^ SmS

Espumante, refrigeranta, sem
álcool

Em 23 de Maio de i9ití
Z.. aOfôTHlEIt & c.

Henry & Armando suecessores
CASAFUNnnQnEMIB67

45 - fina Luiz ile Camões kl
Fa*.em leilão dos penhores

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

Perolina Esmalte-p^
radoj que adquire e conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3*ooo PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellezador. Preço .|$000.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumarias
e no dedosito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

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

Rua da Alfândega 158
Telephone 3.659

Rodrigues Salines S C.

JliLL^-J O
A l.iviaiiu OiiarcHiun
nením tb puhliciirn»(fflfi PiPULAR

ou
Manual completissimo

da Arte de Cozinha
VlTllilll.il II llll'.Vl'lll|lflliil Cllllllll-
rln, uniu- Im rrrlIiiH pnrn IuiIon oh
H«i-.l<n, tiniu» OÜ pilIlldlirCH. Alrlll
ilu» 1'iiiulil.is füIrnnHflriiH, riiino
iiuNcBZA. poatyaunzA, in-
(il.H/.A, AI.LBMA. CHINBZA, PO-
LAÇA, TURCA, rtüSSA, e «lu to-
dos un imi/i", iln lerrn, aom u»
SIIIIN l".|lfriillillilllr-., Ilil lilllllllill

11 in/inli.i vvnlitiluIrniiiiMitu nu-
cloniil.

Oulzadoi mineiro»
quilatei bahlanos, gene-
ro panllila, Ignarlai do
norio, manjarei do ml,
principalmente do Rio
Orando. Tudo quanto
se quizer!!

Moquócai, carurúi,
angúi, loljoadai á ba-
hfaaa com leite de coio
o o celebre prato ba-
h'ano rRIOIDEIRA, etc,
etc.

Ainda innls: esse preciosíssimo
livro ensina liiiiiluTii tudu <|iiauto
diz respeito a íinstclnriu — em-
lindas, tortas, pasteis, etc., c con-
lóni 11111 .MANUAL 1)0 CÕPEIRO,
quo d 11 nrlü de servir c pôr 11 111c-
s:i, -i ;;iiinlii a cllqucttl, eoiu todos
os Fl', o Illt., u que nem todos
sobem I

Trazendo mais ainda uma
COLLECÕÍO DB MENUS PARA
HANQUlíTES, era PORTUGUEZ e
FIUNCEZ, do fórran u facilitar os
MA1TR15S D'HOTEL, u orgonlsar
qualquer banquete só com o uu-
xlllo deste (irccioso livro.

Nova edição de iqiti
AtiRinentada com

O LIVRO DOS DOCES
Conlcudo iniiiiiiicras receitas de

Pães de l.ol, pães leves, gatenux,
pudings, pclils gatenux, tljcli-
ilhas, hti 11 tit-1os, bolos, Illliclis,
niayoniiaiscs, gnlettcs, tortas, tor-
tllllins, bnlins, manjares, doces de
frutas, cremes, ncléas, marinela-
das, bolinhos, mãe bentas, lnnn
bocados, fatias da China, bolo
branco, trouxas de ovos, fios de
ovos, tnbcfcs, balia de moços,
qucljadinhas, liolo dos Aluados,
bolos de amor, váes-não-vens,
doces de queijos, eonipotas de
melão, de caju', cldriío, laranjas,
ananaz, morangos, necegos, cô-
cos, ameixas, etc; biscoulos de
vinte qualidades, pudings de viu-
le qualidades; cremes de vinte
qualidades; doces de frutas de to-
das as qualidades: uvas, peras,
abóboras, limão, figos, niarnicl-
los, clc„ etc.

Um grosso volume, encaderna-
do, de 500 paginas, õiJOOO.

AVISO
A LIVRARIA QUARESMA rc-

mette para o interior, com a ma-
xinia brevidade possível e livre
de despesas do Correio, bastando
tão somente enviar os 53 (em di-
nheiro, não se acceitaudo sellos),
em carta registada, com valor de-
clarado, dirigida a PEDRO DA
SILVA QUARESMA, rua São José
ns. 71 e 7it, Hio de Janeiro.

DINHEIRO
Empifola-se sobro jóias, roupas, fa-
zendás, nietiics c tudo nue wpresen-

le valor

Rua Luiz de Camões n, éO
TELEPHÓNeT972 NORTE

¦¦¦mm /r> s-WÈÊmÈm

(Aberto cias 7 Iiopum da
manhã its 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

3814-Norte, allú.
Quem laia? .,

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

44, Laryo S. Francisco de Paula, 44
Me informe o sou menu tio amanhã,

sim?... pois taulo mo recommen taram
a sua casa !,.. — Com o maior prazer.

Amanhã ao almoço:
Mayonnaise de lagosta, papas á valeu-

ciana, vatapá á bahiana, lombo de .Minas
á Açoriana

Ao jantai':
Frango & africana, lagarto de vitella á

paulista, annhokos á italiana e muitas
outras iguarias Unas.

Oli!. sempre é verdade.
Amanhã ahi mo tem

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimcnlo encontra-

na CASA BAKBOSxx, praça Tira-
ilenlcs n. 0, junto á Camisaria Pro-
gresso.

N. 15. — JN'eslu casa cobrem-se
chapiios o fazem-se concertos com
rapidez o perfeição.

COFRES
Novos e usados, nacionaes

e estrangeiros, dos melhores
fabricantes e de diversos ta-
manhos. Grande stock a pie-
ços de oceasião: na rua Ca-
meririo n. 104.

MUITO IMPCKT^NTS
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 possivel.
96 rua da Ássembléa.

Cassa Boa Esperança?ül
li' por causa do barnlciro Ml-
(1UÜL SAUAN, proprietário
da CASA BOA ESPERANÇA,
que «11 continuo a marteílar
pura descobrir como C \nmU
vel vender fazendas superlo-
res de alia novidade porpre*
ços tão baratos, impussiv«ig
de competidores 1

Admiram oi preçosII!

Attenção!!
Gnzc chifrou larfl. 1,30 m. -içano
l''iiiiii'llu du IA, du Buporioi

iiuiilldiidu, com Hii conti<
metros du luniuru, metro
mm 

Murim McdulliàuN, peçn cum"Ju mclros, por
Crôlonno Ingloz paru leu-

cóus, inutru 
Dito, iduiu, iilcin, 'i mu-

t ros du lartfurn, a 2S u
Dito du liiilui, paru leu-

çÓDB, 
'1 mui ros An InrtfU-

ra, u !¦•' o 
Murim "Violeta", peçn du

10 molros, por 49600 o.
Morini "Urusil", peca du

22 metros, por
Murim "Boa Esperança"i

peca du 20 metros, por
Morini "Nova lira", peçn

du 20 mel ros, superior,
por 

Morini '•l,ivsideules",peça
de 10 metros, por

Morini "Ave-.Mnria", ipic
vale l(i*. por

Morini "Soberano", <|iiu
vale 158, por

Morini "Mntliililc", com
HO eis. lar:,'., por

Murim "Mndapolan", peçn
de 22 metros, por ...

Morini "Mndnjiolnn Ma-
riaiiua", <|tie vale 'J'2.'?,

por 
Morim "Mm.. Ed-

moiid & Eduu. i , <|uu

336, llua Visconde Sapucaby, 3iO

59000

148501/

isr.no
19800

3Ç500

41000

0S000

08500

138000

08500

Í3Ç500

138000

128000

1080Ó0

18Í00O

vale ao-?, por ...k,.... 221000
Morim "l'ei|iieuo Tli ís*., -

deiro", Invado, «en» pre-
puro, pecu du 20 mu-
tios, por  MfSOO

Casimin. lnule/a, - mui-
to Inrfln, divcrsoA t% |..,:.
e po d 1*008, grundf vnrle-
dado. niotn. desde ô^oiio
ntó  105000

l'iló puni inriiniido, me- .
tio 3-5.100 o  D?Ü0Q

Aloiilliiido. Im,.|u de lar-
l(iirn, cores o lininuo, a
18500, U'8110  2Ç200

Dilo superior, brunco u
de con;, 21800, 38500 o <H?Ú0(1

üunrdnnnpos, (10 x ou, du-
zln, iií.".oo o  08000

PUUFtlMAMAS LEGllI-
ma s i:s i ha a a mi ha s

Talco americano, pó de
urro/.  2Í000

Talco americano, pó du
urro/.  1*500

Pô de urro/. "A/.uréa",
caixa  38500

Dito "Oilalis". caixa  1*000
Dito "Flcuramye", enlxa .'1^500
Dilo "Poinpea", caixa... 138500
Dito "Trclle", caixa  ."JÍS500
Dilo "Houqucí d',Amour",

unixn 34500
Dilo "1'enu (IMCspaüne",

eaixu '.  :i*000
Dito ".lava", caixa  28000
Dúzia du sabonetes de-

mestiços  1*000

Sorlimcnlo completo do Iodas as
perfumarias finas dos mais afama-
dos fabricantes estrangeiros.

Tgjgjgjjig&gjs*

CASA STAMP
Grande dv^osito de todos os

artigos para BasketBall,
Volleyball, Footba.l, Lawn-
Tenms, Ping-Pong, Patina-

ção c banho de mar

Especialidades em calçados
finos para ambos os sexos

e todas as idades, ao rigor
da moda

9, URUGUAYANA, 9

TINTURARIA RIO BRANCO
28, Avenida Mem d@ -Sá, 29

Casa de primeira ordem

Manda buscai a roupa e ?. entrega — GRÁTIS — a domicilio. —
Atleiult prouiptamcnte aos chamados pelo TELEPHONb 4-.934
Central — Limpa a secco o terno de casi.nira, por il$uuu: lavacliiim-
ciimetite, sem deiormar nem estragar, o terno por 5§uoo, tinge, de qual-
quei còr, sem romper nem desbotar passa a ferro as roupas
com perleição. laz inodi icaçòes e quaesquer concertos; col-
loca debrum de (ita de seda ou de aljjoclão em tracUs, paio
tots ecolletes.— Especialidade em trabalhos em roupas de scub.ora,

Pregos módicos e trabalho pepfaito e gar-jnlido_J

A CULTURA PHYSIC4
Prof. Enéas Campello

Quercis ser
orles e sadios?
juereis possuir
i vosso busto
leseiivolviilo e
orrigir os vos-
sos defeitos
liliysiVos V
Malriculne-vo-
us auliis ilo
filtro de Cul-

luia Píi.vsica,
i rua limão de
Lmliirin, I.IS, ou
escrevei iieiliri-'•¦ s impuro-

(¦''.vimiiis-
lica ile Quarto,
'|iio eii-lani W$
e I2$u00, com
i>esos ile 1 ou
: kilos

Aln eiicoiitrarei- tainbuin tabellas para
gymnastica sueca a 3ç,i'cgi'as pura exerci-
cies, com pequenos peses, a 2S e tuilos
os meios para a vossa cultura pliy-
siea. Rcmetteni-so oura o interior me
(limite vale postal Não cFqucrac* da
conservação da vossa saúde, deixando de
escrevei' iuuiiediatanieiite, pedindo os pro-
spòctos ou informações uireumstiineindás.

Nào se iicceita importância em sellus
0 Centro dispõe taniliem de gabine-

te para massagens. Attendo a cliama-
dos a domicilio. Te . X.Kfí,.

Professora de corte
Habilita .a cortar por «acata geométrica

e pratica qualquer modelo, iuciusive tail-
leur, em poucas lições

Também corta moldes sob medida c
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

Acceila costuras para posnnntar a dous
tnrçaes juntos e moderna vestidos anti-
gos, tudo a preço módico.
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana 110 r andar
TKI. 3.573 N0HTE

Síadí Monchefl
Succursal do Campcstre

Hoje :
Puchero á Stadt Munchen.

Amanhã :
Especial mocotó á pottugueza.

Carurú á bahiana.
Almoços, jantares c ceías,ao

ar livre, no esplendido terraço.
Provem o aiamado vinha

Anadia. branco e tinto, cm
botijas:

Tclephono 0G.r. Contrai
f - Pvnca Tiradentes í

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler em .'!0 lições (de meif

huru) pela arte maravilhou do grand<
poeta lyricn João de Deus.Woiitade e me«
moria, o todos aprendem eni :>0 lições,
humons, scnlioras.oereanças.K.xpiieadores:
Santos Braga e Violeta Braga.—S. José 5*2.

Café Santa Rita

(^§^^j

ir~-~^™-^^^ '- 
^-' -¦ :—7—_-___--!_ -»_«LOTERIA

DE

Garantida pelo governo do
estado ¦

Quínta-teira, 18 do corrente

Por <1S500

Bilhetes á venda em todas as
casas lotencas.

palace theatre
|"üoje1

Terceira recita de assignatura

Conde de Luxemburg10
Angela, PALM Vil A BASTOS. Basi-

lio, JOSÉ' RICARDO. Conde, •!.-
MEIDA CRUZ. Brissard, ARMANDO
DU VASC0NCELL0S,Julieta, ADRIANA
NORONHA.

Amanhã-A pedido-BONECA.

Quinta-feira", 18—Quarta recita de
assignatura—VERÔNICA.

Bilhetes á venda na agencia do
¦ Jornal do Brasil ». ate às 4 horas

du tarde, Depois na bilheteria do
theatro.

Empreza Josó Loureiro

Grande companhia de opera lyrica ita-
liana ROTOLl & DILLORO

Terminando hoje a temporada da com-
panhia neste theatro, estréa u mesma
amanhã no theatro Apollo com a—GI0-
CO.NIJA.

As 8 3[4 HOJE A*s 8 3|4

A opera em quatro actos, de VERDI

RIGOLETTO
Pelos artista Del-Ry, Maiturano, Melo-

chi, Fantüsszi, Fiori, lln.oncini, Orlandi,
Fnntuzzi. Gaspari. Clasgati. Ffãbetii 3
ZíinaüT.

Os hilheles íi venda na casa Arthur
Napoleão, na Avenida Rio Branco.

Amanhã, nc theatro AmIIo—ÁGIO-
CONDA.

EMPRESA JOSÉ' LOUREIRO

O MELHOR DO BRASlü
Encontra-se em toda a paris
H' este que todo o mundo toma depoií

das refeições de cerimonias
Torruçõcs especiaes para botequins da

primeira ordem
Itua Acre SI —'"fêicphõno Norte 1 401
Mnl Florinrii •&—Telenhonc Noite 1 ÍI8

:gm!3BEazga!yaa;^:B3EiB^

THEATRO APOLLO
Companhia RUAS, do theatro Apollo de

Lisboa

HOJE - A's 7 3|t e 9 3[4 — HOJE
Ultimas representações da quei ida rc-

vista ltiso-hrasilcira

FADO
MAXIXE

GERALDO no maxixe, Noronha no fado.

IfeSomcpnho corroslo e ali nado por parte

(deSMos os artista» da companhia RUAS.

THEATRO RECREIO

Amanhã AmaaEiã
A's 7 314 e 9 314

Reprise da famosa revista
portugueza, em dous actos e
oito quadros

De capote
e lenço

Grande suecesso desta companhia em
Portugal c 110 Brasil.

OS GERALDÜS tomarão parto nas re-
presentações da-BB ejAPOKS K LENÇO.

THEAIVtO REPUBLICA
EmpreviJOSE' LOUREIRO

Companhia eqüestre, neròbalica, cômica
e mimica do

AMEKICAN-fSlKGüS
Direcçâo F QUE1R0L0

HOJE - Segunda-feira—A's 8 3)4 — HOJE
0 espectactilo mais emocionante quese tem realisado no Rio do Janeiro.

A maior audácia! Arrojo! Estréa dos
Os leões selvagens

Apresentados pelo capitão EUSINA

SlíüS?*' 
*'sti,s ll''ra3 'ulilln eiiçailus ua

íiif'»?$' Aliii.ii, quando já tinham
dc-envolvido todas as suas qualidades do
lerocidade.

IMPORTANTE-Pede-se ao publico para
So conservar em silencio, quando o ca-
pitúu Fusina entrar na juula, nlim-denão
auginentai' a exeitação des leões

No espcclaculo toma parte toda a es"
celiente companhia.

Bilbties á venda 110 « Joinal do Bra-
sil» «té ás 5 horas e dessa hora em
deanto no theatro.

Qiafc3a-líira- « Matiuée ».

PE0!^©

MEU BOj
MORREU

IHEÀTRO S. JOSÉ'
Companhia nacional, fundada em 1 do

iiiiho de 1U11—Direcçâo scenica do
actòr Eduardo Vieira—Maestro direcloc
dn orcheslru, Josó Nunes.

HOJE ir.de maio de IOICi HOJE
A's7, 8M(i e I0l|2

H", 12» e 13" rporesentações dn peça
em 3 actos o quatro quadros, original dos
n-puitidos escriptores DR. RAUL PE-
D1ÍRNEIRAS o LUIZ PEIXOTO, musica do
inspirado amestro PAULINO 8ACSVA-
MlíNTO™0 GAÚCHO

Os p.spoctaculas começarão por sessõos
de cint-mutrographpj com programma
variado.

A acção passasse no Rio Grande dt
Sul, Irouleira du Paraguay.

O 1". acto, na estância ile João Velho}
2" acto, na lesta da ma reação do gado}
3n acto, em casa .le Felippe.

Surprchendcnte apollieóío. Maravi-
thosos flagrantes da vida intima na
campanha gaúcha. ScenariuS com-
plcuunentc novos dos laureados sceno-
graplins Jayme Silva, Joaquim dos Saa*
tos c Emílio Silva.


