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Com aquelles chapíos desabados sobre os
JlhoM, lenço alado ao pescoço, barba nor fazer,ím sacco pegado âs costas, so A policia, a sem-

J,rc descuidada policia, passaram elles desper-

Dous indivíduos suspeitos subiam a
du Carioca...

rua

Cehiilos. Foi muna deslas manhãs de sol. Oi
dous (eram dous os indivíduos suspeitos) subi-
iam a rua dn Carioca c pararam á porta do bcl-
cliior, no n. 43. Depois dc uni instante dc in-
decisão, uni delles entrou, chamando disfarça-
dameiilc para o interior do estabelecimento o
respectivo dono. lin olhar preserutador para
os lados e um gesto. Do seu bolso saia um re-
volver americano nickelado, ainda novo.

Uuanto dá?
(i "negociante" examinou o objcclo, com ar

(le pouco caso, desmentido iielo olhar cupldo c
exclamou:

Quanto quer?—Não faço preço, ficou-me muito barato,
Dè quanto quizer.

O adelo, porém, insistiu. O meliante, reflc-
cundo um pouco, lançou, então.

-Cinco mil réis.
Dou Ires.

—Vá....
Negocio feito, os dons, a se despedirem, dei-

tahdo sempre olhares desconfiados, travaram o

.íf%^Aeí-D^^t'lCtílio-&;ilJ'ni;..!;;. Cb'i)V#K
.0')? "Torro"' tilde,- pornáãà. ****—Feilo. Onde < slão'.'

—.lá vé que eslão escondidos, que não eslou

O PRIMEIRO EPISÓDIO
chapa. Vcndo-u o "honrado" negociante mu-
do'i tlieutralniente de attiludc e apontando,
disse:-Olhe, cm frente da casa Chrk, ali...

O leitor já adivinhou como, sem sermos en-
cantados, por magia da varinha de condão, pu-demos ouvir todo o dialogo.

Os Indivíduos suspeitos, eram rcporlers da
A NOITE, e o facto. acima narrado é um dos
episódios de unia movimentada e Intcressahils-
siina reportagem que fizemos no mundo dos' iiilrujòes", os rcceptadorcs de ob.lcetos rou-
bi.dos.

Verá o leitor como é rendosa essa nojenta e
criminosa profissão, — vazão dc ser tios excr-
Cltos de salteadores que Infestam toda a cida-
de — e como seria relativamente fácil a vicio-
ria da policia contra a gntunagem si ella, a po-ncia, não sentisse talvez Inconveniência cm
«Rir dírectamente contra o "inlrujão" 

profis-tlonal,
Mas não nos alonguemos, nem antecipemos oscuriosas c inesperadas conclusões que nossos

leitores tirarão fatalmente de mais esta nossa
alta reportagem, cujo cffeito será, porém, mui-
lo mais pratico si as nossas altas autoridades
polieiaes, ignorantes muitas vezes do que se

rara ser grampiado eom ei- Feito. Ií olhe: qualquer
c- lon aqui para te auxiliar.
guezes

Trago logo.
servicinho que faça
Podemos ficar fre-

Que numero é a casa?
—Quarenta c Ires.
Nesse momento, um photographo bateu
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Os dons ultimas ciimmtmietulos
ttllcniiio c austríaco

0 quartel-general allcmão communica cm
data de 15 dc maio:

"As baterias e as patrulhas de ambos os
lados mostraram grande aelividade em mui-
los sectores da frente oeste.

0 inimigo, tentando varias vezes reconquis-
lar as posições (pie tomámos nos proximida-(es de lliillueb, foi rcchassailo, já pelo fogo
de nossa artilharia, já em combates corpo acorpo.

No distrieto do Mosa, os ataques francezes,
a oeste de Morl-llomine e perto do bosque La
Caillcllc, foram facilmente repeilidos."—— Ü estado-maior auslro-hungaro com-munica em data de 14 de maio:"Varias investidas que os italianos fizeramantehontcm contra as nossas posições, na en-costa scplenlrional do San Micliclc, fracassa-ram com grandes perdas para o inimigo.

Hontem dc noite repellimos, num-violento
combate corpo a corpo, nm ataque a grana-das do mito, dirigido contra as nossas trin-
cheiros a leste de San Martino, no planalto deDobcrdo.

No resto da frente italiana, bem como nasfrentes russas e balkanicas, nada de novo oc-correu."
¦—» ^»fc iifci _

A CAMINHO DE CAlbAIS...
^...».

A offensiva allemã nas frentes
moleza e bel(,a — Os allemães ex-
perímentain os pontos írqcos caccnmnlam tronos entre -o mards Noric. e o Oisc — Os últimos

communicados inglez c hul(ja
LONDRES, 16 (A NOITE)

Quando o photographo bateu a chapa...
passa nos antros onde não penetra a luz da
publicidade, quizerem acompanhar os i passos
dos nossos ousados roporters com a intenção
.incera de nina acção sanôádora.

0 verdadeiro papel do
Banco do Brasil

importantes informações'dos
Srs. Homero Baplista e

Norberto Ferreira
O desejo de obter algumas informações in-

Icressantcs sobre o que o Banco do llrasil,,'iin-¦da pretende actualmenle fazer levou-nos mais
uma vez á presença do Sr. Homero Baptista.

Durante a palestra animada que mantivemos
com S. S., fomos seientificados de uma serie
de novas medidas que o banco deseja pôr em
pratica em beneficio do publico c em seu pro-
prio, Dentre essas, dcslaca-se a prorogação
do praso de descontos de quatro para seis me-
zes. A imprensa publicou que o governo era
contrario a ella. Entretanto não ha nis-*o o menor fundamento, pois nem é mes-
mo concebivel que o Sr. Homero, como repre-
sentante do governo, vá pleitear medidas quetenham a reprovação do Ministério da Fazenda,-
Outro problema que vae merecer especial al-
tenção é o dos pequenos descontos de títulos
inferiores a 500$000.

—Eu penso dizia S. S., que o banco deve fa-
cililar tanto quanLo lhe seja possível os peque-nos descontos, abrindo ao pobre um credito re-
lativo ás suas posses. O Banco de França faz
transticções elevadíssimas descontando titulos
inferiores a ãOO francos, tirando disso resulta-
dos magníficos.

Sobre as agencias, S. Ex. fez-nos,'também,
declarações de interesse. O banco possue, fun-
ceionando compensndoramenle, dez agencias,
das quacs Ires installadas durante a sua admi-
nistração. Além dessas dez,serão creadas aquel-
Ias a que já alludimos, ha dias, em Corumbá,
Maceió, Uberaba. Tres Corações e Florianopo-
lis. De maneira que brevemente o banco pos-..si.iiá l(i agencias.

Nesse momento chegava no gabinete, dc S. S.o Sr. Norbcrto Ferreira, director da Carteira
Cambial. Como era de nossa intenção pergun-tar-lhe o motivo por que a Carteira Cambial
lenirse esquivado de intervir no mercado docambio, aproveitámos a oceasião. Eis o queapurámos das palavras de ambos:

0 rclrahimento da Carteira Cambial deve-selao somente a falta de garantia de communica-
çoes, pois nao podemos enviar para o estran-
geiro o ouro relativo ás coberturas dos nossossaques. O nosso mercado de cambio é grande-mente considerável. Uma vez contámos a nusbanqueiros inglezcs que a nossa média animal,
rnlre compras e vendas, mon lava a 70 milhões
dc libras, elles ficaram simplesmente admirados.

Refcrimo-nos aos ataques dn imprensa quan-Io ao facio da Carteira Cambial não impedir a
jogatina dos bancos estrangeiros, fazendo o
cambio ao sabor de seus interesses.

São ataques que não têm fundamento, conti-
miaram. Que podemos fazer? Files possuem as
suas matrizes na Europa. Podem, pois, agir
com facilidade. E nós? Somos obrigados a en-
luar as coberturas, pelos navios sujeitos ao ca-
pricho da guerra. Operar sobre o cambio até
na dias seria uma temeridade da nossa
parte, arriscando o banco a prejuízos de alta
monta.

F quando leremos a Carteira Cambial in-
novamente no mercado? interrompe-

Os irais I fiíil ia iiiíi
AS VICTORIAS NA ÁFRICA E O EN-

THUSIASMO EM TODO O PAIZ
LISBOA, Ifl (A. A.) — Das províncias che-

gani numerosos pedidos para alistamento nas
fileiras, sendo enorme o cnllmsiasmo pela
guerra, mormente depois das ultimas vido-
rias que as forças porluguezas obtiveram so-
bre os allemães na África Oriental.

OS MINISTROS DAS FINANÇAS E
DO EXTERIOR VAO EM MISSÃO AO
ESTRANGEIRO

LISBOA, 16 (A. A.) — A imprensa annun-
cia hoje, cm consta, que brevemente partirão
para o estrangeiro os titulares das pastas das
Finanças c das Relações Exteriores, respeeli-
vãmente, Srs. Affonso Costa e Augusto Soa-
res, os quacs vão entrar em combinações com
os alliados sobre medidas relativas ao actual
estado de guerra.

ANCIEDADE POR CONHECER POR-
MENORES DOS COMBATES NA AFRI-
CA

LISBOA, 16 (A, A.) — Toda a imprensa
oecupa-se do successo das armas portugue-zas nas margens do Roviima, na África
oriental, aguardando-se com anciedade a no-
Ia official do Ministério da Guerra, que daiá
os pormenores do novo combate.

A nota deverá ser lida hoje ou amanhã, na
sessão do Parlamento.

OS ENGENHEIROS PORTUGUEZES
RESIDENTES NO BRASIL VAO ALIS-
TAR-SE NO EXERCITO

Vão se sujeitar a inspeccão medica, afim
de fazerem parle nos serviços de exploração
e proseguimentos de estradas para postosavançados do Exercito portugue. a nordeste
da Bélgica, os seguintes engenheiros residen
tes no Brasil, dos cursos dc 1904 e 1906
Jayme Ferreira, Carlos Alberto da Silva, Simão Trigueiros Marte], Antônio Pinto Lea
c Carlos Anjos.

com grande intensidade, os combates em pontos isolados das linhas ingleza " "
Proseguem,
:s em pon-

C belga, des-de Soissons ao mar do Norte
Sobretudo ao longo do canal de La BasBce

ç, mais ao sul, na região dc Arras, os allemãestentaram hontem, durante o dia, vários ata-
quês contra as linhas aluadas, sendo por to-da a parte repeilidos. E' fora de duvida queo inimigo se eutá preparando para um ataque
geral naquclle ponto da frente. Occidental.

Na linha belga os allemães atacaram fursamente as posições das.tronaS'-"do rei Allio:

DO PAIZ DOS CIIRYStNTHEMOS
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Am Sr. Dr. ,/o.s-t! Francisco dc llarros 1'imen
telfÂconselheiro de legi/ção e encarregado de.
negócios do llrasil no rJapão, ha dias chega-
dn a esla capital, fomos pedir duas palavrassobre, as suas impressõi s do longínquo paiz,an oulm Indo do hemisplierio. Gentilmente,
S. I'.c. enviou-nos as linhas a seguir, lão so-
brios quão sinceras e interessantes

ir Não posso dizer sinão que vim cneaula-
do do Japão, como na-
turtjza, como organlsa-
ção política o como so-
eiodãde. O paiz é hèl-
lissimo; nelle os en-
cantos naturaes estão
por-assini dizer sem-
pre accessiveis á nossa
apreciação, q u a n d o
aqui os vemos, ou de
longe, sem poder fazer
de!!iyj uma idéa clara,
ou por parles tão pc-
qucias de um tod*
iinmenso quo o qua •
dro desmerece do seu
real valor. Niko, a ci-
tar um exemplo, a ei-
da.du dos grandes lem-
plo<, refugio de verão
da corte e dos diplo-
inatas, abrange, no seu
âmbito Indo o (pie a
natureza pôde produ-/.ir de altraheiile c pit-t o r.e se o, montanhas
conio Suzenji, e a sua
celufere cascata, que se
dcaffenhn sobcrb.i pordc folha-; rubras, ale

¦¦ 

O Dr. /•'. <fe flarros
Pimentel

urio-

EÇÀiiinae, -send&-*por.:JRJ*».'«.»tí<> do y:;?r o, titn
toda a parte repeilidos.

Os aviadores que têm feito nestes últimos
dias serviços de reconhecimento cm toda
aquclla região, confirmam que os allemães
catão accumulando forças entre Nicuport e

o Oisc. Diariamente numerosos trens vindos
da Aliemanha atravessam a Bélgica carrega-
dos dc tropas que são despejadas nas linhas
(le frente.

Julga-se, por tudo isto, que a offensiva ge-ral allemã naquclla frente deve começar den-
tro d»; poucos dias.

LONDRES, lü (Havas) (Official) — Entre
I.oos e Bcthune c no canal de La Bassée as
duas artilharias estiveram em grande activi-
dade.

A léste do canal o inimigo bombardeou uma
pequena secção das nossas trincheiras, ata-
canUo-i cm seguida. Conseguiu penetrar na

entre os altos bordos
is de cryptomcrias se-

ciliares fazendo o caminho dos templos, jar-dina artisticamente ideados, azaléas exubc-
ranles... A arte'japoneza, tpie consegue pôrtanta minúcia perfeita em lão pequenos cs-
paço;, como <pie refleetc o próprio modo de
ser da sua natureza cxquisita.

Povo intelligeiitc, perspicaz, activo c disci-
pllnddp, não se conhece melhor cidadão, nem
melhor operário, nem melhor serviçal; por-fiado -na adaptação dos progressos do Oeei-
denle, o Japão dentro em pouco será um dos
paizes "leaders" do inundo, e actualmenle
mesmo, já é notável a sua ascendência nas
questões muiuliacs; impoz-sc, obrigou a con-
tar com elle: não poderá mais ser posto" de
lado.

r.itrelanto, o Japão, no momento actual,
passa por uma crise na
sua historia adminis-
Irativa, originada de
que o povo> quer fazer
vahj£ ^.'.a.'- 
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iio&í|negocros?j>ayy,(íc,s,
o que-aíe ciitlfo nao se

Contíe de Okiuna, pre-
ndenle do gabinete

japonez

. — Quantos funecionarios trabalham na lua
repartição ?

Mais ou menos a quarta parle.
O

Eu digo a minha mulher tudo, liulo.Então não lhe contas algumas mentiras
necessárias '/

Já disse que lhe digo tudo.
O

Ella —- Sabes que por um triz não eslava-mos hoje casados í
, El.h' 

f 
E' l"'rí,(nle. Mas quem foi que Vo

lervind
mos

Brevemente. As coninmnicaçõcs com a Eu-
ropa acham-se, agora, mais ou menos regulari-sadas. Desappareccu o perigo, cm parle. E istonos devemos á recente attitude dos Fstados1 nulos, n propósito da livre navegação dos pai-ros neutros. Alem disso, as praças da Europamelhoram de situação, conseguindo uma rela-«va estabilidade, que lhes pcrmille facilitar asoperações. Ajustaram-se, portanto, as condi-
Çoes creadas pelo governo.Vamos agir e o cambio deve melhorar, poiso danço impede as explorações, como mais ne-
fcociantc no genero, impedindo que os bancosestrangeiros comprem uma libra por quantianasianle superior ou inferior á nossa cotação3

Concordo sempre com meu marido...E' muilo bonito isso.
,.. síi/uo quando elle não tem razão.

O
_— Admíra-me como aquella senhora vive

tão absorvida com o seu cãozinho fraldiqueifo.E' porque você nuç conhece o marido.
0

Como se chama ?
B. D. Benigno ,
Por que tanto B ?
Men padrinho era gagá,-1

O
Eu soube que seu casamento sé deàfiz cm

conseqüência de um mal-entendido.
E' exaclo. En entendia niíe cila era rica,

e ella entendia que ta Unha dinheiro. n.

A ala esquerda dos alliados, na frenteoccidenlal, de Soissons a Nietipori, ondeos allemães eslão acumulando Iropas paraa sua nova tenlaliva contra Calais. O Ira-
ço mais claro era a linha dc batalha a 3de dezembro de 1914; o mais negro, è a

aclual linha de batalha
nossa linha, mas, passados poucos minutos,
foi expulso de Iodas as posições.

Bombardeámos violentamente e com sueces-
so as posições inimigas nas proximidades do
redneto dc Hohenzollcrn.

Ao sul do canal os allemães fizeram expio-
dir uma mina defronte das nossas trinchei-
ras e oecuparam a orla da exeavação, de onde
pouco depois os expulsámos, em seguida a um
intenso bombardeio dc morteiros.

As nossas baterias bombardearam com exi-
to as posições allemãs em frente de Fauquis-
sart e fizeram calar nas imincdiações de Saint
Eloi os morteiros inimigos.

IIAVRE, 16 (Havas) — Communicado do
estado-maior do Exercito belga:'Recomeçou com extrema violência o duel-
lo de artilharia no sector de Dixmude. Os al-
lemães tentaram tomar pé uns nossas trin-
cheiras ao longo do Yser e ao norle de Dix-
mude, mas foram repeilidos com grandes
perdas."

~=*3.;)S»-

0 novo encarregado da Carta
Geral da Republica

Foi designado para servir como encarregado
chefe da Carta Geral da Republica o tenente-
çoropel José Pontoja ílodríguééw

dava, por prevalece-
rem os sentimentos da
sua antiga organisação
feudal.

Com as suas ctique-
Ias excêntricas, a alia
sociedade japoneza é
do traio mais fino e
agradável, de cortezia
incgualavcl, que deixa
captivo o estrangeiro
que nella consegue en-
Irar Os cerimoniaes da
corte são os mais exi-
gcnlcs, regidos por um
prolocollo rigoroso, e
os príncipes recebem
perfeitamente á mo-
derna, são viajados,
falam diversas lin-
guas o são muito in-
leressados em conhe-

cer pornienorisadameulc as eivilisações es-
trangeiras.

As cerimonias solcmnes da coroação dc sua
majestade o imperador Yoshihilo, a que tive
a fortuna de assistir,, por parte do Brasil,
foram um espcclaculo impressionante, por sua
magnificência e pelo seu exotismo para nós.
oulros. Estas cerimonias, cujas origens re-
montam a 2.375 annos, são na realidade ecri-
nionias rituaes, recordando a origem celeste
do Poder Imperial Japonez, tem um caracter
todo antigo e duraram nada menos de dez
dias, tendo sido realisadas em Kyoto, cidade
que foi capital do Japão durante 1.070 annos.

Também representei o Brasil, como seu de-
legado em missão es-
pecial, nas cerimonias
dos funeraes da impe-
ratriz Sliokcn Kotaiko,
cerimonias que con-
traslaram com as da
coroação pela sua sim-
plieidade majestosa e
seu recolhimento sin-
cero.

A1 parte a tomada dc
Tsing-Tao, a guerra
não lem tido reper-
cussão de nola no Ja-
ção e a não ser nas re-
giões governamentaes
pouco se fala nella.

As industrias rete-
rentes á guerra tive-
ram, porém, grande
incremento, estando o
Japão* fornecendo,
principalmente á Rus-
sia, enorme copia de
material bellicO.

Em relação â guer-
ra o situagão do Ja-
pão è a de uma reser-
va prudente; elle ob-
serva, e aguarda o seu momento, não esque-
eendo nunca o seu desejo de não ficar um po-
vo isolado ha política do mundo.

O Brasil, na minha pessoa, como seu ícprc-
sentante, foi especialmente obsequiado c dis-'.•ingòido pelos japonezes, sendo de minha
obrigação pôr em destaque a figura eminen-
te çlo comte de Okuma, o sábio de AVaseda,
polilico babilissiino, de conhecimentos pro-
fundos e geraes, que tem a seiencia de diri-
gir os homens, e a do barão Kato, chefe do
partido dominante, talento vigoroso, vontade
forle, espirito progressista, estadista á moda
ingleza, que sabe ver claro e decidir acerta-
do nas questões mais intrincadas.

11 ¦.¦¦in.—-..— i ¦agj^pjw t

OJMLOSTMLDO CRUZ PROJECTA
EXTINGUIR A FORMIGA SJfiT

NO ESTADO DO RIO
UM ESBOÇO DOS PLANOS DA

CAMPANHA

ji¦i

Não ha na lavoura, principalmente no Es-
tado do llio, quem não affinue, com exube-
rancia de provas, que dous dos seus maiores
0 implacáveis inimigos são •> listado e a for-
iniga saúva. São ambos traiçoeiros o vo-
razes, eom uma única diffcrença a favor da
saúva: o listado é copcioso o tem rigores
apenas para com os Ifjdlffcrentos, ou indo-
pendentes, quanto á política, e para com os"adversários da situação"; os outros gosatn
da mais plena impunidade c da isenção de
quasi tudo quanto é imposto. A formiga é
cega como a Justiça.

O Estado do llio, segundo um desejo cs-
bocado pelo Sr. Nilo Peçanha, vae dar com-
bate á formiga, disposto a cxlinguil-a. S'
uma cxccllonto noticia, que seria, porém,muilo melhor, si não viesse acompanhada da
creação de in.tis uin tentáculo para o pol-vo, que é o fisco estadual.

Em todo o caso, si o Sr. Nilo Peçanha
agir com sinceridade, não haverá motivai
para regatear um npplauso a S. Ex., tão
sabido é que só uma acção em conjunto e
homogêneo pôde ser realmente efficaz con-
tra o poderoso inseclo, a quo, com tanta pro-
priedade, allude Limo Barreto em seu "i>o-
lycarpo Quaresma", c do qual se disse quenos anniqtiilaria si lhe não déssemos com-
bate, o que, de resto, lcm custado rios de
dinheiro aos lavradores.

Jii é, emfim, sabido tpie o Sr. Nilo Peça-
nha pensa obter autorlsacão extraordinária
da Assembléa Legislativa para o fim de ob-
ter recursos a serem empregados com o fim
de exterminar a saúva do Estado do Rio.
Para esse fim, accrcsccnla-sc, seria preferívela creação de uma taxa que os lavradores
pagariam para o fim dc cobrir as despesas
com essa guerra.

Assim, o Sr. Nilo Peçanha. em uma pa-lestra que leve eom o Sr. Oswaldo Cruz, ou-
vindo, encantado, do boca do eminente scieu-
tisla a aflirniação de tpie seria exeqüível
uma guerra de extermínio á formiga, pormeios c melhodos scientificos, julgou oppor-
tuno iniciar esforços para a realisação dessesonho dourado.

Mas, (pie espécie de melhodos e meios cm-
pregaria o Sr. Oswaldo Cruz? Teria sido
uma nova descoberta?

Fomos ouvir o eminente «cientista, no seu
laboratório, lá no palácio mourisco, instituto
que o seu nome tem.

O Sr. Oswaldo Cruz disse-nos que, para a
giierra de extermínio á saúva, não haveria

<a empregar . íais qiwMáãtonicidas conheci-"Oas; còitío- 'boas-. Na-thiir? novo. O processeseria o velho processo de gazes asphvxiau-tes. A questão eslava no modo de empregar,segundo os conhecimentos exactos, prévia-mente feitos, dos núcleos. Porque, si taesou qunes gazes tinham um grande poder nnterra plana, o mesmo não acontecia muita-,vezes em logares altos. Assim, a guerra leextermínio á formiga seria feita 
'por 

umabrigada dc homens práticos, dirigidos porespecialistas, Em tudo essa guerra se asse-

melhora a uma guerra entre homens, usando-'
rc ns armas, em dados momentos, segundo)
a lopogriipbla do campo de acção. Ila gazes
quu tendem a subir, out-os que tendem i
descer. A brigada estudaria o Uxrtyio, levou?

'Í*jm
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Que seria do homem perante a acção da,
saúva, si esta o apanhasse desaperce-

bido
laria plantas, tal c qtjai como os criados
maiores. Depois lançaria mão dos elementos
taes c taes, próprios ao meio. O ataque obc-
deeeria a um plano convenientemente deli--
neado, de fôrma (pie os combates fossem da-
dos incthodicamcnlc, terminando pela extiti-
cção do ultimo reduclo do formiga. Bastaria'
depois que continuasse uma acção defensiva'1
nos limites do Estado, com um cordão sa-'
uilario.

Acredita o Sr. Oswaldo Cruz que. de dous
0 tres .'Hinos duraria a guerra, que terminaria
pela completa extineção da formiga uo Fs-
lado do Rio.

«ai

Um enviado do governo
argentino ás operações

da guerra
BUENOS AlRl-.S, 10 (A; A.) - A bordou

paquete "Dosna" 
parle para a Europa, no dia

21 do corrente, o general Pablo Ricchieri, cn-
viado officialmente pelo governo para acom.
panhar as operações nos differenles paizesem guerra.

Como já informámos, em tempo, o generalRicchieri pretende, quando regressai-, publi-car as suas observações sobre a guerra ca
organisação das forças das nações aetualmen-
te em lula.

hV UM ÜÜTÍCTS ?_!> Bf II riiVA
UL UFl MljMji DnflijILLifiU-

liarão Kato, ministro
das Relações. Exlerio-

res do Japão

"A PE0R DE TODAS AS DOENÇAS - SUA
ORIGEM, EVOLUÇÃO E TRATAMENTO"

;«$

(O «Bystander», uma das mais acreditadas publicações humorísticascie Londres, acaba de publicar a pagina abaixo, trabalho de Leonidaa ifreire, nosso correspondente especial em Londres. A pagina leill osúltimos titulos acima)
1

O germen da Parasitas bròduzidos Depois cie 40 annos dc in/ecadoença belo ijcrmcn <«/'M<

cia uma
§islaeão coarcrení'elegraptao

\ m ç«*i?^ VI ^1) O f «__tL BX ^»çl\ //n\V=='. â

A doença irrompe c devasta a Europa Central

Alau-'s dos c/feitos da terrível moléstia nas dreas in/icionada.'

¥ m
A* consideração da Câmara dos Deputados

foi hoje apresentado o seguinte projecto do
lei, precedido de iunumeros "consideranda":

"O Congresso Nacional decreta:
Art. Io. Fica suspensa a automação con-

tida 110 art. 99 da lei 11. 3,089, de 8 do
janeiro, que fixa a despesa da Republica
para o corrente exercício de 191G, até que
se legisle convenientemente sobre o Tele-
gra^ho, eonipreliendendo todos os serviços
delle dependentes e connexos.

¦ A''t. 2". Fiea resahaula ao executivo 1
faculdade de agir nos casos oceorrentos como
for de direito, segundo a legislação ante-
rior A actual lei da Despesa.

Art. 3o. Revogam-se as disposições era
contrario.

Sala das sessões, IG de maio de 1816.—
Evurislo do Amaral." T" J O tratamento para a doença :—Pílulas do Dr. John Buli, massagem russa e

laitcetas fraUcezas
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Ecos e novidades
Dom boun projoulo*... ,
Aliás dous exccllriites pro.iectns, .u que

OH Srs, inleinleules Leite Ribeiro t (letll-
in. dos Santos, rusiUictivuiUBUtü, apresentaram
hontem ao Conselho Municipal; o primeiro

i proljihliido i|iialipicr espuclo dc corridas ile
ycÍiIquIoki por doinflo mi não, na nona urbn-
jm do Dlltrlcio Federal o o segundo dispondo

, sobro o bygliíno o o ooufotlo dos ciucinas,
O projreln do Sr. Leite Itilieiro lem o vi-

I Ctorln iiaraulida, porque min contrario lute-
,' rcíses pecuniários de iiingiiuiil c visa opcniiti
! impedir que 80 renovo o louca tciitallvo, ou-

tt-i-Iitnili.il» felizmente mallogroda, do so con-
j verter uma artéria central em pisla de veloel-

dado paro innloc.vclos, Comu o pruprlii Sr.
I.eitc lliliclro eiiiiiossou, o seu projecto servi-
rá apciins para dai um cunho legal o altitude

; do própria polícia, que aliás procedeu nesse
I caso com inuilo acerto, reconhecendo c oinun-
I dando um erro que impensadamente prnli-

cara,
.lá nüo se dá, porém, a nn--.mii eousa com o

\ projecto do Sr. Guliillo dos Saulos. Contra
I este se levantará com lodo a certeza o grila

dc alguns interessados que sc não conforma-
rúo jneilmcutc em perder, cm beneficio do
publico, uma pequeno parle dos lucros faliu-

; losoi ipie esse mesmo publico lhes dá a ga-
nbor. <> projecto do Sr. Getulio tios Santos
pode ler os falhas c senões naturaes á con-
tíngencia de uma obra Iiiiiiiíiiiii ; nem por is-so,
porém, elle deixa do significar um movimento
multo louvável desse intendente, que eom n
sua apresentação deu um bella prova da sua
capocidade c do relevância qne liga ao seu
mandato.

Devidamente emendado, depois que soffror
a discussão e o critica dos competentes, o pro-
Jocto Getulio dos Santos não podo deixar de
Ed* convertido em lei, para honra do Conse-
lho c p.ua bem da população carioca.

Agora é não desanimar com os protestos
dos interessados c tocar p'ra frente.

IMH
A NOITE — Terça-fclm, 16 do Maio de 191G\

companhia defende-se

Uma caixa... cncaljioroda...
Não lui quem não conheça, pelo menos dc

1 nome, a Caixa de Pensões da Imprensa N.i-
cionnl, quo durante o governo niarcchollcio
andou sempre nos galarins da fama. Mas uma
fama triste, porque a Caixa, que era ali então co-
lihcclda como uma das mais fortes c mnls bem
organlsadas instituições congêneres, possou a
ser considerado como cm cslndo uo insplvn-
bilidade, por terem sido criminosamente dis-
sipndos os seus fundos. Ii como era natural,
nunca se procurou 

"apurar ao certo qual ou
quaes foram os verdadeiros responsáveis por
Cssc desvio,

15 as cousas estavam neste pó, quando IÍ0
dous ou tres dias oppnrcccu n indicia de que
© Sr. director da Imprensa designara um cs-
crlplurario da Alfândega de Pernambuco, ad-
dido áquella repartição, para proceder a ha-
lanço na Caixa. Os funecionarios ficaram con-
tenlissimos... Ora graças! Até (pie afinal ia
sc ver 'piem criminosa ou Inconscientemente
arrebentara a Caixa, privando os operários c
funecionarios dos auxílios, que delia recebiam
nos momentos dc aperto...

Esse contentamento, porém, durou pouco;
apenas vinte e quatro horas! No "Diário Of-
fici.il" de hoje está a noticia dc mie o Sr.
«lireetor da Imprensa resolveu considerar sem
effeito o designação do funecionario encarre-
gado do balanço, o que quer dizer que ficou
o dito por não dito. isto é, perdem-se mais
uma vez as esperanças de que sc venha um
dia a aprofundar o cabos reinante na desafor-
tonada caixa.

E' realmente pena!...

E AFFIRMA QUE NÃO HA
MONOPÓLIO ALGUM

O Sr. Dulce Jerol Whllo, scerotorlu do
gerente gora] do Standard 011 Co. uf brasil,
UlrlflliMios o seguinlo corto'"Sr. redactor do A NOITB — Tendo lidofliito-lumtom no teu coiicoltuodo Jornal oi-
guinai linhas menos justas, a propósito das
noticias que tom vindo a publico sobro gra-lifleaçocs distribuídas pelo Slahdard 011 ofiiiicclonorios o políticos, v.iiios. confia los
no digno linporiialldado do V. Ex., sulici
lar o favor da publicação do algiunos pilavras do esclarecimento.

A Standard 011, vicllmo dn Já bem co
nhecldo tentativa dc assalto «os seus cofnís,
solicitou o insistiu desde logo por uip exo-
me judicial á suo escri pi inação. Oppondo-
sc ou nosso jti ,ui pedido, os pseiidos cre.lo-
ros e syndlcos, o digno Juí,: não nutorlsou
o exumo. Kslus simples o Ineoiilostnvol dela
lhe mostra quo náo era a Standard quenjreceava exonie á sua oscrlpt.t. O CS-sub-gO
renlo é que, talvez, não qulzcsno que se torliassem couhccid is os lançamentos que mau
dará fazer judiliiativos de dlnlieiros qu
pessoalmente reclamava da caixa.

Aniiullailn, porém, u fallencia pela EtfrCr
glfl Câmara a decretada o prisão preventivados que se associaram para assaltar os co
fres da Standard, não levo mais ncanh
incuto quem inventou as despesas cm di,
ciissão c recorreu ao escândalo, suppon-lo
quo assim se vingaria da empresa, que cnm-
pre o seu dever defendendo os seus cofres.

Nas considerações, porém, da A NOITE
fala-se em "trusl" e em concessões escahro-
sas. A Standard Oil não explora concessões
de terrenos, estradas de ferro ou outro qual-quer negocio desse gênero. Vende apenas
gazolma e uerozene, commcrcio bem simple-
paro que não r.ào precisas (oncessões csea-brosas. Facilidades de negocio sim, mas fa-cuidados sem prejuízo do Estado e dt lercoi-ros. concedem-iras Iodos os governos e cmIodos os paizes, como gcnlil retribuição cconfiança aquellcs que vêem, embora na mi-ra. da justa remuneração de seu capital, in-clircetamonlo contiibuir p.ir.i !( riqueza pu-blica.

Nada, porém, de exclusivos, monopólios ou.favores equivalentes.
Assim, podemos nfflrmar oue a StandardUJI apenas sc lem utllisndo, desde seu fun-

çclonnmenlo :m Brasil, do expediente regu-lamentar de despachos sobre água, consa-
grado na Nova Consolidação das Leis daiAlfândegas e Mesas de Rondas, praticado ceni uso por todo o commercio desde lS(ii).li agora, Sr. redactor, qtianlo a "trusl" onegocio de gazolina e kerozeno pôde ser é.\-Piorado por quem a isso se quizer dedicar.Alem da importante empresa Texas, outrascasas estão importando os produetos de nos-so negocio, sendo para notar que & a Slan-dard quem está vendendo mais borato o cazolino. b

Posto isto. devemos flAiifnscni. „.,„ „: i-

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Novas noticias da guerra
~ ....... -M'& ¦ ¦ ¦
O ilUbGAIVlENTO DE SM RO.UEK CASEMENT

^«??tj* - w^r*
Um resumo dos trabalhos dotribunal — Povmorioroa interes-Bimlcs do movimento revoluciona-rio irlutulcx

Hepellhnos uo direcção de Dbihelir* a nffonsl-
vo Iturdo e poiietrámos em Hlvomlmixn, uo dl-
recçílo de Mosoul, copturoudo iiiiportnntes dc-
niisiiiis dc munições, o Inimigo rctlrou-so pn •
cpiliidouionlo, (iiiniuioii.nulo numorosos com-
bolos do inolerial de guerra, A nosso envoltório
perseguiu os fugitivos até grande distancia,"AMSTJSRDAM, lü (A. A.) — Informam do
1'elrogrndo quo. o sudeste do Olj-lui, os russos
obllvoram sensíveis progressor, preparando o
terreno conquistado, sem quo o Inimigo vol-
lasso o ciiutro-olacor.

No resto du linha do frente continuou o bom-
bnrdeio, que se Intensificou mnls perto do Vo-
listclile.

A direita, o .Sr. llarcmirt, novo secreta-no da Irlanda, do gabinete inglez; ú es-
querda, sir liager Cascmtnt

i osto isto, devemos confessar que, si nelaprimeira vez vimos á imprensa pedir'a pu-bluaçao de um justo esclarecimento, é por-

DACTYL0QRAPH1A
65Esco2a íãejsíâaííjíoií"

FUNDADA EM 11-11

.porFrederico Ferreira Lima c Arthur JosóLopes
Von Sete de Setembro n. 07

Ensina-se em condições vantajosas o executam-se
-..troí-allios a machina com Sigtllo, presteza o perfeição,

As commissões
da Câmara

DIPLOMACIA E TliATADOS
• Estiveram hoje reunidos os Srs. deputados
Souza e Silva, Simeão Leal, Coellio Netto, Al-
Jberto Sarmento e Nalalicio Gamboim, da com-
misse" de diplomacia e tratados da Gamara,
para elegerem o respectivo presidente.

Foi eleito o Sr. Dr. Leão Velloso, deputado
pela Bahia, que, assumindo a presidência, agra-
deceu essa distineção.

Aberta a primeira sessão da commissão, foi
Ctiscutido um requerimento relatado pelo Sr.
Nttalicio Camboim, opinando pela remessa do

iiucsmo á commissão dc finanças. O requeri-
mento cm questão é do Sr. Pedro de Araújo
Delirão, nosso ministro na Hespanlia.

AGRICULTURA
Reuniram-se hoje os membros ila commissão

ile Agricultura, que reelegeram para seu presi-denle o Sr. Álvaro Botelho, deputado por Mi-
nas.

O Sr. Nabuco de Gouvfla solicitou ao presi-dente da commissão as necessárias providencias
, jmlo ao Ministério da Agricultura para que a

i commissão possa visitar os poslos agrícolas de
Santa Monica c de Pinheiros,

SAÚDE PUBLICA
A commissão dc saúde publica esteve hojereunida, elegendo para seu presidente o Sr. Si-moes Barbosa, deputado por Pernambuco.

MARINHA E GUERRA
A commissão dc Marinha c Guerra reelegeuo Sr. general Alberto Abreu, deputado pelo Pa-cana, para seu presidente.

quo sinceramente acreditamos na boa fé dojornal que V. Ex. dignamente preside.Agradecendo a publicação destas linha <nos subscrevemos
siderarão, etc."

com a mais elevada cou-
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O Sr. deputado Antônio Carlos, "Icader"
da maioria da Câmara, ainda hoje não quizreunir a commissão de finanças da Câmaraa despeito de á reunião para hoje marcadahaverem comparecido sele dos onze depu-todos que compõem essa commissão, os Sr;Antônio Carlos, Cincinalo Braga, Galeão Car-valhal, Barbosa Lima, Alberto MaranhãoOctavio Mangabcira e Augusto PestanaSo nao compareceram os Srs. Carlos Pei-xoto, Balthazar Pereira, Muuiz Sodré e Jus-tin lano de Serpa. 

'

Quer
vae

isso dizer

o Sr. Alberto
muita assidui-

commissão e completa

Agradecendo a sua escolha,
abreu pediu aos seus collegas
dade aos trabalhos da
abstenção da política".

Lm seguida, foi distribuído o projecto de fi-ração da força naval ao Sr. Lebon Itegis, e oue .orcas de terra ao Sr. lldefonso Pinto

T,

FINANÇAS
Apezar de só lerem faltado os Srs. Cario.,Peixoto, Justiniano dc Serpa, Balthazar Perei: 

mis2!,rnnaneas:'aU "° "^ ^ * ^
O Sr. Antônio Carlos achou de bom aviso

l,Tn 
"',i ' ° co™Jíprecimento de todos os mem-hos da commissão, afim dc se proceder á cie -4£o do r:jpcclivo presidente.

V que a todos interessa
saber

6 que a Joalheria Esmeralda, devido a terdc entrar era balanço, está vendendo por
preços no baratos que causara espanto !

que o Sr. Antônio Carlosobrigar amanhã ou mais tardes os seuscollegas a ferirem dc frente c regimento da(-amara dos Deputados, já hoje desrespeitardo pelas commissões de saúde publica, agri-cultura e marinha c guerra.Diz o art. 77 do regimento interno da Ca-mara:"Até Ires dias depois da eleição, cada umadas çcmmisvòes sc reunirá em uma das sa-Ias do edifício da Câmara, para eleger, po-escrutínio secreto, o seu presidente: Findoo praso desse artigo, sem que se lenha pro-cedido a eleição do presidente, assumira os-sa luneçao o mais velho em edade deutr»os seus membios." -

iJl.*T' %St' Ailloni° Carlos, que—felizmentepara s. iix. — e muito mais moço que osSrs Balthazar Pereira, Justiniano de Serpa!Barbosa Lima c Galeão Carvalhal, poderá
t fS Pnra ac P^Woncla da commissão
ventè CJUC eleita no dia 12 do c01'-

LONDRES, 16 (A NOITE) - N0 Tribunal
üe Ho» Street começou hontem a ner interro-
gado Slr Ruger Casouicjlt, aceusado pelo- nrn-furador da coróu do crime do alta truicãotomo chefe do movimento revolucionário daIrlanda.

Constituído O tribunal, o procurador leu anela da accuuação. Entre ns oggravantcs eu-contra-se a accuaação do ter catado Sir Roger( aseinent no acampamento de prisioneiros Ir-Iandezcs nn Allcnianlia, visita casa facilitailu
pelas uutoridudcs allemãs, e que ali lucilara osirlande/.cs contra a pátria.

Ao ouvir esta uccusaçáo, Sir Roger Case-ineiit escreveu algumas palavras num pedaçode papel que enviou ao advogado. Esle k-ucatas palavras, que constituíam a defesa deCast-ment. Eram as seguintes:"Fui ao acampamento, porque os própriossoldados me pediram que ali fosse."
O procurador da Coroa respondeu:
Os prisioneiros irlandezes, somente porquenão ncceilaram os conselhos do aceusado, fn-rum castigados. Entretanto, alguns delles'dei-

xaiani-.se seduzir pelas proposta dc Sir Roger
Casement, a exemplo do soldado Bailey, aqui
presente, lambem processado, e que vae falar.

Nesta altura foi dada a palavra ao soldado
Bailey, que contou que elle c Sir Roger Ca-
sement tinham viajado a bordo dc um sub-
marino allcmão, que os desembarcou cm Tra-
Ice, nas costas da Irlanda, na sexta-feira nau-ta. E Bailey pediu então que fosse apresenta-
da a bandeira revolucionaria, que Casement
trouxera da Allcmanhsi.

A bandeira foi desfraldada em pleno tribu-
nal, o que causou grande emoção. Sir Roger
Casement ao vcl:a baixou a cabeça. Mas 

"foi
só poi**-um instante, porque logo depois a le-
vanlou e encarou os presentes com um sorri-
so dc desprezo.

O procurador da Coroa falou de novo. Ex-
plicou que Roger Casement fora encontrado
escondido na fortaleza. Preso, disse diamat-~
ue Rielinrd Morton c ser escriptor. Sobre elle
Já havia suspeitas, quando pouco depois foi
apanhado no momento cm que atirava para a
rua um pedaço de papel embrulhado cm uma
çhave. Decifrado, o papel dizia:"Espero novas inslrucçocs, porque resolvi
ficar aqui. Precisamos de mais carf.Jy" jis emunições. Mandam outro navtb." EstwJ"-pciU-
dos eram dirigidos á Allemanha.

Entre as testemunhas que depuzeram cn-
contra-se o Sr. Robinson, prisioneiro invalido
repatriado recentemente da Allemanha. Disse
que foi obrigado, pela indignação, a esbofelcar
Casement quando este llio propoz, no acampa-
mento cm -que sc encontrava prisioneiro,
fazer parte de uma brigada de revoltosos ir-
Iandezcs que devia desembarcar na Irlanda e
que se organlsarla na Allemanha. Accresccn-
tou que a proposta de Casement era geral-
mente repcllida. E a prova disso é que, entre
quatro mil prisioneiros irlandezes, elle so-
monte conseguiu seduzir cincoenta.

_0 julgamento dos dous aceusados prosegui-rá hoje. Ao julgamento assistiam ao todo
umas cem pessoas, entre as quaes muitos pa-rentes de Sir Roger Casement. Viam-se tam-
bem sete senhoras, elegantemente vestidas, pa-rentes do aceusado, que acompanharam com o
maior interesse os trabalhos do processo.

A parte dos tijabalhos assistiu o Sr. liar-
coiirt, novo secretario da Irlanda.

EM TORNO DA ÍHJI5RKA
Os gencraes Morrone o Porro no.
meatlos senadores — A uppreheit-
são dn correspondência em nltn
mar — Os prisioneiros austríacos

revollndos

ROMA, 10 (Havas) — O rei Vidor Manoel
nomeou senadores o ministro da Guerra, general.Morrone, c o suh-cliefe do Estiido-.Malor, gene-ral Porro.

LONDIIKS, 1(i (A. A.) - Os jornaes daquii oticiinn que o governo norlc-nmorlçnno vae cn-• nr hoje. á Inglaterra, uma nota relativamente
o detenção (jue os navios inglezcs fazem da cor-
respondendo dirigida ao.', paizes neutros e des-
les pani os bolllgcrantcs.

Não sc sabe ainda qual 0 a altitude dos Es-
lados Unidos, mas, segundo odeantam alguns
jornaes, a nulo procurará dar uma nova fôrma
n essas revistos de modo a assegurar melhor o
direito dos neutros.

LONDHKS, 1Ü (A. A.) - Dc Olluwa, capital
du Canada, tclograpbnm dizendo ser ali correu-
te que os prisioneiros auslriueos concentrado-,
em KapusUasing amotinaram-se tendo o tropa
que lhes monta guarda, para doininul-us, alira-
do sobre os mesmos.

Dahi, dizem as noticias ali chegadas, resultou
a morte de quatro dos amotinados, ficando
qi.iiize feridos.

NO MAS?

A esquadra' allemã sac do Kicl
para capturar um vapor inglezi,;
mas perdeu o tempo— E dirige-se,
ao que parece, a caminho de liign

— Vapores suecos capturados

AS INDUSTRIAS INGLEZAS
m < 11»

;1 organisaç.ão das manufacluras
dc lodo o império

LONDRES, IG (Havas) — Está-sc tratando
em lodo o Império das disposições prelimina-res lendenles á organisação central dos interes-
ses nianufaf urciros do paiz.Essa organisação re-unirá num centro poderoso, influente e repre-
sentativo os esforços particulares dc todas nsorganisações trabalhistas, afim dc estabelecer
perio, e será dirigido por um grande conselno
composto de cem membros, cada um doi
quaes concorrerá com cem mil libras eslerli-
nas para o fundo social.

Mais de metade das subscripões necessáriai
para executar o plano já eslá recolhida.

Hnlre as industrias representadas na com-
binação contam-se as de exploração dc car-
vão, objectos de aço, çonstrucção de navios,
insinuações electricas, transportes marítimos/
locomotivas c vagões de linh -, férreas, in-
strumcnlos agrícolas, çonstrucção de aulomo--
veis, construcçoes civis, produetos chimicos,
munições, etc.

A organisação agirá de harmonia com as
organisações trahalhsitas, afim dc estabelecer
um accordo real entre o capital e o trabalho,
relativamente ao commcrcio exterior.

NOTICIAS OFFICIAES
^>.».<»

A situação ha Allemanha ccxlre-
ínamcnlc mã — O supprimenlo de

.provisões cm Vienna cm verda-
deira crise

A seguinte cominunieação Ir.-i recebida pelo
cônsul geral de S. M. britannica do Press
Bureau:"LONDRES, 15 — 0 "Daily News" de 11
dc maio, tratando da situação econômica ni
Allemanha, diz parecer que não lia duvida
que a situação na Allemanha í extremamente
má. 0 povo allcmão scnle o aperto e está
cansado da guerra a tal ponto, na op"inião
do professor Haglund, um sueco que esteve
em Berlim cm fevereiro, que elle escreveu
ao "Dagens Nyheler" dizendo que uma im-
pressão de cansaço pela guerra já se apossou
da população de Berlim. Os pobres vivem de
sopa feila de batatas, cenouras e assucar, e
pão com "khik", uma massa (doce) feila dt

Outra casa mal
assombrada

Uma noite de pavor
-——•

Assovios, pedradas, risos,
gemidos...

As almas du outro mundo piizeram esla nol-
Ic cm reboliço mnn caso da ladeira Cosia Has.
los... 0 prédio ii. ,'ta, residência do Sr. Miguel
Arthur Lopes, esto mal assombrado,

Fornm essas a*i offlriiuitivos levadas á poli-
ein. com um pedido urgente de nrovíduicliis,
AtA um delegado do policio visinho do prédiorecebera uma pedrada,..

Ouviram-se nssovlos prolongados durante o
imili', pedradas, barulho nu forro da casa, ge-inldos, gargalhados, Umn crlodlnbo do Sr. Ml-
gncl Arthur chegou i; ver o fnntasinn, .

Houve quem conlosso nlndo unia longo histo-
rm Justificando a assombração, Trotovo-so .le
uma mula sem cabeça, com um olho na loslo.O commissario do policia, dc dia no Bi" dis-liielo, ouviu toda essa historio (llvcrlindo-so,
Era mesmo uma novo para rir, rir sómcnto,louco deiHiis, poréiii, o lelejihone tocava. LiaUlll del-gado de policia visinlio do prédio i u-mero 33, que se occupnvo do facto.—AlôI A!òl.,.

i -Jí' o coinmlssorlo.--Venha ali- aqui. O caso tem certa Importou-cr...,
O commissario soube, então, pelo dclcgo-iome o de um dos nossos districtos mais cen-lr.es. que de farto qualquer eousa do orormnlno n. 33 teria havido esla noite. A familia ,i0Sr. Arthur Miguel Lopes, pela manhã, alarma-do, deixara a casa.
Ein frente, n:,s Immedlaçõcs do prédio, curió-sos esperavam o chegada da policia, discutindoo acontecido.
Seriam ladrões?
Minutos depois quasi Ioda policio do 12" dis-trlclo comparecia im local, onde já eslava odelegado do !>• districto Dr. Albuquerque Mel-Io. Pelo chefe da e.isa mal assombrada, que édo nosso commercio t- pessoas do casa loi ro-

[alada toda seena de assovios, pedradas, bani-llio no forro da casa, etc, etc,
Almas do outro mundo? Ladrões? Alguma pi-Ibéria perversa de desocciipados?
A primeira hypoUlOSC era a única aeceila pelascriadas da casa, mas a policia eslava na obri-

goçuo de investigar sobre as outras duas e maisalgumas admissíveis...
Antes (Io mais nada seria piVciso uma balida

pelos telhados, pelo forro dá casa c para issoera indispensável o auxilio dc um carro soe-corro do Corpo de Bombeiros. Poi pedido ocarro.
Commissarios, guardas civis, soldados de po-licia, bombeiros e populares prestotivos come-Ci-rani então, a escalada para o forro, paru otelhado. Percorreram tudo, andaram por toda

parte e... nada. Não foi encontrado nem umralo que justificasse a assombração. DejJois demeia hora dc consecutivas pcsquizas, desciam
—E então?
—Nada...
Tinha qup ser mesmo a mula sem cabeça...A casa n. 33 ficou, porém, com uni guardaCivil a porta c, ao que parece, a família do Sr.Miguel Arthur Lopes vae mudar-se

Oi ÍÍ8IÉ 12
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Justiça contra Juslira
— Vae 50P despejado uillfl pretnrio erliiit-

E o novo co-rlo bojo du boca em b&-.ino faro.
No distribuidor geral dava mirado uma pe.lição dos odvogfldou Drs, (j, (i. Seabra Ju-nior e Alfredo Costa, Millcitoi.ilo uo |uiz d,f 1'relorlo Civel o despejo ou 7» Pretória

Criminal, cm que e juiz „ Di. Frucliinio deArngnp e oserlvilo o Sr. 1'orlunnlo Morio do(.iiiicelçini, liiHloilndo á rua Manoel Vlctorl-nu ii, 157.
I.cnio.s a pellçáo e vlniuj que os odvo-

gados requeriam o dofijiejo porque lia Ir, ?iiiezcs náo era pago o aluguel da ura, nl.
Iinporlanclo .Ic 211(19001),
, 

"~. 'ínlilo era o 'Jbcsouro o culpada dooiici-Ia desidia ?
•— Não — rcspnnderam-iios, O orçamentoacluat cortou a verba que parava os alu-

giieis dos prédios oieiipadm pelas prctorlascriininacs c deleiiniiiou quo estes fossem
pagos pelos próprios escrivães. Dnhl o atro-so nos alugueis o um juiz luar na conliii-
gencia dc dar depachos a QudJcucius norua.

"••f

EmulsaoGcScoiS
rolDustccc sej.xi

nlcoolisar o oi*íja-

»:

Duas nomeações no Exercito
O ministro da Guerra nomeou hoje, para oscargos de subalterno de compnubiii c aíudanlc(Io curso pratico do Collegio .Militar dc'Barba-cena, respectivamente, o segundo tenente 1-Y-num Pndo de Araújo Habello c o aspirante HugoBezerra.

HOJE M)_Oj>EQN
CQ^SO SÃO TK^T^EíaS tlIS

Ef. .
PAULO l'.\S.--iUS A (

c<»
Pelo Juizo da ü*

MÍH£  NO QDEQN
1 g@5VSO SÃO T^feT^IDOS US
1 ALLERSlEf ~~

Uma nova linha de vapores
entre Buenos Aires e Nova York
«Ln i carreir?s Para o nosso porto os va-

ímerícano" destl,,;)dos «os portos sul-
A maioria desses

inaras frigoríficas.

S Mfl FBAMQtft

Interessante e de actualiclade

¦^2^>E&r—¦

COPENIIAGUE, IG (Havas) — Uma forte es-
quadra allemã chegou sabbado ao largo de Go-
U-cmburg, afim de aprisionar á saida do portoum vapor inglez que ali so encontrava. Pouco
depois, porem, chegaram vários submarinos in-
glczes, á vista dos quaes os navios allemães se
pUzernm cm fuga.

LONDRES, 16 (A. A.) — Telegrammas de
Gopenhague, publicados pelos jornaes nas se-
cções de ultima hora, dizem que a esquadra ai-
lema, chefiada pelo "dreadnoughl" "Hindem-
burg", deixou o cana! de Kicl, dirigindo-se parao golfo de Biga na Rússia.

LONDRES, IG (A. A.) — Sabe-se aqui queuma esquadrilha de cruzadores allemães pren-deu os vapores suecos "Nordstjirman", "Vass-
borg" c "Prl.nc.czn Ningcorg".

——— '¦— " **sQ*-ti*qçjÇm* >ia—

EM TOKNO DE VEKDUN
Nnda do novo cm toono da pra-
po, porque os allemães descan-
sam — Lm suecesso dos francezes

nn Chnmpngno

inquérito sobre o assassinio
major

Mmi f?.01'al Ci,ctall° de Faria recebeu boje, deMaio Grosso, o volumoso inquérito sobre amorte do mditoso major Toledo, covardemen-
^,,,1 í r • 1)or JJÜ»«"clo Torquato, na Pa-«onda de Caiçara, em S. Luiz de Caceres.u inquérito historia o crime, confessando, en-
^n?VllAl01'!r baWad0S lwlf,s os esforços
majoi° 

eucolUro dos rcslos mo.rtaes do infeliz

Moveis a prcslnçüies sem
fiador. 0, Largo du
Carioca, !». — Souza
Saphsta ã Comp,

vapores é dotada de ca-

L. —<ioat»~*-

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

íia especialista em gravatas, licmidaaos preços de i|,5oo a 3$5oo. 
Q

As villas proletárias
cn0!5^ Vicente..Piragibe enviou hoje á me-
querfmãtor 

^ ******* ° «* rc"
Lequeiro que a mesa da Câmara, por inrmedio do ministro da Fazendaseguintes informações do governo

Rua do ouvidor n. IGI

, irfi
jcs, Lopes Sá & Com

IS AA cigarros mis-
lura para 300
réis com brin-

„,„,,„£ já se Utilisou da disposição orça-mcníaria.que autorisa a alienação das villas
FonstT*'15 

M:U'°chal Hcmcs c Orsiua da
2°)

2SS4S.SW'vilIas a- «WSnellas residem

a-
ndo
que

Usae ELIXIR DE NOGUEIRA, m Parasangu^' - - - - - =¦ uu

PAUIS, IG (A NOITE) — A situação ao lon-
go da linha franceza não soffreu nenhuma
modiifcação scnaivel nas ultimas vinte e qua-tro horas.

Na região de Verdun houve apenas durante
o dia de hontem dueTlos de artilharia. Os nl-
lemães mantêm-se inactivos. Na Champagne
houve certa actividade de ambos os lados, leu-
do os francezes feito alguns progressos.

PARIS, 16 (Ilavas) (Official) — Na Cham-
fiagne o inimigo bombardeou fortemente as
nossas trincheiras na região de Mesnil e Mui-
son-dc-Champagnc, realisando em seguida
Otaquos simultâneos cm vários pontos.

Todos esses ataques, levados a effeito com
pequenos effeetivos, foram repellidos pelos
nossos tiros de barragem e por contra-ala-
üiies da nossa infantaria,

Na região de Verdun bombardeio inlermit-
tente contra as nossas primeiras c segundas
linhas.

A oeste do Mosa um ataque de surpresa
preparado pela nossa artilharia contra as po-sições de Ilaiits-du-Meuse, obteve pleno sue-
cesso. As nossas patrulhas limparam de ai-
lemães as trincheiras inimigas muna exten-
são de duzentos metros approximadamcnte, e
fizeram bastantes prisioneiros.

A nossa artilharia cauhoueou vários des-
tacamentos inimigos na estrada de Esscy a
Fonnes, a sudoeste dc Thiaucourt.

NAS FRENTES RUSSAS

batas cozidas com rhuiburbo e assucar. A
perspectivas são contrarias a uma colheita
média, devido á falta de sementes, de adu-
hos nitrogenicos e a de cavallos para as car-
roças dos Iraoalhudores ruraes. Cartas re-
cebidas indicam os extremos a que o povotem sido conduzido. Elles queixam-se do
augmenlo doa preços e crescente falia da
necessário. Estas cartas contêm phrasos co-
mo as seguintes: "Nós estamos morrendo de
fome c eni breve nada haverá a comer. Ha
um grande numero de pessoas doentes".

Distúrbios têm oceorrido em Municb,
Prnncfort, Minutei-, Dusseldorf e oulros lo-
gares. E' considerado como extremamente
significativo que c systema de bilhetes jise estende á manteiga, carne, batatas e as-sucar. Durante a primeira semana de mar-
ço houve uma grande escassez de batatas,
sem as quaes o pão não pode ser cozido.
A mais estricla economia no uso de eereaes
é recommcndada. Devido á falta de alfaii"heather" (planta rasteira) está sendo usa-do como um substituto da forragem. O p-e-ço das carnes subiu cm cerca dc 125 0|o
em 12 mezes; as novas tabellas foram clccla-radas pelo "Vonvaerls" como um roubo. Tãoseria tornou-se a falta dc carne que umesforço esta sendo feito para popularisax ofishroe (peixe salgado) como substitutoEsforços tremendos estão sendo empregados
para obter peixe na Noruega, mas as cxleu-sivas compras feitas pela Inglaterra naqucl-le paiz parecem intervir nessas tentativa-A caça ao cobre está se tornando um ne-
gocio desesperado. Caldeiras c objectos fixosas paredes estão sendo removidos e o "liam-
burg iTcmdenblall", de li dc marco dec'a-ra que, devido ás suggestões do kaiser, tinhalicado decidido desmancharem-se os telha-dos de cobre de todos os 53 casteilos ini-

A industria texlil è grande soffrcdora cum numero considerável de. fabricas foramoompe lulas a fechar. Fabricas dc Ld-dos estão ainda trabalhando, mas com gran-de prejuízo. Como conseqüência, o preçodo vestuário aiigmcnlou de 100 °|° e 130 »|oOs melhodo.s financeiros ado piados pa-'ia levantar dinheiro por meio de uniquarto empréstimo e a sua falta e h"moina com as regras de finanças de bosèiseguras, são evidentes pclas taxas de cambbe demonstram que as finanças neutras n\òcompartilham das vistos allemãs com refe-rencia á sua posição financeira ou que ellaseja superior á da Inglaterra. Ha u, receiode que a nação caminha para a fa lendaAs fabricas de tecidos de algodão da Bohtmio eslao em deplorável condição e a f, 11.
ni,.'\esl,í S?J<™<1° tão síria como afalta de algodão. Em Vieima leite, carne covos tornaram-se uma raridade. Òs preçosao exorbitantes e todas as classes esfãocomeçando a soffrer severamente. Diiraüeo_mcz dc março o supprimenlosoes cm Vienna tornou-se

crise. Lado a lado com os r*nolam-se signncs de

Interessante e de actualiclade |
—r ——- •—«5 »&.-»—.

Os sports na Câmara
um requerimento

Na primeira se:.tão da Câmara dos Depu-tados scra apresentado o seguinte rcqüeri-mento: '
.."Requeremos.sejam pedidas ao governo(almisterio do Exterior), por intermédio damesa, informações:

1") si o Ministério do Exterior lem ca-nhccimento da chamada "Lei do Amodoris-mo que a Liga Metropolitana de SportsAlbleticos acaba de incorporar aos seus es-latulos, e por força da qual ficam privadosdo participar dos torneios officiaes milharesde nossos compatriotas.
2") quaes as providencias tomadas para a;-segurar aos amadores do "sport" "footbali"

sem distineção de classes ou dc castas aparticipação na disputa da "Taça Ri0 Brau-ço,, que acaba dc .instituir o mesmo mini*-icrio.
Sala das sessões, maio de 1910. — Octaci-

Zun"i"v'' 
T!U"ulz -?£!/(''"0' P^rianno deliiillo c Vicente Piragibe."

f.itilí.-;, iiigloz.—Telcplwne
BlM-, Central.—Una Saaln

Luzia.iO-!
¦¦ •—cass»—*

li tivesse esteratlãí© o
estaria

ssisiaâa
. , , ,. Vara Civel, o ••cliouffetir*-

Annibal I-i-ancisco da Cruz moveu uma aeçãacontra ;-. Light, para que essa fosse condcmiia-(ia a Jiie pagar uma indemnisação pelo prejuízoc-ue soffreu com as avarias produzidas no'auton. lá, de sua propriedade, por um bonde ele-cinco, no entroncamento da rua S. Christovãocom a avenida Pedro Ivo, onde os vchiculos sec-.i-carani,
. O juiz, por sentença de hoje, julgou n aecãoimprocedente , pqr ler ficado provado que o

çlinuffçur do auto n. 13, ao dobrar o rua SáuLbnslovao, naquclle local, não cstehdeu ¦¦> bia-ço para fora do vchiculo, conforme ordena uregulamento dc vchiculos.

ELIXIK DE NOGUEIRA
do sangue.

¦«secto-*-

Par;a impurczP

Menos um jornal em Reli
RECIFE-; IG (A. A.) - O "Jornal dosuspendeu a sua publicação.

'ovo'

^onaemnado por ne-
gociar com cédulas

1 A.- Ca O
O Dr. Pi Al

Bromil i
i 41 Icr-i.wnuaLTSüienBinti.u Bm

Xarope efficaz para curar bronchite,
coqueluche, asthma, rouquidão, ca-

tardio, resfriados e

qualquer fôssé

"¦cs e Aimiqtierque, juiz da 2' Vera1-ederal, comlemnoii, por soiilcnea de hoje a Ires;,n-ios e quatro mezes de prisão celluíor. o réoAlbino de Souza Freire, que foi processado porhaver sido preso, em 18 dc janeiro deste annoA rua Seis, no cães do porto, realisando uma'transaççaç dc moeda falsa, com onze cédulas deül>§>, lolsificadas.
I nrja^^auint-

.Ferreira Alves .^K®-'^
lliiilii™ Silva n. 28

em resumo

»i^-.--»-°«~TO»««em»..ri,i.i .,.„ IEtMmsm^^^m^^a^w^^ami^
~~" ———— t~maM&Ç!3**~t _

O ^ne houve nii
—«_t*

O Sr. Raymundo de Miranda
fala sobre a Liga Marítima

Brasileira
O Sr. Urbano Santos, ás 13 e .10 minutos,

hn^-íanchT"0- 
° eXPCdÍenle 1U,° *™ lcvc

O Sr. Hnyniundo do Miranda fala. Fala so-bre a Liga Marítima Brasileira... A lei do or-çamento autorisou o presidente da Republicaa subvencionar a Liga com 10:00015000. Acon-tece, porém, que „.., publicação da lei, houveerro de nymero, li o orador, em vez de irpessoa mente no chefe da Nação reclamar ocumprimento da lei e a correcção do erro
rTc'Íamâcãol 

UUà d° Scilíldo ° tlc'1'1 f"z «

«niÃL nr?-"-",1»10 U llm "«mero inteiro doDiano Ofíieial" e mostra que a lei orça-mentano esta toda errada ali c pede provi-
O representante alagoano, com o seu diseur-so, diz fazer uma economia de 4:000$ para ollicsouro Nacional c, nestas condições, emnome da Liga Marítima Brasileira appelln

o logar
commissão

que lhe
(!e jus-

A. sessão de hoje, na Câmara dos Deimtodos foi presidida pelo Sr. Astolpho Du-Ira, Secretariado jiclos Srs. Cosia «iboiro «Juvenal Lam.arline, c teve inicio ás 13 ir,
bate véspera 

foi approvadu.scm de-
O expediente lido: requerimento do Moi-teiro de S. Bento de Olinda pedindo o rcconhecimento dos diplomas concedidos a,naluinnoSi das v.nas escolas ai-iicola e velei-,nana; einccr officios do Senado sobre mal--ria legislativa; requerimento de informa.

bó n' 
"Zi1?"10 d° lei ° ofíIcio d° Sr. Bar.Dosa Hodrigucs renunciado

coube, por eleição, na
tiça.

Sobro questões econi„„;l,. «: .,„,.
ac uaiulade c que nos dizem respeito, o Sr".Ihlefonso Pinto adduziu varia, considera-

O Sr. Bueno de Androda requereu c a Ca-mara concedeu uri; voto dea Santos Dumont pela suacapital.
Não houve numero para as vol açõesA sessão foi levantado ás 34 1|2 horas.~~ -*—«HMS—•- —— .

j"^*-"i«»iUiH«iMi»itBnam^
| 

(jucreis apreciar bom c puro caíô? ú
Só o PãPã&ã.Q ;

 i—-r;^'^- t 

hi

congratulações
hegada a esl i

I vaga tio Sr, Felistiello Freire
Perguntámos hoje no Senado ao Sr. Perei-ra Lobo si o candidato á vaga do Sr. I-elisbci-lo Freire, na Câmara, seria mesmo o Sr. Es-

pindião Monteiro.
— E', respondeu-nos S. Ex. K, com ind'-ça, a imprensa delle o que pódc fazer é cercar-lhe o nome das melhores referencias. \-A ta-lento de escol, com grande erudição o, quan-

Os moscovitas continuam dc sue-
cesso em suecesso no Caucaso —

ISa região de Olrka

PÉTROGRADO, IG (Official) (Ilavas) - Com-municado do Estado-Maior do exercito do Cau-caso:"Na direcção de Mamaldialun, os nossos re-
viWi)hççiawatos_deram maguificos resultados.

dc provi-
om verdadei"a

os desejos de paz
. , , ¦ - '¦''surgiineiilo da anti-fia^ animosidade e ciúme da Allemanha?

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

ri!;',° ^no,lte 
s;-- Presidente da Republica lo a qualidades política c a • I" ,1 A a"

nora aue ã cnfifnf'nnt>iniStl*° 
"" Fazenda' cmv*™™* "^ Pcrmitto que se diga Lidopara que as cousas entrem nos seus verda- a seu respeito...deiros eixos

Não havendo oulros oradores, passou-se áordem do dia, votando-sc todas as matérias
que eram proposições da Câmara dos Depu-lados, abrindo vários créditos pelos diver-osministérios.

0<
-«—«ascsM.

cura aa inflammaçtedos
olhos

MOURA BRASIL Rua Uruguayana, 37

¦trrmrfi..«i.. ' '' *****" ~— -

1 Dr. Dario Pinto"!
I^S,&M.lÉlIW0n,fa' C|i,,ÍCa mc'Iic^"«s
| 

creanças. Lonsult. Carioca 44, Das 3 ás ò horas.

geral ~ Cura a EUSIB DE

—¦««¦»»

. sPci
oergipe nao desce elegendo-o; antes, mos-tra ser o Estado que sabe escolher dentre osseus filhos illuslres aquelle que melhor póãoreprcscntal-o no Congresso.

——¦ f— ¦'¦ t--1VI3 * [Elni 1 .. „^,„

Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores — GENY

,i. ¦- ,.., ,„ -....^ >—cca»g3>—«—. .„ T ,

©em
os aiumnos das escolas prof s«
síonaes da Marinha visitarão os

estabelecimentos do Exerc
O general ministro da Guerra consentiu, a pc-dido do seu collega da Marinha, que os aiumnos

dc artilharia das escolas profissionncs visitem
as fortificoções e estabelecimentos militares das•1" c 5* regiões.

?—"*»"*»—•-———__-____

CAFJs.' GLOBO ü£-aS
chocolate, só de Bhering Sc Comp, rua &»te de-X Relembro n. 103,

Featfn-ss sto f raiaSSs

Chiando, hoje trabalhava cm sim officina a>.
corpintorio, á rua Gavião Peixoto n. 243, foi
vlctimf de tira accidente, ficando.om um feri-
mento inciso no terço médio da coxa direita,José Eduardo, pardo, com li) annos, ahi resi-
dente.

¦Soecorrido pela Assistência, foi Eduardotransferido para o Hospital S. João Iiaplista,

Trisie fim do rei do Amiam!.,.
CHANGHAI, 16 (Ilavas) — O governador dc

Hanoi, louUin, acaba do ordenar a deposição
do rei do Anuam, aceusado dc cnmpli-idade nos
tumultos oceorridos ha tempo cm Quan;- Kgai

. miie foram, aliás, proinptnmeute suffocados.
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0 CIuL do Eng-enliaria discute
a questão dos telepkcs)

—•—

Um engenheiro da Preíei-
tura defende

calorosamente os
interesses da Light

M.iit num icssãu realIsou-M. hojoi fts 1j
horas, conforme eslava mareada, \ki Clill) >'..'
Kntfeuhnria, ».ol> ti presidência do Sr. conde
do Frontin.

Lido o expediente, leve ,\ palavra o Di.
Álvaro ltodovalti 1. (pio offeroeou no Club li*
Engenharia o original de um plano (jur.il
do vlnçAo ferrou do Brasil, puiolcnilo Im Iciii-
|)os, mas, inlcli/nieuli-, cxlrnvindo na maio-
ria du st*ii!» exemplares, duvide u um Inccu-
dio, eouforine exnlJcn o orador.

IvlH seguida pn-H.u-so íi discussão du Inri-
fnção toieplioiilea, discussão quo por Hljftin!
correu acalorada c nflo lio dc todo despida
du interesse. Inlcloti-n o Sr. Miranda 11.-
beiro, que foi lie momento n inomouio :ip.ir-
lendo pc.os Srs. Frontin o aii.rio Itainos.

Dis .o o orndor çiue, ile nccôrdo com o.s cs-
ti.dos c observações a (|lic Iem procedi lo.
uno lhe foi IjpjíI determinai' umn média de
Icleplionemas e.n nossn cidade, devido ás
Filhas de calculo crcndns pelos abusos riu
muitos nssigmihlcs, falhas cr. o nquclle en-
(ícnliclro diz ser iie impossível corrccção. To-
ilnvin, cri que «o possa cslalic-lcccr h média

.ii-.. oito teleph.m .•mus pnrn cudn apparelho.
S. S. defende a tnrlfnção telophonicn e mos-
tr.i o quanto ella é indispensável ú vida (Io
capitães e dn ndiiilria que nno podem prc-
bcindir dc dados orçamentários.

Xei><o iiunlo o orador foi «'ivnmoir.o npar-
lendo pelo Sr. Mario liamos, que sc mostrou
partidário do actual systema dc ussignntu-
ras, e lembrou o quanto é r.bsurdo sc pra-
tender arranjar uma média que corresponda
á-. necessidades da população. O orador np-
pcllon para os Edados Unidos, onde existe,
além do syslemn dc tarifação, o dc usslgiin-
lunij e apresentou :i míili.i das cidades tlc
Nova York, Philndclphin, Buffalo, lloslon,
S. Francisco, S. Luiz, etc , quer no pn-
nieiro. quer no cegundo syslemn.

O npnrlcnnlc vcUou 11 discordar, dizendo
r.ão colher o exemplo dos Estados Unidos e
ai firmando que seria impo.sivcl no orador
provar que não é ndoplndo uir, systenia uni-
vcrsalmcntc applicndo com resulladosj vlito
que dc outro modo ns cmnrtsQs da Europa
haveriam recorrido no trabalho medido.

O orador, então, procura provar que cnbc
aos listados Uni-los a palavra no nsstimp'o,
devido no extraordinário desenvolvimento riu
ttlephonin nn grande Republica c nrrinin-
do ú estatística, recordo que, emquanto n
Europa possuc ties milhões dc instnllaçôcs
Iclcphonieas, os Estados Unidos contam cer-
eu dc< nove milhões de apparelhos.

Nessas condições o orador ;nsislc cm sea
ponto de pnrlidi, procurando provar a im?
possibilidade de se obter bases do calculo
com o nctual systema de /usignntnrns, quo
impossibilita n contagem da energia gasla
na transmissão dns palavras, energia que rc-
presenta certamente despesa cas empresas...

Aqui o Dr. Frontin apartei, para lembrar
qne, a prevalecer tal critério, os tclegrap.ios
poderiam ndoolar o mesmo systema, por-
quanto cada transmissão dc ictra é um g.is-
to de energia! (Risos.)

Não sc deu poi vencido o orador c pas-sun. a falar nos abusos dos telcplioncs, tli-' zendo ser incalculável o numero de pessoas
que, sem necessidade, oceup.mn repelidas vc-
zcs os npparellios de visinhos c dc casa',
eommereiaes, tratando dc interesses de me-
nor monta..,

O Dr Fron'.in lembra, cnlí.o, que o ora-
lior eslá num ponto dc vista falso, visto que
quem fala é a pessoa própria a aquilatar de
suas necessidade'.. IS, exemplificando, diz
que saber qual foi o bicho que deu tem,
pura determinadas pessoas, uma importância
maior do que pódc suppôr c orador.

A discussão desusava para esse terreno,
sendo trazidos á assembléa dos engenheiros
casos de visinhos que ficaram 40 minutos
occupnndo o tcclphouc de alguns dos pre-
sentes e promettendo ir aé ás conversações
dos namorados, quando, cm boa hora, o ora-•dor se lembrou de tratar do vidor das médios
obtidas.

O Sr. conde dc Frontin nffirmon, por cs .a
kceasião, que, sendo eliminados nos cálculos
d-, números significativos dc abusos, seria
fácil se obter uma média dc valor aos caí-
[lulas industriass.

Mas, nunca teremos rima média rigor.l-
ia! — exclamou o orador.

Ninguém determina mídias rigorosis»— corrigiu o Sr. Frontin — porque, onde
Jin média não lia rigor!

Mas, então, — volveu o orador, o eol-
3cga não tem cm conta as perturbações de
calculo provenientes dc mil c uma circum-
stancias?

O Di Frortin começava a responder, di-
zendo qi7c seria irrisório se procurasse e.íí-
minar todas ris causas perturbadoras dc caí-

i.eulos em telcphonia, uma vez que a scienciti'ainda não conseguiu determinar o erfitivi -
lente, mecânico do calor pelo impossibllida-

(de de elimi.nar as causas perturbadoras...IE foi por ahi adeante.
A pagina ia fechar.

mm ci exercito de M»
aeoTOs munieii

'_ O Sr. prefeito, por aclo de lio.jc, juuilou as
professoras cathcdrrilic.is Alexandrina Azevedo
lios Santos Silva, Eugenia Cardoso dc Menezes
P.-.dun e Guliliermina vou Hoonholtz.
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fl 'lavegação para a

Os Srs,. Martinelli & C; receberam ás IShoras telegrnmmn d:i dircctoria do Lloydlleal Hollandez, commuuicando o rcstabele-
cimento da linha para a America do Sul.

Conforme aquelle telegrnmmn, partirão dáAnislerdam, tomando rumo pelo norte daEscossia e não pelo mar da Mancha, os va-
, pores "Zcelnndia", a 24 do corrente: o "Hol-
landia", a 21 dc junho, e o "Frizia" a ti)de julho.

Esses vapores regressarão, respectivamente,de Eu.-nos Aires, a 30 de junho, a -7 d."
julho c a 20 dc agosto.

A viagem cm nova rola trará aos vapr-res do Lloyd ideal Hollandez maior demora

Ultimas noticias
da guerra

i m ¦ i ¦ ¦¦ H

(Recebidas até ás 18 horas)
..... #—O povo dc Berlim sn

queou os armazéns
c pede <Paz e pão!»

hOXJHtlS, IO (A KOITE) — r.stàn
nrmto rcpvoilusiltlttB (fviivums d» »i ti mero
tio 11 ilo corronto <l» " lVor\vnoi'la,>t orgilo
eonlval do pnrtldo melalMu ullomtln, tui*
mero quo foi avQUCBtrailo jwln poliria tlc
iicillni, cm rastlo ile iloacrovcr un ilcaor.
ilnif) i/ni' nu vrHjiri-a, luto r, uo illo IO tio
corrente, tinha havido unquallu\ capltul.

t)h o '• iVoi'wnvi't81> quo ovando nu moro
do opepavloa, no» (/ritos do ''J'or o ptlol,'l
i erporrtinn as ruas quando foram ataca.
dou jior forras armadas. 'irarou.se rc-
ii/i/i/n tiroteio nos rua* mais centraes da
cidade, A case mesmo tempo, ntn grupo
tle manifestantes assaltou os arma.rens de
l/ciicros iiliiiieuitrios.

Oiirauic o.s dlaturblos lumec muitos fe-
ridos.

O " IVorwaerts teco lado a sua edição
desse dia <-ouftsciidn, por dar osltt no-
liela .

Os alBeisiães terão
c'.csÍ£^i»o de tomar

Verdun ?
I'AI!ls. IO (Hav:i8) — .1 calma que ao

fem iiotiitli, nas operações em torno Wo
Verdun continuou ainda hontem. Além
dos huttilutics homliarilcamenlos, apenas
lia a asslgnálãr ali/uns felixes ataques de
surpresa reallsadoa pelos nossas tropas.

Os allemães, uo une parece, dividem
agora por diversos pontos du linha occl-
dental os esforços que firerum incidir du-
rante longo tempo contra Verdun. Como
em Verdun, os resultados dessas Icntali-
vas serão nega li ros.

A dispersão das acções revela hem a In-
decisão causada nas fileiras alternas pela
invencível resistência das tropas france-
sas. IV preciso, no entanto, não esquecer
que os allemães sc empenharam demasia-
do, tanto moral como materialmente, :io
ataque a Verdun, para que possam alian-
donar de um momento paru oulro os seus
velhos planos.
Um brasileiro protesta
em Paris contra o s
processos allemães

PARIS, 1G (Havas) — O "Figuro" publica
n propósito da nota da Allemanha aos Estados
Unidos, uma carta di uma eminente personali-
dnde brasileira, que se vc na necessidade dc sc
conservar no anonymalo. A carta manifesta n
profunda indignação do signatário c da gencra-
1'dadc dos seus compatriotas em face das de-
cia rações da Allemanha, e diz: "é singuiarmeu-
lc espantoso ver como a Allemaníia lenta eivar
um movimento de piedade em favor do seu povo
esfomeado, invocando os mesmos principio; dc
humanidade, cm nome dos quaes sc levanta 0
protesto contra os ataques dos submarinos.
Obrigar pela fome o inimigo a render-se, sem-
pre foi admittido. O mesmo não acontece com
o assassinato de não combatentes, que viajam
a bordo de navios neutros, sob o pretexto de que
é preciso cortar as conmiunicaçõcs com O ini-
inigo. Isto representa uma concepção tão rc-
voltante de insliuclos de crueldade c barbaria,
que chega a ser incrível que algum povo ouse
nffirmar a necessidade de proseguir cm tal sys-
tema de combater".

Na fronteira da Macedo-
nia grega

PARIS, Ifi fA NOITE) — Informam dc Saio-
nica que uma esquadrilha dc aeroplanos allin-
dos fez um "raid" sobre as posições teu'o-bul-
gaias na fronteira du Macodonin grega, lançan-
do numerosas bombas nos acampamentos ini-
niigos.

Somente sobre o ncampamenlo búlgaro de
Xanthi foram lançadas 400 bombas, que nttiu-
giram na sua maioria os pontos visados. Fica-
ram muito damnificados os quartéis, os deposi-los c. o ''hangar" de um ^Zeppclin", ;me :.li
havia.

O que díz um conimu-
nicado allemão

O quartel-general allcmão eommunica cm
da Ia de II de maio:"Próximo a Ploegslcer, ao norte dc Armou-
liércs, c a liivcuchy, deram-se pequenos eom-
bales que nos foram favoráveis-

A ooste do Mosa repellimos ataques dos
francezes, a granadas dc mão, contra a altu-
ra 304. Em ambos os lados do rio vivos
duellos de artilharia."

O uSíimo communicado
italiano

I.ONDKES, Jf> (A NOITE) — Resumo do
communicado italiano, publicado hoje de ma-
nh.I em Roma:"Os austríacos contra-atacaram furiosainen-
(e as nossas posições na região dc San Wiche-
le, sendo repcllidos antes de attingir as trin-
cheiras que tinham perdido. As perdas do ini-
migo foram muito grandes, tendo deixado
lambem alg'uns prisioneiros. Apczar desse fra-
casso, os austríacos hontem de tarde voltaram
a atacar-nos naquella região, sendo de novo
repcllidos.

Mo resto da linha de frente bombardeio in-
termittente e duellos mais violentos nos sc-
ctores da Carnia c ao longo do Isonzo.**
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Um cofflfllcto na villa

~»—«ríí-,v. *«_

Como eceües''resolvem
a

vS
1»

uma senhora ferida a íiro
A' tarde, entre os malandros Aüjiin José

jDias e Bernardo Monteiro houve na rua Vis-
conde de Niethcroy forte discussão. Mon-•feiro, armado de um revólver, fez quatro di -
l>aros confra Aliiiio, que escapou illcso, in-'Io, porém, uma das balas attingir no braço
y. Maria Alexandrina, que ali passava.¦ A victima foi soceorrida pela Assislencia.reeolbcndo-se depois á sua residência, Aquel-
ia rua n. 2S0.

O criminoso fugiu, sendo preso mais Inrdeleia policia do 18" districto.

Oü
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orna ou outra»,
, >.a conferência que teve, á tarde, tnm o

,»r. prefeito o Sr. director dc Instrucção, fi-ími peeolvicfo a expedição de um cdilal cnn-¦riuando as coadjuvantes dc ensino que sãoJiormalistas a optarem, ou pelo curso da Es-coia Normal ou pelas funeções que exercempo magistério municipal... __„ — ,.^.

(I conduetor de trem Jorge Cavalcante dc
Barros Agrícola, morador na Villa Proletária,
por ler feito no prédio em que reside diver-
sas bemf ei toldas, pretendia agora inutilisal-as
c por isso levo forle altercação com o Sr.
Antonio Victorino, administrador da alludida
villa.

Segundo nos informou a policia, o condu-
ctor, no auge da discussão, invadiu o escripto-
rio, pretendendo aggrcdir o Sr. Victorino, no
que foi obstado pelos seus auxiliarcs, Srs.
Melchiades AnsiiA c Pinlo Machado.

Ai policia do '2.'iu districto acerescentn que
comparecendo an local foi na pessoa do com-
missario desacatada por Agrícola, que foi
preso.

-> . .I.-—--...1 ¦»eCK>*5^—» ....„-.
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Houve boje grande procura dc café e mui-
tos lotes á venda e para isso concorreram, de
algum modo, ns noticias da Bolsa dc Nora
Yorlt, que hontem fechou cm alta do 10 a
II pontos c hoje abriu com a de 'i a 5 pon-
tos. Hontem entraram 'J.PlU snecas, embir-
caram 525 e ficaram cm "slock" 100.1(10 sa.i-
ens. As vendas do dia sommaram 9.788 sac-
cas.

I Sr, almirante Kurtado
visitou o «linas»

Devido an mão lempo o Sr. almirar
lado, chefe do estado-maior da Marii
lena, deixou de attender ao convite do
mirante Alexandrino, para visitar ijj
çado "Minas Geraes"..: „,—

li
ba r
Sr.
cou

llir

Morreuroubando
"Pé de Anjo' ntorto a

tiros no Collegio
Santos Anjos

Dc ha tempos vinha um homem duvnfdliliuo
! n mallns do Collegio Siinlos Anjos, ua Tl.luca.
fazendo a lenhn quo cnrrounvn, Nunca fârn des-
(obcrlo. Os vigias eram roíirollOIldldox 0 O des-
conhecido coiiilnunvn u fuinn. l'm diu, viram-

.'. "' *y-"'¦¦

"Pútrido Monteiro, o vigia úisasslno
li*o( mas o vigia, desarmado, leve medo c dei-
xou-o fugir,

A irmã superiora do collegio transmitihi or-
dais severas aos trabalhadores.—Prendessem, si o ladrão resistisse, que o
inalassem. E nrinnrriin-sc os vigias.

Hoje, ouviram os Ires, rumor na malta. Ar-
modo um dclles com uma espingarda subiram
a encosta do morro da Formiga. I.ú 00 alto,
armado com um machado, O ladrão esperava-
ns. .Imito, um monte dc lenha já preparado,Não podendo fugir, cllc affrontávn os vigias.

Destes, adcantarain-se José I.opcs e Anlonio
lires. Patrício Monteiro, o outro, o que estava
armado, ficou mais atrás. O ladrão investiu
contra os dous. brandindo o machado. 1'alrieio
recuou c levando n arma á cara dclonou-a.

A grossa carga de chumbo foi ferir o ladrão,
no flanço. Elle ainda caminhou um pouco, cam-
bi leou, as pernas tremeram e foi cair morlo,
um pouco adeante, sob os olhares idiotas dos
Ires vigias.

Communicado o facto ri policia do 17' dislri-
elo, foram ao local autoridades, que lá prende-
ri m o assassino c seus companheiros.

O ladrão, "ia o vadio Manoel Vital dá Silvo,
vulgo "Pé de Anjo". Seu cadáver foi para o
necrotério, sendo o criminoso autuado cm Ha-
grnnle,

¦ <m»& ' ¦

A escandalosa e exor-
bitante alta da

gazolina!
Os "chauffeurs" de S. Pau-

So já se declararam
em greve

S. PAU!.O, 16 (A. A.) — Continuam em pn-
rede os "chauffeurs" de automóveis dc praça,
que reclamam a diminuição do preço da gazo-
lina. O Dr. Rudge Ramos, terceiro delegado au-
xiliar, a quem eslá affecto o serviço dc vehi-
eulos, tem providenciado pnrn que seja garanti-
da a liberdade dc trabalho aqueiles que não es-
lejain de accordo com o movimento paredista e
bem assim, para que sejam eyitados ataques
c depredações por parte dos paredistas, no caso
c!e ser por elles mantida altitude menos calma.

A parede foi determinada pelo súbito nu-
gmenlo do preço da gazolina. Na sexta-feira ul-
tinia, uma caixa desse combustível era vendida
n:> praça, a 212$ c no sabbado o preço subiu a
üiíji; á (arde, as principaes casas que tèm depo-
silo de gazolina, affixaram o preço ininimo de
80$; A' visla dessa alta, que torna difficil ;i
si1 nação dos automóveis de praça, os inlcressi-
dc.s declararam-se cm parede, com o fim de ic-
varem as casas depositárias dn combustível a
vender o produeto por preço mais razoável.
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0 prolongamento da M
Senhor dos Passos

Cremos não lermos perdido as palavras com
que insistentemente reclamámos a terminação
de um pequeno melhoramento no centro da ci-
dade — a extensão da rua Senhor dos Passos
até alcançar a rua Uruguayana, para o que só
falta demolir nm prédio velho c um paredão.A commissão dc negociantes interessados nesse
melhoramento, composta dos Srs. Antonio Bar-
reiros Martins, ,7. Gil, Camillo Mourão, Costa
Salina e Ferreira Costa, acompanhada do advo-
gado Sr. M. Rodrigues, procurou hoje o Sr.
prefeito municipal, a quem, como ha dias ante-
cipamos, fez entrega dc um memorial expondo
a necessidade, as vantagens c a facilidade dc sc
I?vnr o caba aquella obra.

O Sr. Dr. Azevedo Sodré promelteu empregar
Iodos os esforços para attender promptamentea tão justa reclamação, declarando que iria porcites dias examinar pessoalmente o* local.

*¦#—»*«5 &5>»—-<t*-

Credito para o ensino
O Sr. prefeito endereçou hoje uma mensa-

gem ao Conselho Municipal, pedindo a aber-
tura de credito para pagamento dc coadju-
van tes dc ensino.

-?—«aos».

Velha questão complicada
que se decide

O caso Urbino-Gonstantinò
Teve boje o seu epílogo no foro a questão

que, ha talvez dous annos, sc xinha arrasta;1.-
do entre os Srs. Alfredo Urbino de Souza
Guimarães e Constnntino Pereira, com mar-
ciias c contramarchas, appcllaçõcs, aggravo.;,
chicanas, Iodas essas mil e unia cousas qu.4surgem nos casos judiciários.

O Sr. Alfredo Urbino alugara an Sr. C. Pc-
reira o sobrado á run da Alfândega n. 33,
soblocando os sem; commodos para escripto-
rios vários.

Houve falta': do pagamento dc alugueis C
outros incidente?, vindo dahi a quesião cnlrc
proprietário c locatário.

Foj requerido, então, o despejo pelo Sr. C.
Pereira, por seus advogados, o que hoje, ofi-
nal, foi concedido pelo juiz.

A's primeiras horas da tarde chegaram ;'
rua da Alfândega n 33 os officiaes de jus-
liça, guardas, etc, c os que sabiam da velha
que./. ~ i se foram agglomcrando cm frente ao
prédio.

O Sr. Urbino conseguiu que ns seus mo-
veis não ficassem ao lempo, sendo postos cm
caminhões. Alguns escriptorios tiveram a con-
cessão especial dc se mudar cm dias proxi;
mos. Pahi, talvez não seja ainda o despejo o
epílogo da iiueslãojjy -~

A sessão semanal da
S. Ni de Agricultura

O insuecesso parcial da\
immunisação do gado im-

portado pelo M. da
Agricultura
—«—

A Conferência Algodóeira c
a düatação do praso cie

descontos do Banco
do Brasil

l) Sr. Di', Miguel Calmou, vice-prcsidcnlc
da Sociedade Niicioiuil de Agricultura, prcsl-
diu, hoje, á Inrde, a reunião semanal dessa
.sociedade,

Abrindo n sessão, o Dr. Miguel Calmou jus-
lificou a ausência do Dr. Lauro Muller, prc-
sidente,. devido no seu eslado de snude.

làn seguida S. S. deu a pnlnvrn ao Dr.
lidiiarilo Colii.m, quo fez sentir á S. N. de
AgrlcÜIjurn, que não devia impressionar n
Improrísn 0 o governo o facio do insuecesso
pnrelnl da iminunisação do gado importado
pelo Ministério dn Agricullnra para o 1'osto
Zonlccliiiico de Pinheiro e para a fazenda de
Santa Mouicn.

Ii' muitíssimo nnlural, observou o orador,
que os protozonrlos causadores da moléstia
conhecida por "Trisleza", no seu nome RC-
ncrico. nprcsenlcin muilns gradaçOcs de vi-
ruleucia qne determinam, ás vezes, beca tom-
lies, mesmo quando os aiiimacs, submcttldos
á Immunlsncno pela iuoculação do sangue dc
outros niiiinacs, sejam, na cvoltlçno da zoo-
linse, acompanhados dos mais competentes
veterinários.

As decepções desla ordem não devem de-
terminar o mínimo desanimo, porquanto, por
multo grande, que seja o cocfficicnte dc per-
das, os nnimncs reproductoros, definltívamcn- j
lc iminiinisados, representam um valor dos
mais subidos, como coiiqtiislu para a pensa-
ria nacional.

Si mais algum argumento, concluiu o Dr.
Cotrlm. fosse preciso para provar a grande
Utilidade das baniu iras carrapalicidas, o alar-
ma agora levantado nn imprensa, a proposi-
Io (lo^ cocfficicnte da mortalidade observado
nas acluaes iminiiiiisaçõcs, vinha patentear a
opportnnidade da disseminação daqucllcs ap-
parclhos, que, reduzindo o numero dc parasi-
tas veclorcs, contribuirá para a atlenuação
gradual da virulência da zoonosc.

O Sr. presidente congratula-se, depois, coro
a presença á reunião do Dr. íüoy de Souza,
representante do Rio Grande (fo Norte na
Conferência Algodóeira, e dos Srs. João
Severino da Silva, representante da Associa-
ção Commercial de Santos, e Dr. Asccndino
Cunha, representante da Parohyba.

São lidys pelo Sr. presidente varias memo-
rias Apresentadas para a Conferência Algo-
doeirn, entre as quaes ns dos Srs. Paschoal
dc. Moraes, sobre a adubação do algodão; do
Dr. José Augusto dc Magalhães, sobre uma
nova applicação do algodão aos vestuários
nos climas quentes; do Dr. Dias Martins, sn-
bre a cultura do algodão do sul de S. Paulo;
do Dr. Diogcncs Caldas, referente ao algodão
na 1'arah.vba, c do director do Lloyd lirasilei-
ro, some a prensagem do algodão e o seu
commercio.

O Dr. Miguel Calmon communicou ainda
ipic estão dadas Iodas as providencias'para a
Exposição Algodóeira, na Bibliolhcca Nacional,
sendo nomeada uma commissão para sc en-
tendci/com os differcntcs representantes dos
tüstaiW?, quanto nos espaços pedidos para as
respectivas exposições.

Ficou assentado que so ale 30 do corrente
serão recebidas ns memórias destinadas á
Conferência Algodóeira, dc accordo com o
questionário organisado pela commlssfio.

São dados a conhecer á casa vários officios
dos listados e de associações particulares no-
meando representantes para a Conferência.

O Sr. presidente eommunica também que o'
Ministério da Agricultura providenciou sobre
as passagens aos agricultores do norle do
paiz e que devem comparecer á Conferência, j

A seguir o Dr. Miguel Calmou trata de um |
assumpto de importância para a producção
algodóeira, relativo á ampliação do praso dc
descontos do Banco do Brasil. S. S. faz notar
que a Sociedade tomou a iniciativa desse mo-
vimento cm favor da modificação dc quatro
para seis mezes, cm attenção ao cyclo vege-
tativo das nossas principaes culturas, que
não podem eslar na dependência dc prasos
tão curiós como as mercadorias que fazem
obiecto do commercio de importação.

Confiada nas promessas dos Sr.s. presidente
da Republica c ministro da Fazenda, a di-
rectoria da S. N. de Agricultura viu, com o
maior prazer, manifestar-se inteiramente a
favor daquclía idéa o Sr. presidenlc do Ban-
co do Brasil, cm seu ultimo relatório. Infeliz-
mente, porém, conslou á S. N. de Agricultura-
que o representante da Fazenda está au-
lorisadó u votar contra essa proposta, na
próxima nssçmbléa gera lextraordinaria da-
qtiellc Bauco. .

Km visla disso, o Dr. Miguel Calmon pro-
põe A dircctoria que sc nomeie uma commis-
são, afim de so. entender com os dircclorcs da
Associação Commercial do Rio de Janeiro e
do Centro Industrial do Brasil, e combinar
uma seção conjunta, no sentido de obter dos
póderes públicos a ampliação do referido
praso dc desconto, que, agora, mais do que
nunca, sc justifica, dadas-as perturbações nos
transportes c nas operações eommereiaes, re-
sallanlcs da conflagração européa.

?—as**»—¦

A distinta por duas cadeiras
bo Senado

O Sr. Rogo Monteiro iv»poiideu hoje n
conteslação do SOU diploma dc sciiadoi pm-iniciada hontem, pernule a commissão dc
pudores, pelo Sr. Saladlnn dc Gusmão, pro-curador dn Dr. líchon Rodrigues. Arguu de
Inelegível o mu contcstnnlo, quo ó, segundo
diz, funceionario federal domlsslvol "ml nu-
lum".

Foram, pois, perdidos os votos que cllc ob-
leve, os qunci, oídrolnnlo, não lhe nssegu-
ram n victoria uo pleito.

A candidatura do Sr. Uchon foi uma snr-
prosa pnrn Ioda flonlo o ns aclas que npre-
senta são falsas, como falsos são todos osdocumentos npcuionlndos.

li o Sr. Rego, que morro de amores polo
lollni, diz "Ah uno disco omues", e icrml-
na desta maneira:"Senado, recinto augusto, para onde sf.
devem onlrar iiqucllos quo a soberania na-
cioiial designar!..."

Km seguida o Di. Gusmão fala. começando
assim: "Um pungente gemido, pezarosn vi-
paiiião du sou dorldo quclxumc, ó n oraçã i
do illuslre candidato..." e prova, citando
Jurlsoonsultos romanos, francezes, ilnllnnns
e pátrios quo 'i Dr. Ucliôn (' perfoilaineiilcelegivcl, por ser funceionario vitalício. A'
commissão deixa res/dvor o <aso.

Entra, depois, em discussão o caso do Di'-
Iriclo Federal.

O Sr. Thomaz Dolfino, sobraçando dousinimensos volumis, um contendo milhares (le
documentos o oulrc com 223 paginas escrl-
pias a inachiiia o contendo a sua conlcsla-
ção no diploma do Sr. Irlneu Machado, c<i-
moça a lor. A >ua cnildldal.iim é Icgilima c
a indicação do seu nome para occupnr umacadeira no Senado é a mnis i.lla prova dedislineçáo que llic poderia dar o seu partido.Julfia-sc eleito e ali está para defender c
seu direito, (pie é o dos seus amigos. (Jua-i-
to mnis csludn o pleito, mnis se convence
da sun victoria. I.é o resultado d.i eleição
cm Iodos os diários desta cnpítnl; todos ai-
firmam (pie houve completo abstenção de
eleitores; as chuvas foram constantes e nodia da eleição houve iuundaoões: a indiciaamedrontou a população, e o Sr. Irlneu tema coragem dc affirmnr quo obteve sete milo muitos votos!...

Entra na anal.vsc do pleito, referindo-se
a uma por uma das secções cias prclorias c-
mostra os falsidades, ns fraudes, a desfa-
çatez da eleição apurada pelo Sr. Irincit.
Votaram fnllocidos; o mesmo eleitor vota
cm duas secções e lia uma li?Ia coma tendo
votado o nome de Fransisco Chaviél...

Ii' uma bacebnnal tudo aquillo c o oradorvae citando, pelo numero, os documentos quemostra á commissão.
O Sr. Iriucu, sentado an lado do Si. Tlio-maz, ouve ludo risonlio, aparlcnndo delica-daincnte, ás vozes.
A's 1(1 horas o Sr. Thomaz estava na pa-gina 2!l da sua colossal conteslação.
O Sr. senador Abdon Dapllsta, rcíalor dopleito, requero a uspcnsâo dos Irnbaüios.
A commissão defere o pedido e suspendeso a sessão, devendo continuar amanhã coroa palavra o Sr. Thomaz Delfino.
A sala da bibliolhcca do Senado, onde serealisam as sessões da commissão dc pode-res, eslava repleta de pessoas que ali fo-ram ouvir os deli.',tes.
Felizmente, tudo correu ein piem paz cdebaixo dc absoluta ordem.

Greve em uma estatiçitf
de lenha

A's lá horas do bojo, os empregados dn o*-
Inicia do lenha du firma Cosia Ferreira, ii runMarechal Deodoi'0, 0111 Nlolhero.v, doolararam-sc
om greve.

Pnrn o local foi enviada uma força dc poli.cia, iilim do offorooor ga ran lias aquella firma.
*"»¦*_,

COMMUNICAOOS
As nossas exposições estao

franqueadas ao publico.Nei Ias encon trará V. Ex tudi
quanto necessitar para •

adorno dc sua casa
Leandro Martins & C.
OUKàVES, 39-41-4íi

OUVIDO!?, 03-95

Construcções civi, pfltoí eii„oiilieiro,
Kiirc Ozorio tfo Almeida e

Scrzetiello BenStc3 Mcnüas
«Jornal do llrasil», 5* andar

Grande exposição de moveis
Rua do Tlicalro n, I--Tolopliono 47(5 (.

Coitas Virtuosas d%Lr,.l°
Curam Iicmorrhoidcs, males do utero,
ovario, urinas c a própria cyslitc,

Dr. Eduardo de Magalhães
Clinica medica, particularmente doenças do

eslomngo, pulmão e r.crvosas. Cura da? mo-
leslhíS rebeldes dn pelle . mucosas. nrlhritis-
mo. syphllls c morphéa. Oá cons. c nppllca o"Itndium" ás 2 horas ,n run Sete dc Sctcmhro
n. 135.

A projectada greve ferro=
viária na Hespanha

MADRID, Kl (Havas) - Os ferro-viarios (!•¦(.".icdo Savagossã c Uarcclõnn persistem no ;• -lento dc levar a effeito a greve nnuunciada parao dia 20 do corrente.
O governo, porém, moslia-sc' oplimisln c--copto no que respeita ás estradas de ferro da(atalunlia, onde teme ííuc a greve scia real-mente um facto.

Foi extineta a commissão
O Sr.

do seu
baixar ;

dos "sapos"

Os escândalos do
caso Standard Oi!
Pá^osegaaÍM wa gsoSSsãa

© âHfgyaü^âío rssvjiaeifâdsí pcBa»
SBa», B^eoíiles Hãcutis

Agora ó com a policia marítima

Como sc sane, os escândalos produzidos
pela publicação das paginas da cscripturaçfo
da Companhia Standard Oil Um dado mav-
gem já á intervenção da policia, para apn-
rar a responsabilidade dc. funccioiiarios pu-
blicos citados nessas paginas cem avulladns
propinas';

Esla tarde proseguiu na 1* delegacia an-
xiliar o inquérito requerido a propósito pelo
Dr. Mendes Diniz. ex-li" delegado auxiliar,
(pie atí agora vae dando um completo rc ul-
lado favorável aquella autoridade.

Nesse inquérito toi ouvido o secretario
particular do gerente geral da Standard O'!,
Sr. Dulce (icrad White, que declarou nem
conhecer o Sr. Mendes l)in;z, ignorando por
completo ter sido dada á policia, representa-
da ria pessoa do cx-H" delegado auxiliar,
qualquer quantia sob qualquer prciexlo.

As diligencias proseguirão.
A' larde o í)r. Aurclino Leal, chefe de po-

licia. determinava que fosse officiado ao Í!D
delegado auxilia.*, mandando abrir naquclln
delegacia um oulro inquérito para apurar urn
lançamento dc dinheiro epie exisie na esevi-
pturnção da Standard Oil nm nome dn sub-
inspector da policia marítima.

K quantos inquéritos mais ainda terão
que dar trabalho á policia sobre o mesmo
assumpto ? K algum dclles dará resultado '!

NO MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
Õ r.:\ ministro dn Viação enviou a Iodos os

chefes de direclorias de seu ministério uma
papeleta particular, deierminaudo que lhe
fossem, incontinenli, prestadas informações
sobre si, desde 1G de novembro de 1914 até
hoje. houve entrada nas mesmas direclorias
dc qualquer requerimento, processo, etc, em
que fosse parle, directa ou indireclamenle a
Standard Oil, e, no caso nffirm.alivo, tudo

.nio houver a resneita-.. ..  „

Dr. Azevedo Sodré, por intermédiosecretario, Dr. Álvaro Rodrigues, fezi seguinte circular, dirigida aos agen-les da Prefeitura:"Attendendo á exposição feita pelo chefeda commissão fiscalisadorn dos'serviços mu-mcipaes, no sentido ríc. suspendendo "a 
aecão((ue lhe foi dado desenvolver, confiar na con-tinuidade da actual .situação fiscal mantidad ora avante pela exclusiva intervenção da vos-sa autoridade, manda o Sr. prefeito commu-mear-vos que, dando hoje por findos os Ira-halhos daquclía eommi-ssão, o faz não só coma esperança de que sc realisem os votos ex-

pressos jielo mesmo chefe, mas ainda paralhe sobrar a certeza de que bem compenetra-cio dos vossos devores c disposto a cumpril-oscom lodo o zelo c solicitude, não consenlircis
que se disvirtuem os serviços dc fiscalisação,
hoje perfeitamente normalisados.

Assim sendo, renova o Sr. prefeito ns re-conimendaeôes que já teve ensejo dc lazer-vos verbalmente, quando foi de vossa npre-sentação e chama a vossa attenção para arigorosa execução das leis, posturas c ordens
em vigor. O (pie, cie ordem do mesmo Sr.
prefeito, levo ao vosso conheci mento para osdevidos fins."

Quer'dizer que o Sr. prefeito confia os ser-
vieos da fiscalisação aos próprios guardas e
agcnlcs. Pois sim! S. Cx. vae ver brevemente
que confiou mal...

A Casa Salgado %mím
Communica aos seus amigos c freguezes queacnbn dc receber importante sortimento de

vestidos, costumes e mnnleaux dc lã e dc se-
da, chapéos, para senhora e para mfnina,
boas de pcllcs c dc pltlinns o. grande vario-
ciado dc tecidos dc lã c lã e seda liara inverno.

OUVIDOR, 9L> -Í-.

Loteria da Bahia "
Resumo dos prêmios da 72' exlracção dl

1910; JI» exlracção dc plano n. 17, realisada
hontem, sob a presidência do Sr. Dr. Cd-
gnrd Dorin:
IS'254 12:000í000
D">17 a:0ü0S000'-'.'l'^.i 1:0008000

Luciano Ramos Oliveira
Martins

Adclinn Vianna Martins e filhos
participam a todos os parentes e arai*
gos o fallccimcnlo do seu exlvélbosõ
esposo c. pae c convidam para o eu-
torro quo ss rcnlisaru amanha, ás í.i
horas, saindo o feretro da sua resi-dencia, á rua Darão dc Mesquita n. 200, pa*ra o cemitério dc S. João Baplisla.

^AFFONSO BALLEUX^
TERCEniO MEZ

Mausina dc Oliveira Ualleux, Lydia
Odetle Ballcux, convidam as jicssoas do.su:r nmisade a assistirem á missa pelaalma de seu sempre pranteado esposo c
pae, AFFONSO BALCEUX, amanhã,
quarta-feira. 17 do corrente, ás !) 1Í2, naegreja de S. Francisco dc Paula, c desde 

'já 
seconfessam gratas.

Julia Ernestina Castra
de Aj-aujo

Falleeeu hoje, As 11 1|2 horas, D. ...
1.IA ER.VESTINA CASTRO DE ARAU-
JO. O seu cnlcrramenlo realisar-se-A
amanhã, saindo o feretro da rua Ma-
rcclinl riermes n. 01, á; horas, pa-

¦-agHfrtftw t-

O prefeito miinicipai de
Nictheroy está amortisando

a divida dos yiníe e cinco
mil contos

O Dr. Octavio Carneiro, prefeito municipal
de Nictheroy, determinou hoje ao tbesóureiró
da Prefeitura que recolha ao Ronco Mercantil,
nesta capital, a quantia de 100:000$000, parnamorlisar a divida do municipio.

hisse credito foi hontem assignado por lia-
ver saldo.

enio nã
O Sr, ministro do Interior, por aclo de hoje,

addiu, transferiu c classificou na Brigada Po-
licial, respectivamente, os seguintes officiaes:
ao estado-maior o capitão Francisco Vieira dcAzeredo Coutinho; da 4° para a 1" companhia
do ,">" batalhão, o capitão José Gonçalves Pe-reira de Mello c na 4" companhia do referido
batalhão o capitão Álvaro Pinto Ferraz.

&<MUI í-íS fl

ein pala* ®
18 horas, iSanlos Dumont foi recebido

Cattete, pelo presidenlc da Republica.
O aviador patrício cumprimentou c .agrade--

ceu ao Dr. Wcnccsláo Braz a representação ck-
Ex. no seu desembarque hontem, nesta cnpi-
(ai. &
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O mercado cambial melhorou um pouco,
muilo embora os bancos, á ."hcrlura, como
hontem, repeli .".em n:- taxas de 11 Üíljüi.' r
11 15|1G d. No correr do dia, porém, hori-
vc bancos ipic passaram a sacar a 11 31|32 d.
Os esterlinos ncgociarnin-se a 20Ç300 c 20S-10C>
c as letras do Thesouro com 7 "I" de rebati,
Na Bolsa as negociações para cs apólices cia
União dc 1909 c parn as acções da.% Minas
de S. Jcronymo c d^ Poças da Bahia to-
mavam vulto.- - " -«*>

o cemitério de S. João Baptisti.

0 Emm do Emull e a
iSòrocàliana

Surpresa não tive quando, ao abrir o -!nr^
iidl do Commercio, esta manhã, lá não encon-
trei uma =ó palavra cm defesa do Banco do
Brasil .

Para quem conhece este monstruoso proces-so da Sorocabana, o silencio do Banco do Bra-sil explica-se, muito embora não tenha jus-tificaliva,
Admirados, entretanto, devem ficar Iodos

aqueiles que tiverem acompanhado esla po-lemica, provocada pela carta dirigida a um dos
jornaes desla cidade pelo distineto advogado
do Banco do Brasil, polemica cm que me aba-
lancei a demonstrar eom a maior tolerância e
com n maior cordura, que o direito está ao Ia*
do do meu cliente, umn das maiores victimas >
dn fallencia da Sorocabana, e, portanto, dos
syndiços, que são os responsáveis pelos fados
inauditos que no processo sc encontram.

Para-o publico c;uc nos lé o nos ncompauhan
0 silencio do Banco do Brasil collocal-o-A uu-
ma situação deplorável.

O seu provcclo advogado julgou, c nisso ti-
nha toda a razão, que era preciso frisai- o'ob-
jecto da ultima decisão proferida contra o
Banco do Brasil, pela Corto dc Appellação, cm
torno da qual A NOITE bordara um innoccn-
te commcntnrio, e isso porque a noticia vaga
e imprecisa dc censuras feitas ao Banco 'abria
margem a duuidas prejudiciacs aos reconheci-
dos créditos do Banco do ISnísil".

Ora, si o competente representante do Ban-
co do Brasil foi tão pressuroso cm defender svii
cliente dcânto de uma iucrepação vaga c inde-
terminada, como explicar-sc o seu siicncio
cm face dc uma necusação precisa, clara e for-
malmente apontada ?

Trata-se de um facto da maior gravidade, • —
dar-se como entregue an Banco Norte America,
aquillo que elle não recebeu c. mais do quoisso, ter-se feito um lançamento falso no ba-
laneclc levado a Juízo,

Aponto o abuso, indico o local em que so
acha o lançamento simulado, e n Banco do
Brasil, o responsável único por esse lançamen-
Io, fica em silencio, nessa doce o vaga posição
contemplativo de quem não sc prcoecupa coiu
as cousas da terra...

Mas o Banco do Brasil não tein o direito dc
proceder assim, e só o faz era desespero de
causa.

A sua administração c constituída por pes.
soas da maior competência o do maior acata-
mento, O seu presidente, directo representante
do governo do Republica, é um homem inte-
gro c de notória capacidade, c a clle cabe, pelos
estatutos, a superintendência da parle conten-
ciosa do Banco.

Ao honrado patrono do Banco do Brasil não
faltam as brilhantes armas da inlelligoncia c
da razão.

Nesta contenda, portanto, seria facilmente cs-
magado o obscuro advogado do Banco Norte
Ar-.crica, si não estivesse dc seu lado, nm*
parando-o, o escudo invulnerável da ver-
dade.

O silencio do Banco do Brasil imporia nn
mais precisa das confissões, e demonstra que
c> processo da Sorocabana encerra a mou-
struosidade que apontei:

~*SL O. Banco do Brasil, seu syndico, apodera*

M
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A NOITE —Tetçn-iblrn, ifl de Maio tíe i<)ifi
Jit' do rnteiu de um oredor, o pnra encobrir '
jicrniilc o Juta dn fullencln o Intjunllflciivel
iielu que prnllcuu, nfto trepida em fiucr um
Iniiç.iirienln faixa, • •»

Mas será csho a unira inom Iniiisldiulc que
ío eneonlrn nn enerlplitrnçiJo dn Sorocnbnnn ?

Nflo,
O ltaii.o do I'.e.,-.il nao ne VSXOII de cobrar

jau- aiilcclpncáii, e contra expressa dlspottlçilo
de lei, n coininlhhíio n (pie so teria direito,
pelo exercido da syndlcnneln, dopòli de fin-
du-. ns funcçucH, com o julgamento dc suas
conlns.

Poilln o Ranço do Brasil, o primeiro esta-
lielecimonto dc credito do pai/, dc cuja nd-
liilnlslr.içiio participa O governo dn Itcpublicn,
proceder assim, dniido um publico exemplo de
jiáo obedecer á lei, ü receber num comnilssilo
iiiiIck dc ter direito u ella V

Por que nilo esperaram 03 s.vndlcos pela
prestação dc conlns, parn ó depois du seu
julgamento receberem a coininls:;no '.'

Simplesmente porque o llnnco do Brasil
uno piuic prestar conlns do exercício dn sjn-
dlcnncln,

Parn iidlnl-as iiiilifinlihinicnlc. é nilslcr
mn pretexto, e por lano vlio ctcrnlsiindo em
Juízo, durante 11 iiuiins, dcinnndiis que con-
f.llliuni a Inliun dc salvação a une se upegam
como nailfrngos sempre qiu' nlgiini prcjndl-
cailo o-, llllerpellil pcin llusllllo iludo nos lia-
verei d» ninsmi.

Tudo será explicado, replica o llancb,
quando na emitas furem prestadas,

As conlns, entretanto, ;»'> virão com as Kn-
lendas firegas.

Não sé coinprchcndu que a existência de
tres ou qualro processos, com objeclivo certo
e determinado, seja motivo pnrn que não
prestem os syntlleos ns sua; conlas o isso c
Imito innls cliiniiirosn qiiuulo é certo que ha
credores que ngiiardnni pela prestação d.i^
contos para receberem um rateio a que tem
Indiscutível direito,

O Manco do Brasil jamais poderá cxplicnr,
C ainda menos justificar, como foram dela-
piiludo.i milhares de conlns .Ia iiiav.it 1'alliila,
em tlispíndios não nittorisudos pelo'juiz iln
fallcncia.

A escripturaçôii da Sorocabana. a seu cargo,
é um oaudcinoiiio. nella tlansain os ulgarl:;-
mos um tango internai.

Por liidn a parte -c palculcaii) a balbur.lia
e n >>.il iir.au.

Os syntlleos, liitcrpcljudos pelo juiz tia Ia!-' lemia. allirinani hiije um fnclo pura negal-o
ainaiihá.

li' precisníncnle uni cabos.
15 quando uno ha uma resposta cabal pnrn

abafar os clamores de iudignnyúo doa infcli-
z.'s ercdorcf, ná.i trepida o Uaiico do Urnr.il
em afflnniir cm Juizo a fallcncia do The ou-
.ro da Republica .

K' o que vamos demonstrar.
O advogado

tona Viciaria Pardo Imitai
Rio. 10 de inalo ile 1911$.

%$mfimWa

QUE SOA ?
¦.. ¦¦¦»..

Um desconhecido morre
na Santa Casa

No diu Kl ultimo foram pedidos os soecor-
ros da Aüijlslciícln pnrn um iudlviduo <|uo se
acliuvii cuido ua rua da Misericórdia, npre-
sentando um profundo ferimento na cabeça.

l.evndo no posto, o ludhldiin, que era lio-
mem, upoiirenluiiilo .Mi annos, pobrementevestido, uno ponde prestar dceliirncoes, sendo,
«pos o Irntumculo, Inlcrmido mi Santa Casa,
cm estado dc coinn.

Hoje falleceu, sem que se ctlabolecesno a
sim lilenlldiido nem fizeste declarações,

O seu cndnver foi paru o necrotério.

LEIAM HOJE
 o«Jornal das Moças»

Kntre outras eotisiis Irará :
Mez ile Maria —¦ cerca de 50 Instantâneos

ás portas das cgrcjns do Meyer, llngenho No-
mi, Snnlo Affonso e S. |.'rnnclseo Xavier.

Anipln scicáii de Motins, Concursos Spoi-li-
vos • Taça Joriial da* Moçui o campeonato
dc "Inws-tennis".

O futura ¦ secíáo de ciirloinunclil pnr Mr,
lidin I. 1'inii Incalculável collccçâo dc re-
tratos tle gente chie.

I)llliel.cs poitnes, liseolhiihi e variada co!-
Iiihoruciio Ijlcriirin.

Pliiitiigrapliias de collcglos, etc. O Xatoa-
do da Helena, por Antônio Torres — O jonenencantador.

Seeçát) Infantil interessante, etc, etc.

.ciam, pu o Jornal doa l/o^i/s.
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—•Cavalheiro, pode-se pedir esmola?
Foi assim que, ba um anuo, entrou pelarediitcn i da A NOITH um homem, lyjío de

nortista, bem falante, arriistinulo nina ncriin
de páo, h contou a historia: viera dn norte,
com a iiiuiilla, acossado pela miséria. Aqui,
iieo"iivji, por fnlla dc collocilçAo, Sentiu a
fume dos filhos, que á su.i volln pcdlnni pão,n chorar, um ainda pequenino, Ivnqiicceiidn os
longos annos que Irah.ilhnrii pnra o tfdvcrpn,cm cujo serviço -e liiiillllsnra, affroiitiindo a
vergonha, pedia cumula-, A policia perseguia-ou elle, Pedro Hodrlgucs du SouíSn, Irln no pre-sldenfe dn llepiihlicn pedir.-Nós, pobres, lemos o direito de viver!

M'-ni >"-llu' conselhos. Puno ficou .i pediresní.il.ií no largo dn Cirlocn, Dias passado.,um poliu.il i, prendeu c 1'tdrn fez om "iiice-
tiog" de nrolCjlo.

A A NOITE estampou o seu rei ralo c con-
lou a historia.

Saldo du prisão, Pedro, fiiztíiuln o lornnlde povo, foi no Dr, Wcnecslno Unix e expoz
a sua situarão.

S. lix,, condoído, cnrldosnínónic líic deu àdí
e iiiniitloii-o voltar. Umn cnrlii no Se. Souza e
Sllvii. da l.lmpeza Publica, fez o Pedro cm-
pregado do arrecadação, com mu ordenado
que lhe dá paru manter os seus.

Hontem cnconlrnmos ó Pedro, a passeai,
lodo rlsonbo, multo limpo, eum tmin pernatic couro. Conheceu-nos c contou a suo sorte.

Sou quasi ciipllnllsln, Orando homem, o
Dr. Wcnccslán I Já lenho unia nrruniu iissim
de seu jornal, porque nunca mais deixei dc
comprar a A NOITK, que me protegeu.

SANTOS DUMONT 0 anniversario imuiliã do rei da (J
HepnfiaAs maniíestaçóeà e as

festas

lOTtkU FEOcRAL
Hcíiimo dos prêmios da loteria dn ünpllal

Federal, piano n. ÜIIT. estr.ihidu hoje:

«
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Lw quem senão os
couros ?

Pela rua Senador Kuzebio pnssiiviiin, pela
manhã, n-. indivitliio.s Benedicto Silva e Se-
bastião Pontes, carregando grande quillitida-dc th: couro i.

I ni policial, siispeilnndo, prendeu-os, con-
duxiudo-os para a delegacia do It' districto.

Ahi', como nau expllciijscin conveniente--
r.inte a procedência dn mercndorl.i, ficaram
dcUdi,,.

At: t|uc se presume, os couros foram fur-
lados lio cáe, do porlo.

.\ policia é.tlá npurando o ciso.
Benedicto c brasileiro, diz-se trabalhador

ti reside lio morro do Pinto. O seu compa
nheiro i- lambem brasileiro, vagabundo e
ivsiih: nn Pnvelln'.

NINA IDEAL
QUINTA-FEIRA

Um assombro einematogrnplíicò !...
Uma obra ultra grandiosa !.., Um lilni

que representa o dispendio
de uma grande fortuna !... (.) ultimo

monumento da arte muda !...
SEU TITULO É

AMORDAÇA
eni 5 actos extrahida do róniaiice de

Victorién Sardou

Matricula na Escola Normal
Quem nàoconseguiu entrar este anno

; naquelln líseola ilevemalricular-sequan-
to antes lio i" anno tio Curso .Normal

;:ri cameiio tio Instituío Polyglotico, o mais antigo
8J8 lilephnnlc \e 

mudos mais acreditados pelo grande
llorholei.i | numeroide alumnos seus matriculados

J 
nos diversos annos da Escola Normal;

[Avenida Rio Branco, 10G - 108.
¦ ¦*»*¦ ¦H? ír-.^
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(limpador «s polidor universal
EIVI TODA A PARTE-<•»•

''e^^^^^U^mmm-iMJ-imlm!^>^^^"^"*

Os iiilerpreles são as siunmiiládes do palco
ilaIi,ano.

BELLA HESPlírtlA, a rainha da arte da
gesto; EMÍLIO GHIOXB, o famoso ZA-LA-
.MORT, c ALBERTO COLL0, o joven querido
das damas, secundados ainda pora)A CAR-
LONJ c IGffACIO LUPl; que v<$í dcslum-
brarão cm sücccssivas scenas dá ¦ alta . so-
êiedade, reproduzidas com todo òJÉsplendor10009000' . /._X."i« A^~ r. J ciédade, reproduzidas com todo o-esplcndoi:;;~;»,A qreve dos empregados da \™ ^ * ^1^1*..: ] tt;:(Ki().s(i()H, ••» r 3 "« .\ opuleneia^do.i vestuários, a "fecne" tio::"!!!í'í!!!ü!¦ LimDCZci Publica rfp Rupno^ ^-16eá'a •fcs,a de •<''a.ií,'.iis j'éíéps9s? uiegon

Aires

SSsOO
.OTO

Vendido na eliz Casa Chaníec!er,
á ma do OUVIDOR N. 139

Habilitcm-se para a grande S, oao

Or. fastano da Silva
Moléstias do pulmão. R. Uru''uayana 35

Das 3 ás 4. 
"

Conflicio com a policia
. li l'l-NOS Al MES, II! (A. A.) — Con forme
mtormamos, os empregados do serviço de
Limpeza Publica Municipal declararam-se em
parede, exigindo augmenlo de ordenado, pon-liialidndu no pagamento c fazendo outros pe-didos. Esses trabalhadores, cujo numero so-
be a algumas centenas, mantinham-sc cm ai-
titud. ordeira, porem alguns delles. enten-
deram hontem a noite promover desordens,
desacatando a policia, que se viu obrigada
a prender cem desses homens, dentre os quese mostravam mais exaltados.

¦ ^tfci 1 „__

Dr. EíljfarÀbranles-^feÍ^d«
pelo Pneuinotliora.t

EIL ritOS HYtililA
Akiiii sem micróbios. Gonçalves Pinto, Al- 1 tendrú lugar ei dia 17 dc

aiulcgii 105. 8 lrli de ia nocbc.

Ivua S. José 106 ás 2 hor.u
~"" ¦ 

^«^» 
Sociedad Espanola de Bene-

ficencla
Sesión solenine para Inaugurnción dei retrato

«fei Rcy tle Espana
En nonihre dc In Comisión Organizadora

inyilo á los senores sócios y sus famílias A
asistir ii Ia solemnltlad que, para inaugurar
cl retrato tle S. 11. ei Rcy D. Alfonso XIII,

corrienlc, á Ias

les, o soberano conjunto do fausto e das
seducções feminii:aç,.._ As damas c os cava-
lheiròs nn pompã'.tlos banquetes c dos "gar-
deu parties , faiscanfes dc luz e de rara for-
hiosurà, atirando olhares maliciosos e fur-
tlvos, e por fim o riso, a alegria eoinmunl-
cativa cm doloroso contraste com as magoas
dc uma mãe que curte cm silencio o seu
martyrio, apparculnndo calma e satisfação.

Eis o que ireis apreciar em violentos trnn-
ses de profunda dramaticida.de. Pnra de-
monstrar o alto valor desta magislral obra,
bnsta dizer que a sua luxuosa montagem e
compenso artístico elevado custaram á fa-
briea "Tibcr-Film", de Roma, a importância
tle 1.200.000 liras, cerca de 840 contos dá
nossa moeda.

Os Srs. agentes Rlum & Scslini, por qua-tro cópias, com exclusividade para o Brasil,
despenderam 92 ir.il liras, equivalentes a 05
contos cm moeda do paiz. O Cinema Ideal,
para exbibir durante quatro dias um exem-
plar, pagou a importância de 12:0008000.

A artista HESPERIA, na qualidade tle prin-cipal interprete, recebeu da fabrica editoraa quantia de .'iO'} mil liras para posar no"film", estreando nesta slin ultima creação
43 "toilctles" differentes, cada qual a mais
rica e valiosa.

Vinde ver que saireis
extasiados !...
• —i-r

Notas do vítinem
Ila vinte e qualro horas Dumont vem rc-

cchendo ns gr.iiulcs manlfostiiçóus do povo
carioca.

rum das primeiras festas, das orgnulsu-
dus pelo Ae. ('.. D,, é u iuaiigui',içÃu da
Escola de AvI.içAo, que se dará nlnila este
me/.

As iiinnifi .1 içòci feilas an nvladoi' bra-
sllelro Sniilo» Dnmoiil pilo Vwo Club Ifm
tido um exilo que excedeu ,i expccliilivn,

llontein, ileiMiu multo n tlcícjnr o po-
licliiniciilo nn Ctrlral, omle i massa populai
ludo hivndlu.

 Em contiiilincAo nos festejos no nvla-
dor brasileiro, o1* Ihcalros ilesla cidade vflo
nrupnrelouar ao rwciuchegndo os^icdlaculof
de gala, estando ,lã determinado que partodos produetos reverta cm favor do Acro
Club llrnsilciro.

Os ihcalros já Incumbidos desses espectn-
culos sAo: no dl.i III, Pul.irc-Thciilrc. e no
dia 28, Tliealro dn NaUiriv. i, todos do em-
presa ri o flalhnrdo,

O Trianon dará Initibciu um espcctaculo,
bem coino ns empresas thcalrtics José Lou-
reiro e Paselionl Segrelo, cm ilini que op-
porlunninciile se dclernilnnrciu.

—i— A Sorvdteria Alvear dará um chá ao
illu-lre aviador, revertendo piirlo do produ-clu ii o Acro Cluh llrnsilciro. havendo du-
ranlc o referido chá o sorteio das flores, mui-
Io usado nas feslns elegantes dc Nice.—— Hoje, ás 20 lioias, haverá corso nn
avenida llio Branco, convidando a directoria
do Acro Club Iodas ns famílias cariocas a
comparecerem nu grande nutria.

AV (I 12, cm S. Paulo, n cslnçno dn Lua
rcgorgilnvil. Eram pastageiros tpie aguarda-
Vilm u rápido nnr.i o llio, outros que espera
vam Irem para Santos e. emflm, outros niiidn
que se jllrígliini ao:, subúrbios da grande cn-
pitai. Era um vne-vein intcroiitteiilc de car-
regutlorcs e dc malas.

Chegou Santos Utiniout, aeonipanbiitlo tio
seu irmão Dr. ILnriqu,. Santos Dumont.

Na "gare" nguardovnin iá n sua chegndn
os delegados do Acro Club ..• o reprcsentnutc
dn A NOITE.

O governo hnvln polo ;i disposição d'
Santos Dumont um cnrro-snlão especial c
havia tlado ordem de franquia para o des-
pnebo do sua bngngcm.

O grande aviador não se quiz ulili-ar des-
le ultimo obséquio e levou a sua mala a
dcjpacho coinmum.

A "gnre" enchia-se, os passageiros chega-
vam, us curiosos, cheios dc somiio, ninda cor-
riam n ver n partida dc Dumont 0 0 Iremsilvou e partiu.

.Mais um instante e deixava lambem n cs-
tncuo do Ura/.

Nenhuin representante offieial do governo
paulista.

A primeira cst-ição em que Dumont leverccepsno condigna- foi a de Queluz.O juiz de lireito dnhi leu-lhe uni sondociitiiiiMiistico c o povo ncela-mou-o.
Em Cruzeiro ginndc ma:-'a o v'clorioulerguiilarain-lhe abi por que paiz havia elleolilido n sua caria de aviador. Todos riram

gostosainfiilc Ia pergunto e o trem partiu.iviu liczcndc, uovn manifeslaçíio, que se re-
petiu cm llarra .Miuisa, Pinheiro c VollnRedonda.

Em Barra Man-a as nreançns atiraram fio-res sobre o glorioso brasileiro.
Na llarra do Plrahy nova c engraçada sur-

,preza estava reservada aos viajantes: O ora-dor popular perguntou a Dumont si entendiao portuguez. Foi-lhe respondido pelo palri-cio [Ilustre; cm fôrma casta de nossa lingua,
que teria ímineiiio prazer cm ouvir as nu-lavras tio orador.

Eni Belém novos acclamacões.
Ao chegar o comboio a Maxainboinba, Du-mont repousava cm sua "eiibine" das fadi-gas da viagem.

u Lrn^ grupo de scnlíoritas aguardava-o -fi
gare c o representante da A NOITE nãosem pequeno custo, precisou explicar ás ama-veis inanitcsiautes que não era o grandeaviador c que este descansava das agruras daviagem.

A ultima .manifestação a Diimont foi fei-
hurrahs 

"' " M"il°S vlv,lS c niuítos

L-.MA EXCURSÃO PELA TIJUCA
Haverá amanhã uma excursão pela Tiiuca.cm homenagem n Santos Dumont, promovidapelo Acro Club Brasileiro. Para as pessoasque quizercln toíiítir parte na excursão, liavc-ra cartões na sede tio Acro, á avenida llioBranco n. 183.

DÈRBY-CLUB
_-Em 1° tle junho próximo haverá no Derby-Club uma corrida em beneficio dos cofres doAe;) (.. li. Paro o parco "Acro Club Brnsilci-ro^ seru distribuída, além do prêmio ao ven-cedor, uma taça tle prata, offerecida pela casaMcdStal, por intermédio do Sr. Silva, the-soureiro do Acro C. Brasileiro,

Como a colônia festojará oiia dato
A colônia hespnuliolii festeja nninnhíl uiuh.

um annivcrsario do S. M. o rol D. Affou-
so XIII, Varias i.oh luiildndns fórum promo-
vidos para cóinincniorar ess:t eplienierhle,

No Centro Onllego, ás 'JÕ noras, liavorA
scshAu soleniui'. devendo pronunciar o dl*
curso offieial O. Itlcnrdo dc Clius y (Inr-
ela. I iiiil.i a sessão, o grupo dramático do
Centra repijpsoiitara a comedia "l.o que uo
vuelvc", tk'guiiido-hc baile, iliiraute o qual
locará uniu haiula militar.

A Soclednde llespuiiholn de Beneficência
rcalisará lambem, ás 20 12 horas, uma sei-
silo solenine, que será presidida pelo secre-
larlo dn letfacao de llespnnhn.

Nossa oecnsifio inniigurnr*sc-á, ua sede so-
dal, o retraio do rei do lltisjuinlin.

¦ »¦ —««fc. 

MBRÉOiGiiJiilERDE

Marlliis Nalhelro QG. 'Mobíliasa prestações?

LALFANDLtíA, 
Hi

Aos Srs. commorclani.18 dc soeses c
molhad»3 o ao rcapííiavo! pui3!'ca

j tíT' Contra us nossas norma:: de com-
mercio e sem o enrneter de rcclnmc no nos-
so produetn, somos obrigado; a vir hoje pelaimprensa fazer, a declaração infra; eni vir-
tilde tle ageiiciailorcs menos cscrupulosos (le
cnsns congêneres (Inclnsiyc uiiiii <lé benj clu-
bio proceder) procurarem dlffnninr o enfí
moldo dn marca "GENUÍNO" eotn cnlunfnlo-
sas nsscvcrncõcs, que, cnlrel.inlo, têm o va-
lor de bolhiithns de cspuiun de sabão, porque
bastante Intelllgenles sAo os Srs. commer-
dantes, sendo os primeiror. n repudie lui svs.
lema (Invejoso) de descrédito, como têm
acontecido com vario», a quem o "CAFÉ'
GENUÍNO" hypilhecn seu reconhecimento
pela defesa c ihinliiiicu e protccviiu vnllqsa
que lhe lèm dipenado. a qual espera e
pede lhe continue a ser dispensada, pois leín
c terá sempre o "CAIK' GENUÍNO" (quemuna foi multado c que, .ni unuliisudo, n--
velou iiõo possuir lerru, areia, milho ou mi-troa elementos i'sllunhos) o iiinior empenho
cm Ib s offereeer um produeto como o seu
titulo bem Irndu/,: "GENUÍNO'-', adquiriu.io
(como até aqui tem feito), cafés de superior
qualidade, manipulando-os um aperfeiçoada
mnchinn nmericnnn funlca em fuiicciona-
incuto no ltio de .Inneiro), que os livra uin-tia tias mais pequepns impürczns.

V!EITa\S & COMP.
IUiik da Pralnhn n. líl •• Marechal Fio-ri:  Peixoto n. ;|8.

A Caixa Econômica eo Tliesouro
- . Nacional
A Caixa Economicu remetlcii hoje para oilicsouio Nacional a imporlaucia de quillhen-los contos de réis. saldo de Mias operações dedeposito-, na primeira quinzena de niiiio cor-rente. A julgar pela importância hoje envia-ila, e quasi certo que a nossa Caixa Economi-ca, no mez tle maio, entre para o Tliesouro

No matadouro de .Ssula Crut
Abatidos hojoI 080 ic/ei, QO porcos, «R cm-,tieíros o ;ki viteiios. ' in"
Marrlinnloii Cnntlldo lii de ItWilo, 4fl i< d' p., Ourlíli & C„ ul) r: A. Mouilo* « ti., Mc; Lima & Filhos, llll r„ I ji. o I v.i 1'rniwlsca

\. Goulart, Kw r., ';i p, a 12 v,\ c. Sul ,M|.
iioirn, II) r.i Jnflu Plinunln do Abreu. i;| r.í
OIIm'i.1 Irinil). éi (.„ tlt) r„ I!) p, o 3 v.; Hnsl-
lio Tavares, Ü0 i, o 10 v.j Castro & c. ','« i,.».'. dos Helainlslns, Ti r.; P.nllidii &' \)„ 27'
c; Luiz lliirbotii, ;id r.; »•'. i». Üllveim tf •'' i l.| Feinaii't.. & Marcnildtfi, II k»,s Aiicu-*Io M, nn Mo ••!, Il i,, •{& e. e '1 v. .

Foram rejeitados: II r. e 1 v,
Foram vendidos: |,'| ;\\ \>, v \ •> 

(), -
i. •tl.'"'lU.,(:"1',ll:,.i' ';• ''' Müllo« 'M'1 }'-> D"''*'*& (... ÍIHII; A, Mendes ,\; c,, :iSI s l.lma tf Fl-IIiop, 2/3s Francisco V. Ooulnrl, nü; c, Sul
MiU-ir.i. Ifil; «:. dos Retnlllistns, 03] .loil» Pi.,menla de Abreu, lii.i; Oliveira Irmõos & 0..'ai)7i llaslllo Tavares. 'JllHj Caslrn íi c„ 51*Poriiuho & C„ l|,-,: AiiKiísto M. da Mòttii. .'Ki;I'. P. oliveira éi «:., i;)!i; Luiz Uarbos? 88.
Tolul, 3,012.

No ohtropoBlo de S. Diogo

o irem chegou com :ui minutos de atras*
Vendidos: ãUO I I r., II) P2 », 25 e, e .'15 v.
O; preços fonini os seguintes: rezei, deMidi u çfiOOi porcos, de K<2(I0 n icino- cnrncl-

ros, de 1*500 a USOU; vllellos, tle .rT.ii!) a ;'8(K/.
No matadouro da Penha
Abatidas hoje: 21 rezes.
Carnes congeladas

Cnldclrn tf Filhos abateram boje
elido l|2 pira o consumo tleM.i
s restiinlcs p.iri n cxpoiLuão,
~ ••— » -<aoto—< -

Mu reze»}
capltnl e

LOTERIAS DA BAHIA'
Quinta-feira 18 -Quinta-feira

^Rs. 15:000*000»
por 700 rs. cm quintos ile ; ¦•¦:> 1

II/VHIfJTKAl-SKí
A' venda nas caças loterica?.

CiBU 1 ÜííiJillJi

9, ua mal ii,:
Alberto I»4-

.MISSAS

Hesam-se1 ninanhã:
Luurcntino Alves dn Cosfn, ás

tle Santo Antônio dos Pobre*:
reira dc Castre, us il. ua mesma: D. Alice leiPereira, as !) | 2, ua Candelária; .ienhorÜa
üeorginn Luizn Vinchoii, ás 0, nn efire.ia deN. S. dn Coiicciyâo, ;i rua São .laminriò: d.Maria Ottilin Unrroso Moreira de Souza, ás.', na esrejn de São Hcnedicto, na Rnim :1o
Piruliy.; I). Leonor tle (Carvalho, ás !• i\'i uacfíreja da Lu:;, á rua O. Vnnn Nerv; O. Kin-líenia Leontlnu Com.-:- . liellolinhn i.Y'is !!). na
egrejn de São Francisco tle Paula; O MariaL.abel dc Sá Rabello, ns !) 1 'J. na mesma- I)
üuilhcrpiinn llihoiro, ás il, na mesmn: \).Maria babel tio Amaral Moreira, á, i. uàmesma; Xor-bcrto Amnneio dc Carvalbo. -7 ii.111 .1 suinina de mil contos, tal qual aconlc- í "ddc N. S. de l.a Salcttc. cm Catumby: Vl.iiceu em marco próximo findo.

O total enviado nestes ultimo:, mezes já attinge a cinco mil e seiscenlos contos dc réis.

PO OE I4KKOZ r.; „ mcihòve

Íja 
-jj—to. --«- -^- nao 1'- o mais «15

^AIJY ro. Adlicrctç;
IIICillÇIlloJ eimii-

to perfuninilo. Cni.xa 255OO, pelo correio y$»U0.
\.âiilc-se em tutlns 115 1'crfiiiiiiiiins, Pliarmaiai
e Drogarias o 110 Deposito
rfün Urtigiinynnn li, ltio.

" ""* ¦ -••¦ni, 1 01,111,1 idl
uo Deposito: Perfumaria Lo|ie»,

io \'alcuça dos Santos, ás 0, na dê Santa
jlitnj Niçoln Caruso, ás 0, na de SanfAnna;
Dr. Antônio Alves dn Silva, capitão de .'01-veta, ás í) i 2, ua do .Sacramento.

ENTEKROS

Mediante 100 rs. du seilo cnvlaroinos o cn
tnlótrõ ilu

CONSELHOS DE BELLEZA

Foram scpullndos hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: H.i*rí

I-olltoum de Castro, Hospital de S. Seha.-.üáo:
Anna Carneiro, rua liarão do Sertorio n. -''•!
Alfredo, lillio da Alfredo Joaquim ú.i Silvai
rua Senador Alencar 11. 25; Carnien. filha del-aiistino líamos, murro do Salgueiro, ;- ji.;
Luiz Alves Yk-ii-a, rua Dr. Carmo Netío, 'Jãf:'
Ifcrnnni dn Itocha Lopes, rua Lopes dc Seu-
za n. -1; Carlos Anlonio Coimbra de õotivúa•Vclto, rua liarão dc S. Francisco Filho u. ;i\2:Walter, filho de Isaura Soares, rua Ben ¦ilido
Hippolyto 11. 78; Déblinda, filha de Antônio
Dias. travessa tias Partilhas 11. II; íVujíiisto
Ferreira, IJocn do .Matto n, SI; Wnldemar. fi-
lho de Miguel liamos dc Arntilo, rua dn <Iam-

Pari a níndlsln \|.,,.;, 1 I ,?." "' 1;i: 1UU'm< till,:l dc Abilio José, rui
gouaeniUsÍKt^t; a ig&kT* tt =1 da ^i\^) ^f° fT'ros, recebemos hoje a.quanlh, tlflOf das Je- j &$$. ntfd.^InÍTrn.lSo SStuna Oe Caslro. 

| ros, travessa dn Putrocinio 11. 58; Anua Mar-
tines, rua Dr. Acra 11. 2ti; Domingos, filho de

i

Para a virgem cega

ninas Nair e Zuimiriuha

m

V qa O 01-

-lOpes
'lá o lorlima mais rnpãia nas loteria

Irrcc maiores vantagens 110 publico,
KUA DO 0UVlD9R,r Í51 |*un 

«In QiijUin«ln, 79 (can-
««»»««»„ ™.,^ to Ouvidor) — Una Pri.•'. .Miiu;o, õü — filial; rua Quinze Je Novembro
1'íUlll).

Ríaría do C-irmo Ferrstra Lousatla

m>

lY

Maria Julin Lotisndn Pereira. Au-
gusto lllbüii-o I.ousada, José Ribeiro
Lousatla, Mario Sardinha, sua mu-
Iher c filhos; Dr. Rndolpho Macedo

e sua miilhev, Mario Pereira o demais
liarcntes ngratlecem n Iodas as pessoa-;•onipanharnm os cnlerros e enviaram

zaim-s por occíisiiío dos fallecinicntos der>. MARIA DD CARMO PURRIÍIRA LOUSA-
DA .Mia mãe. sonm e avó) c de D. LIXA
[,01'SADA isun irmã, cunhada e liai e de
novu convitlain para assistirem ás missas'c'1';'- por alma do ambas, mandam celebrar
qninla-leiva, 18 do corrente, ás 11 i 2 horn«na Calhcdral dc Nictlicroy, í.ntcclpnndo os.'igrutlcci mentos.

Antônio Aurélio Percz Gil,
-^«fc. 

P= Ânsia Oias Pisiio
O eommcmliidor Daniel José Pinto.

JL Ifclcotloro Fernnndcs"Porto, sun es-<eW*? posn, Mariniinii Pinlo Fernandes Por-
Io, c filho; Dr. Licinio Santos, sua

âb Vs|)?sn.' ,(:!;' Pi.n|o Sahlos, e filha;
.'"' . ''US(; ' arlus l.yrio, sua esposa, LeOcfi-dia Pinto r.yri.) (ausentes), e filho; PedroJtibciru ..lindes e sua esposa, Thereza PintoAiemle.s; Margarid.i Pinto e filhos convidamseus parentes e amigos para assistirem ámissa de 30" dia que. por alma de sua que-ridn c sempre lembrada esposa, sogra, mãefr avo mandam -cekbrnr nn egreja de São1-raiu-iseo de Paula, quinta-feira, 18 do cor--rente, as i) 1 2 horas, pelo que se confessnmeleriliiiiu-iilc ngrauecidos.

Associação Medico-Cirurgica do
Rio de Janeiro

_ Em sua sede social, á rua Vinte e Quatrode .Maio n. 64, estação do Itocha, renlisaamanha, ás 20 horas, esta associação scien-Utiea a sua .17" sessão ordinária.
Xn primeira parte da sessão será lida aimportante còmmunlcayão tio Dr. Andrade

Reis, dc São João tPEl-Rey, sobre a viicciiia
preventiva da febre lyphòide.

Seguir-sc-á depois a ordem do dia, que con-sln do seguinte:
— Corno prever e remediar a ruptura do

ulcro, cm trabalho tle parlo;
II — Colloiducs de cobre, nos lumores ma-lignos;
Ul -¦- Laço tle Momburgò.

Gl.-ILIIEKMINA RIBEIRO
te Adelaide Ribeiro. Benilde Ribeiro

í,j|« Nunes e sua filha Herminia, Alfredo
H ' l'','no ''e Souza Guimarães, sua cs-

wosa c filhos; 'Àtiir. Guimarães c seu
filho convidam os seus parentes eamigos pnrn assistir á missa de se-

dia que, por alma dc sun idolatrada
Lia e -n.uirniha GUILHERMrNA RI-

liliIRO, mandam celebrar no altnr-mór da
igreja dc S. Francisco de Paula, amanha",
ínarla-IVira, 17 do corrente, ás. 8 horas, s
lidos «uU-i-ip;:ií-.ío a sua gtSidlo.

limo
irmã.
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A ABERTURA DO CONGRESSO NACIONAL
Ver HOJE no
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Um abaixo assignado ao
chefe de policia

O Sr. José Kslcvcs Peres, residente á rua
Ambrosino n. 26, apresentou no Sr. chefe de
policia um abaixo assignado de 40 negocian-
tos de Aldeia Campista, que attestam a suacondueta. O Sr. José Esteres se diz persegui-do peia policia do seu districto.

Pelas associações
Realisou-se bonlcm a àssembléa geral da

União dos Alfaiates, ficando resolvida a não
extmeção da sociedade. Elegeram-se, assim, os
Io e 2' secretários, Io c 2o thcsoiirciros e mais
dous auxiliara!. Os demais membros da di-
rectoria foram rcüi.eil.vj A jiosse dar-se-ü na
icgunda-fcira prosliiia.

O Centro dos Operários Marmoristas con-
voca para amanhã, ás 20 horas, uma assem-
bléa geral da classe, para discutir assumptos
de grande interesse.

Náo se realisou hontem a a municia d a as-
sembléa do Centro Cosmopolita. Na sede so-
ciai, onde esthimos em busca dc informa-
ções, disseram-nos nada constar ofíicinlinen-
te. A directoria não linha conhecimento da
convocação, a não ser pelos jornaes, Era pos-sivcl que se tramasse, qualquer cousa, mas de
nada sabia o nosso informante.

A Saude da Mulher
cura todos os incommodos dc se-
nhoras, taes como : liemorrhagiit,
regras dolorosas, regras escassas--fio-
res brancas, males da edade critica

Restaursnt e cabaret
Hoje inaiiguiaçSo.
Mstréa ile artistas coniplclaiuciitc çstraiiluis.Service de piimeiru unleni
Orchsstrn Izignna.
Omuischic rendez-vous tio llio que sediveilo

a DinucçÀo

¦^sç^ &*—<-

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n. -179
(Por cinin do cinema Pnrisiflnjel

Trnúpe <...h a illrccçãa do inncmitavel cabaíi tier JUI l'i
ÜliMOltAES ! tlnicn no gênero!VKLBTTE F0ÜGÈRI3, o MAD-D01SSV, chaíitcu«es hvols I S0HEI.I.E GIORGIS, ilansnrhias a Irnnsformnçíio !UODU canconótisla hespanhola! LBS D'AHCO, thiettistns
romlcoa ! BELLA SIXAYA, tlnnsariníi, Iransfornincáo !IUI0 KASirZ,apiilaiijlidas bailarinas russast

Brevemente: reapMmeiiMnlò Üc I1KLLA VliSUS1mu tmmm í

Roupas brancas
Alfaiataria

Chapéss
Gravatas

Comprem só nos

Armazéns

Praça Tiradente

SISBlââ
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|9gB i [SISIIIIi «uHHlliil r rnlIVr WlÍMi
Dez mil e duzentos pessoas já se ulilisnrnni

do gabinete que a Casa Vieitas, á rua da Qui-landa 11. 90, inslallou na sua secção do óptica
para exame rigoroso c gratuito da vi.st.-i e de-
terminação tio grão «cacto que cada pessoaexaminada deve usar.

Da utilidade desse exame não c necessário
encarecer n vantagem, pois muita gente, porignorância do grão das lentes tle que se deve
servir; tem \islo aggravar-so de dia para dia a
fraqueza do órgão visual e não são poucas as
pessoas mie pelo mesmo motivo Uiti «faegado

;É cegueira.

«A Vida Acadêmica»
Com o retrato do conselheiro Cândido de

Oliveira, dírector da Faculdade Livre tic Ui-
rcito, na capa, circulou hoje o numero 38 tio
anuo IV da "A Vida Acadêmica", dirigida pe-Io bacharelando Oswaldo tle Souza e Silva,
e que se publica nesta capital quinzenal-mente.
— " . » -^<H»i 

BREVEMENTE"Portugal na Guerra"
Revista Patriótica Illu. trada
—« ««ltla» ————___

DR. J. PERDIGÃO lis 10 horas.
DR. MAURÍCIO L. DA CUNHA (doHospital do Carmo) ás ifi horas.
Avenida Mem Je Sá, 23, sob. Telep.1.638, Central. '

I <«a»t»a—«

. i da Bandeira
fainbe-ii tp®i° aniisica
"Sr. redactor :
l'cla noticia 1 ¦onleni inserida pela \ XOT-l.Ji, relativamente n louvável deliberação doaclual prefeito interino do restabelecer nsretretas semanaes nos jardins e logradouros

públicos, os quacs foram designados na mes-ma noticia, vê--,e que S. Ex. o Sr. Dr. So-tlrç omitliu a praça da Bandeira, onde jáexiste um pavilhão para o referido fim' ecujo logradouro c boje cm dia muitíssimoconcorrido.
Appcllamos para o seu sympathieo ves-perlino, alim tle que se digne tle obter Iam-bem para a praça da Bandeira a regalia dcuma banda de musica semanalmente.
Agradece um — Leitor."

TCÜ^» , ,

| Di*. Telles dc Menezes
1 Clinica em geral - Esp. moléstias das senhorai: partos. Cons. n. Carioca 11. H, ;i ás 5 —Telenl

CCGC. -Iíesiil., Av. Mem ,1c Si, 72. Telep.OMi
;•; Chamados a qualquer hora.mwBm%wmmBmmmsfflmmmmwK$

0 aproveilainenío iodos-
trial do iixo

Communica-nos a The I.ightniilg Grusher
Compaiiy, Limited:

"Na cidade dc Ribeirão Preto, lislndo de
S. Paulo, realisou-se hontem, dando os me-
Ihoecs resultados, a experiência offieial do
tritilrndor de lixo para ser empregado como
adubo nas terras de cultura, "Piitcnl Dust
Manipulalor", da The Liglitning Crusher
Company, Limited, da qual c representante o
Sr. João Antônio dc Almeida Gonzaga.

Estiveram presentes ;i experiência, da qualtiveram optiina impressão, além do direclòr
dc Ssudo do listado, o prefeito daquclla citla-
dc e. de outras visinhas, e grande numero dc
pessoas gradas."

¦ ¦ ^a^. 

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
12spei!ií.lista3 em doenças dos olhos, ouvido-nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — ,*<¦'•'sembléa ri. HO-
¦¦ »—«*•!»—•—

maravilhosa 'combinação'cie 
GLA- ,

AVI AVI E MAGNESIA 1-LU//Ja}\
-PODEROSO ANTIACWO- I

l.uiz (ioncalvcs Leite, rua dos Inválidos 11 (iS,
casa 15; José Deoclecinno Gonicü, run E>. Ame-
lia 11. _•!; ,lono Bnptistn Menezes, rau do llis-
po n. 111'; Manoel Martins de Souza, rttn <ie-
neral Pedra n. !!l, casa V>; Julia Barbosa,
boulnvard _8 c>o Setembro 11. ,-j;i: Elvira, filha,
de Einilia üuimarães, rua. do Pinto u. 100;
Oclacilio, filho de Maria Ferreira dos San1...':,
rua S. I.piz Gonzaga 11. 547; Adhail, fillui dp
Manoel Francisco do Amaral, ilha do líom
Jesus; Pompeu tle Almeida, Hospital tia Sanla
Casa,

Xo cerallcr>â de S. João Baptista: Aurc-
lio.Jtantlo Sidcedo, rua Toiiclcros n. l((,S; Ma-
noel, filllo tle Adriano .losé, rua S. Chcislor-
vão 11. Í88; Waldcmiro, filho de Manoel dos
Suntos, rua I). Marciana n. ¦!,">, casa lü: .lósé
Manoel d'Avila, líúspilal Nacional de Aliciut-
dos: Mir1'1!). filho de Carlos liamos, rua Vis-
conde dc ,ilva n .'If).

—Mo cemitério da Ponilencia: t-Iciiriquç
Magalhães Moreira, boulevard 28 de Selem-
bro n. 854-i

Será sepultada amanha, .em carneiro per-
pei 110, na necropolc tle S. Francisco Xavier,
a senhoriUi Alice Assumpção. fillia :i.> capi-.
Ialista Leandro Augusto tia Costa, saindo o
feretro, ris 9 horas, dn mn liarão de Me.-oni-
Ia 11. õ7l).

—Da mesma rua 11, 2(50, snlrfl ainnntm, Iam-
bem ás 9 horas, o enterro do negociante ncsla
capital LucianO Ramos tle Oliveira Martins,
one será sepultado 110 cemitério de S, .loão
Bnptistn.

—Serão effectuntlos amanhã mal. os se-
guintes enterros, para o cemitério dc S. João
Baptista: Yolanda, filha dc Rozendo lleiloi;
dc Miranda, rua General Sevcriano n. III-!
Julia Erncstinn do Castro Araujo, rtm Mure-
chal Hermes 11. (il, c Maria José Ua C.oncci-
cão. Hospital Nacional dc Alienados, todos és
!) horas.

A ABERTURA DO CONGRESSO NACiONAI

««oe»-

Doenças do apparelho dfqes-ílvo e d» sVs.ema nervoso. —
pios X. - Dr» Renafo de Souza

.Lopes; rua S. josç, 39, de 2 ás 4.

Consulíonio Medico
, (Só se responde a cartas nsslgnadas cominiciaes.)

. o,' X_ M. — O seu caso não permilte umaindicação sem exame.
1 • M- — E' diffieil affirmãr qualquer cou-sa nesse sentido; em alguns indivíduos essamoléstia cede rapidamente, muitas vezes como uso de uma simples tisana, ao passo que. emoutros resiste, a toda medicação. Não ha in-conveniente cm continuar com esse tralainen-to, porém, não deve insistir uma vez verili-cada a sua inefficacia; será então melhorrecorrer a um profissional.'/.. A. Y. B. (Rio) — E' necessário o exa-me tio escarro.
D. M. A. (Juiz de Fora) — A' noite lumeuma ;^ duas pastilhas Miraton.
M. ES. S. —¦ Só o tralamcnlo local pôdedar resultado e deve ser feito por uni esue-cialista.

Dr. DARIO PINTO (interino).
"""¦¦¦" -—¦---¦' 1 o—^S3^J>>—* • •' ——-¦ -_
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oa òccasião
Duas "vitrines" 

próprias para modis-
ia, veade-se por preço muito rasoavcl.

\Y-r c tratar á Rua Rodrigo Silva, 38.
Dr, Odilon Gallotti Cônsul-

tas:
rua Àssembléa, 72, dc 12 1|2 Ãs 14 hora-- ã..
terças, quintas csühbr.dos, e cm sua residen-
cia uo Bsulevard 28 tle Setembro n. 321), to-

lw.°3w tó •â3 *e <laá I5 k^ *"£•

O Sr. João Garcia tia ilosa Sobrinho, fa-
zentleiro cm Cordeiros tle S Gonçalo, o.> listado
do Hio, offereceu hoje ao coronel Josc Diojjo
Hróes tia Cruz, thesoureiro dn Prefeitura Mil-
nicipnl de NMctheroy, uni aipim pesando :)t
liilos.

Diariamente n imprensa cslá registando a
fertilidade do sólo fluminense.

O coronel Fróes da Cruz, agradecendo u of-
feria, fez delia, cm seguida, presente ao Ur,
Xilo Peçanha, presidente do Iíalado t{o llio.

.,. *—x^SHM»—•»• -- .„ ,; lJt

M.ME rv
vicut d'arriver dc Paris, avec «11 grand luoíx !-¦ mlifa,,

rlinpeaux, blutiscs, etc,
Ruo das Palmeiras t>. 12 — Boíaíono

—« m^m} <I £="--e-

Aero CIub~Brasileiro
SE!DE: AVENIDA RIO BRANCO, 1S3

Aerodromo'. Fazenda dou Affonsas úofaoío
Manchai Hermes)

Na sédc do Aero Club Brasileiro estão aber-
tas as matrículas para a primeira turma dp
alumnos que desejarem inscrever-se na lis-
cola tle Aviação mantida por esta sociedade
c que se encerram no dia 20 do corrente.

Informações na secretaria.
Rio de Janeiro, 8 de maio dc 491G.

Lniz dc Fonseca Galado, secretario.
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INTERESTADUAL

Msckeiulo "venui" «JuiufuBo
Mnls um luipiirlniite "inalcli" Interestadual

se reiillsiirA ilniniuKo outro as "elovQllt" do
l.olnfoffp P, c. o as do Mnckeiulo, uo campo dn
rua Gonoral Sgyorlitno.

o Maclicnzle, fljjurnnlo do nrosoulo cnmpco-
mito paulista, 6 um dos mnls fortes advenarlos
do Si Paulo, lendo, douiiiiíin passado, num dis-
piilmhi "nuiteli" cmputiulu com o Pnliiieliim.
quo hn dias empatou eoin o Fluminense.

O lliilafoito (• 0 que todos sabem de rara va-
eiltln c lealdade nus campos de lula 0, ainda.

domingo ultimo, o seu "tcmn", com fnllms
venceu brllliiinteiiienle n ligeira D valente "ii.ul-
pc" do S. C.lirlslovão.

l-ísse pcqueiiu confronto das "equipes"
quo domingo nnliiiniào o nervo do Carioca spor-
tivo, 6 Indicação liastnnle paru se prever uma'utii forle c pelejada entre os dous elubs acima.

C. It. Icnruliy
Anianbã, As 15 ||9 liorns, no campo do C. n.

do Flamengo, á rua Pnysaiidú, "equipes" do
C. II. Icaraliy pelejarão num rigoroso "Irai-
niní,'".

EBaskeüibaSI
America V. C.

No campo deste club hoje, ã noilc, liaverft va-
lios "Inilniugs" Al 20 horas, enlre os "Icams"
liiluntis, o ãs 20,45, outro os primeiro c segundo"Icams".

Os "Icams" estão assim organlsados:
Primeiro "Icam":

M. Cunha -- Snntlvo
Calveulo

Romulo — Koehler
Segundo "Icam":

Stiyíio — Oclactllo
Deboul

Mario — Moncyr
Reservas — Capitão, Abnbiró e Mesquita.
O.' caplnhl" geral, pedindo por nosso iuler-

medio o compareci mento cm campo á hora aci-
nm marcada dos "pla.vcrs" escalados, avisa
quo, cm caso dc mão lempo, ns "trainings" fi-
carão transferidos para amanhã.

JOSÉ' JUSTO".

Os pagamentos na Imprensa
Nacional

Hn tempos, n pagamento dn pessoal quotrabalha no "Dhirlo orilciiu", Iraballin chíh
A noite, era nuiiunclado cnin nnteeodoncln,
Indo assim os operários rspernl-ii nu linprcii-
sa Nacional.

Agora, mirem, oi Srs. pngndoroí do Tbe-
BOUI'0 nada aiiiiuiirlam, Indo offoollior o pa-
KnniontO A Iiiiim a nn dia que liem fiileiidem.
Isiiconlram, ontílo, poucos funoolonniios, cn-
ilinimento, Ok (mirim, que ignoram a dala do
recobljnoulOi quando mbom quu o piigmiieu-IO foi offocttl.Ulo JA ii lèiu marcado jmradias depol», dllfieiillaudo-llies a vida.

li pedem n A NOITE Interceder Junto o
quem dc direito para vollarcm os Srs. pa-«adores ao gyiloinn antigo.

FLUMINENSE F. C. versus PALMEIRAS

ma•' í***-**^*1*-

o sraiutc inair.ii dc
rootkall

Ver HOJE noODEON-AaUMHWDES"
iiiiBinm-*•>-"Jorn ai d as Moça s"

Foi distribuído hoje o n. 40 do anno III
do "Jornal das Mocas", revisto quinzonal il-
lustrada enrioen, o qual merece realmente o
apoio publico o a leilurn de Ioda /(ente.

I **)***-> <• •• ¦—

TO (1BAYE
O exame dn visln si) deve ser feilo por

pessoa muilo habilitada; caso contrario, se-
rA de gravíssimas conseqüências, A Cnsn
Vicilas assumo Ioda o qualquer responsa-
bllldndc pelos exames effectundos no seu ga-
binetc, A nm dn Quitanda n. !)'.).
¦ - i ***&•• i

Dr. Dantas de Queiroz Sj!rrn .ia TunF.rtr.UL0-
SK pelo Pliourno-

iliurax c oulros methodos mudamos da Irotnmonto. Con-
saltas da* s ás || du mnnli.l, Rua tlriifjunynna, n. 48.

• vSvx1"- ¦ •¦"'.? felfe >&3 fa £9 &l
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AS PR.MEJRAS
"Conde de Luxemburgo", no Palace

Em terceira recita de nssignnlura a com-
panhia linlmyrn Bastos deu hontem no Pala-
ce uma única representação do "Conde de Lu-
xemburgo"; Palmyra, Almeida. Cruz, José Ri-
carclo, Adriana .Noronha c Armando de Vas-

J coiicellos tiveram os principaes ]).-ij)ei:;. a quederam um eorrecto desempenho. Coros e or-
j cheslra a 'inndos, "mis-en-secne" alegre è bem
; feita, tornaram a representação do "Conde deLuxemburgo'' de hontem agradável.

NOTICIAS
1 A lyrica no Apollo —"*"

; Kstiv-i hoje no Apollo a companbia lvricnitaliana llolnh & Hilloro, cujos espectaculos
j recentemente, no^Lyricn, onde lioniem terml-nou sua temporada, obtiveram o mais justosuecesso, líssa exeellenlc "troupe" appareec
hoje no Apollo com a opera de Poncbielli,"Gioconda". Os espectaculos dn lyrica, paraserem apreciados por lodo o nosso publico,serão, no Apollo, a preços populares: cama-
roles de Ia e 2n, respectivamente a 30$ e 15?;
cadeiras de Ia e varandas, G?; cadeiras dc 11°,
A*: galerias numeradas, 2>\ e entradas, lí?500.
A recita em homenagem a Palmyra Bastos

O programma da recita dc homenagem á
{ira; Palmyra Bastos, (pie, patrocinada pelaA NOITE, r.e realisa a 28 do corrente, no Pa-
lace, assignalnndo a mudança de gênero a que
I mesma artista se decidiu, foi assim organi-
sado: mu acto do "ilurro dn :(. Alcaide",
fluo foi a primeira operela classificada em
que a homenageada tomou parte, logo após o

artística; um acto doinicio dn sua carreira
I "1Joccaei.o , epie mareou a segunda phasisua passagem pela operela, c nm aelo
("Amor de Mascara'", ultima peça crenda
Palmyra Bastos em Portugal. Além diss

| prliu i|ia
Inisundo
iplctar c
irará m.
tros.

dn
do

por
o os

s artistas da companhia eslão orga-
um brilhante intermédio para com-

¦ a festiva "soirée", 
que, certo, fi-

morayel nos fastos dos nossos thea-

A rimein
A compi

lá hoje c
nuumeros
ars". A

. de hoje no Carlos Comes
ínhia de operclas Miircsea & Weiss
m primeira representação aos seus"habitues", "A priiiceza dos dol-
interessante producção de Léo Fali

levara decerto ao Carlos Comes todos os seus
jidmirnd ires. Alice Conder será desempenha-
fla pela Sra. Tina cTAreo.
A estréa da companhia línas no Recreio

Estréa hoje no Recreio a companhia porlu-
gueza Ruas, O seu ap pareci monto no liiealro
da rua do Espirito Santo dar-sc-A com as
primeiras representações, "reprises", da fes-
tejada revista "De capote e lenço", fazendo
o actor Prata pela primeira vez o papel cie
cabo Eiysio. "(is Gemidos" tomarão parle
nas representações, c&nlnudo vários números
novos que em Paris foram muito applau-
d idos.
Afest

Rcalisa-se no São
<u liaul Pederneiras o

Í7A)

dc liojc no S. Pedro
Pedro a fcsla

Praxedes,
artística
autores

da revista ".Meu boi morreu", que está sendo
representada com enorme suecesso, O espe-
ctuculo é completo, obedecendo a um pro-gramn.ii variado. Dn receita bruta dessa fes-
In li) "'• sao declinados á Cruz Vermelha Por-
tugueza.
A pe.

\
a cm ensaios no Trianon
mmpnnhia Alexandre Azevedo está en-

solando, para dal-a a publico logo que oviiudcville" "Vinte dias ã sombra" der li-
cençn, uma comedia de Maurice Honnequin,
irnduccãn de Portugal da Silva, "Inviolável",
cuja distribuição é a seguinte: Paulo Dnri-
gny, Alexandre Azevedo; llonardl, Ferreira de
Souza; barão Douillard, João Barbosa; Liim-
heiiin. Antônio Serra; Flnniburt, Luiz Soa-
res; Augusto, João Pinheiro; haroneza Douil-
hird, Judith Rodrigues; Colombe, Ema dc
Souza: Virginin, Urásilia Lazzaro; Antbnieta,
Auricelia; Sra. Bonardt, Adelaide Coutinho.
0 programma do Odeon

O Odeon tem hoje um hélio ivogrnmma,composlo dos cinco filnís seguintes: S'Gotrio
são tralndos os allemães na França", film do-
cumcntnrio, dn Gaumont; "Odeon-Actualida-
des n. 2", com os principaes faelos aeonU-ei-
dos na semana passada nesta capital; "O Idio-
Ia", drama, da Gaumont; "Um coração de 20
anno:-". romance, dn Gaumont; e "O tio So-
viua", interessante comedia.
"A modarça", dc Viclorlcn Snrdou

O Palhé exhibirá na próxima quinta-feira"A mordaça", de Victoricn Sardou. "A mor-
daça" tem como interpretes Ires celebridades,
que são: Ilesperin, A. Collo e E. Ghionc, o
celebre Zâ-la-Siorl.

Calcule-se agot-a cjunl o custo deste ínngni-
fico film, principalmente no presente mo-
mento, em que não só se luta com a deficien-
cia de material como lambem falta dc pessoas
para "pose". Aguardemos, portanto, o pro-ximo dia 18 para avaliarmos de perto o valor
dessa reclamisada obra.
O cartaz do Palace

Hoje a companhia Palmyra liaslos repre-
sentará, a pedido, "A Boneca". Amanhã, uni-
cn representação do "Amor de Mascara";
Quinta-feira, em recita de assignalura, será
representada "A Verônica".

Na "Eva", em ensaios no Palace, a
parle de Gypsi será agora interpretada pelaartista Luiza Salanella.

Etelvina Serra e Ignacio Peixoto, os
dous principaes elementos da companhia do
Polylbeamn de Lisboa, honlcm embarcada
liara São Paulo, mandaram-nos gentis car-
lões de despedidas, que agradecemos.Espectaculos para hoje: Apollo, "Gio-
conda".; Trianon, "Vinte dias á sombra";
Carlos Gomes, "A princeza dos dollars"; Re-
creio, "De capote e lenço"; São José, "O
gancho": S. Pedro, "Meu boi morreu"; Re-
publica, companhia eqüestre; Palace, "A Bo-
neca".
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5 QUINTA^FEJRA
Um espectacuio incxccdivc.

A famosa peça dc Sardou

será representada pelos tres maiores artistas cincmatõgraph.cos
A fabrica Tiber, de Roma, A custa do ...imensa fortuna conseguiureunir as (res maiores stimmldatles da arte mimica. Bastaria' umdestes artistas para celebrisar um film

& Í^^IW^S? o CUSTO, OALTO VAliOK, A GRANDIOSIDADE DO SONHO DK ARTE que vosconvidamosa vftr e applaudír

FLUMINENSE F. C. versus PALMEIRAS

FòotbaB!
Ver HOJE no ODEON-ACTUALIDADES

IM rx^^zs^r- HESPEKIA EGHIONE >^x^<^X<^ ^-"- HESPErtlA E GHIONE
Vereis as tres celebriclades que tão bem conheceis : A bella
tal H-ESPJEftFA:; lautas: vezes soberana.—O celeberrimo E.
o famoso ZA-LA-MORT, mimo e ensaiador— O impeccavelmcnle elctrante

ALBERTO COLLO

e sentimen-
GHIONE,

>L':' "--'¦¦¦ y-':'.' ^"^^^^

Quinta-feira

Estréa de uma
grande actriz

russa

psscffiiaEiaaflasssj

ina de fama do
íiieatro Imperial de

Moscow

Ondulações femi-
ninas—O baloiçar
de uma elegante

A sede de vingança-A perversidade ao extremo-Pai-
xào doentia—Ardil felino—A loucura

de uma incontida

<< e ia QUESVl PERDEU ?
\mVERSAR10S

Fazem nonos linjo:
Os Srs. Climorio da

mcrcinnte nesta praça;
Silva

Dr.

prnçn

Monteiro, com-
. Alfredo Pereira

Monteiro, Dr. Moncyr Rabello Leite, Dr. No-
lasco Pereira da Cunha, fuiiccioniirio dos Cor-
reios; 1). Guijlicr.nijin Daltro, progonilorn do
Sr. Carlos Daltro, oirurgiãórdentista; Mlle.
Alice Oliíu Jouuii, filhn dn Kxnui. viuva
Joiian.

—Faz annos hoje o tenente Alberto de
Moura c Souza, do commercio desta—Fazem annos amanhã:

O Sr. Dr. (Tosi BnrboSn Gonçalves, ex-mi-
insiro da Viação; O Sr. Arthur Barbosa, nos-so collega da "A Tribuna", de Petropolis; o
capitão Alberto de Castro Amorim, o Sr. Si-incão Corrêa dn Silva; Mlle. Odelle Currnzc-
do, lilha do Sr. .losé Rodrigues de Souza
Carrazedo; o acadêmico Flavio Djalma Brito,
p menino Geraldo, filho do Sr. José Moreira,
funecionarid da Central do Brasil.

OO Sr. M. C. Pitombo festejou honlcm o
seu anniversario ETAOIN RTAOIN N N NNseu naialicio e completou por sua ^¦ez 23'an-
nos de funecionario dá Associação Conimcr-
ciai.
IIODAS

Festejam hoje suas bodas de prata o Sr.
Francisco de Paula Alvarenga Júnior, alto
funecionario do Ministério da A .uri eu II ura e
sua Exma. esposa, I). Mariella' Alvarenga,
pnes_ do nosso estimado companheiro cie re-
dacção bacharelando em direito Alvarenga
Nello. O casal annivcrsnriante receberá, á
noilc, as pessoas de suas relações.
FESTAS

E no meio do fausto, c!o esplendor régio, de uma ensçeriação formidável
estes tres astros cercados dc brilhante coborte de outros artistas afama-
cios fazem vibrar o grande estro das paixões numa série de scenas em-
polgantes, de uma intensa dramaticidade devida moderna, cruel, de alta

roda, formidável...
Sn-taT-rrrrnzü-u^r tMmmtaoBmmMgBam i-n=aaggiraiaieg-anni^iaj/m'.,ii.aiijaj.-t ^u. innma «¦

NOTA

fl ^^

alio custo do film, os direitos nulóraos, o.s emolumentos il s artistas, n preço Ja
concessão para n Brasil, o.s direitos de exclusividade justificam plenamente o PRliÇO DOBRADO
DOS 1NGHKSS0S paru estes espcclaculos i[iic além do' Iras predicados ainda tem duração dupla
dus sessões haliiluucs ; — fácil terra sido desmembrar esla peça em duas parles ou séries, alini
dc aprcsGiilal-as eni scniaiius difforcnles a preços conimiins Ko emtuntò esta syslcmaj (pie ti-
nha sido possível com os vários volumes de »ÒS MISERÁVEIS» e dc outras obras, não tem ca-
bimento em «A SlOUDAÇa» e a Empresa do CINEMA PATH15' DOURANDO 0 PREÇO DOS IN-
CRESS0S permitlc assim.uo publico aquilatar ile uma só voz do valor dc uma obra grandiosasem FALSAS ESPECULAÇÕES no pleno sabor de um espeelaculo de pura o grandiosa arle

ra©
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Domingo próximo, no Assyrio, reali-..'irão fesfn arlisliea o "danseür" Lesut C sua
Exma. senhora. O programma é interessante,

mio .ia procura de bilhetes para a festa.
PELOS CLURS

Animadíssimo correu, no Cascadura Club.
o festival organisado para commemorní- n
data nacional de 13 de maio. Perante avultado
iítiinero de sócios c convidados foi o capricha.-
do programma desempenhado a contento. Bre-
vcmcnlc haverá unia asso.nbléa geral de asso-
ciados, liara tratar da mudança da sede paraEngenho Novo ou S. Francisco, onde reside a
maioria dos sócios do club.

Xa agencia dos Telogrnpbos dn avenida Rio
uranco encontra-se um diploma da Escola
Normal, ali deixado no dia 12,do corrente.

O DR. OSWALDv. . OLIVE1..A é de novo
encontrado diariamente em seu consultório á
rua Sete de .Setembro n. 33. Residência: Mar-
que/, de Abrantes n. 201; telephone 5!)8, sul,

i mWMSKSEBBBSNEBBSBÊBBtOEEKE^."Vm

SECÇA0 INEDITOÍvlAL

I?,. J„ T. LigSnt & Powsb"
Excurõão ao Ribeirão das Lages

• ¦t-EiCitrg—

Sorveterla Alvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Conceitos todos os dias, das

2 ás 6 c das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JUNTO AO PATI.IE')

a da Vasconcellos 0lhl"-ls'!'A,
_ Docente da
Fac.dc Medicina. Const.: S. José.112. Das

' ^mmi EMOCIONANTE R0M4INCE-CINEMA AMERICANO^

direita, tambem atulhada-dc li-) —Levante as mãos!... exclamou com vozalroadora,

-StífS'

(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenfe,
ronsfifue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Parhé e Ideal)§». __
¦i-10 EPISOOÍO

l
XXXIX

9 TEMPO PASSA

Cerca de dez minutos depois flesín. Sceria,
)m frente á casa (juc Justino Ciarei acabava
|e designar aos seus auxiliares, como alvo
fupremo de seus esforços, um indivíduo, sor-
lídamente vestido, com a gola levantada, dor-
Jo curvado, coxeando, parou...

Era o homem do lenço vermelho...
Sobraçandp um pequeno embrulho, subiu

os dcgiáos dc madeira do alpendre, e, the-
K«do á porta, olhou pelo buraco da fecliailu-
rn..,

Em seguida, locou a campainha, tendo o
cuidado de abrir logo depois os dedos, lenta-
mente, por varias vezes...
.Indubitavelmente, alguém velava no inlc-

rior e, ao som da campainha, lambem nppli-3ou o olho á fechadura ou a qualquer tendainvisível da poria.
sta do signal de senha da "Mão do

pesada tranca que fechava a entrada c afãs-tou-sc para deixar entrar o rcccni-ehegado...
O homem entrou, saudado re.speitosamen-

te por seu introduetor e dirigiu-se para uma
outra sala em que uma meia dúzia de bandi-
dos esperava...

Parou no meio da sala, cxaniinando-os
através dor, buracos do seu lenço vermelho.Retirem-seI... rosnou com sua voz as-
pei-a e rouqiionb.it. Não preciso mais dc vo-
cês aqui; quero ficar só!...

Com a habitual passividade, os seus acoly-
los obedeceram e, emquanlo deixavam a sa-
Ia, um delles murmurou;

("Mm os diabos! o velho eslá de máo
humor!... Ameaça tempestade!...

Ponhanio-nos cm guarda!... disse um
oulro... quando às cousas não lhe correspon-
-lem aos desejos, somos nós que soffremos
com n sua cólera !...

Fechada a poria depois da, passagem do ul-
limo dos bandidos, o chefe da "Mão do Dia-
>o dirigiu-se para a secretária que occupnvo"!;">o , íiíiiiquiilisou-o, pois quo ergueu a o extremo da @tm e depoz strare ama mosíilirovldencla.,,-;

collocada á direita, tambem atulhada- dc li-
vros e de papeis, o pequeno embrulho que
trouxera e que cobriu com um jornal.

Depois sentou-se, entregando-se a profun-
da meditação.

Sem duvida esperava alguém, e este de-
via ser o motivo que .o fizera despedir os seus
comparsas, porque, por varias vezes, ergueu
a cabeça, julgando ouvir passos no cxle-
rior...

Verificou, porém, que se enganara e absor-
vcu-se de novo em suas reflexões...

Finalmente, um ranger, nos degráos da cs-
cada exterior prevenia-o dc que a sua cxpccla-
liva ia cessar.

Alguém acabava de introduzir a chave tíij
fechadura e abria a porta dc entrada.

O homem esticou o pescoço para a frente,
para ouvir melhor, c tirou do bolso o revól-
ver...

Em seguida, muito ¦ de leve, pé ante pé, foi
colloear-se encostado á parede, num logar
cm que a porta, ao abrir-se, deveria oceul-
tal-o, pelo menos durante alguns instantes,
á vista da pessoa que ia entrar...

Entretanto, no assoalho do quarto proxi-
mo, os passos se approximavam... A fecha-
dura rangeu c a porta se entreabriu, dando
passagem ao recém-chegado.

Caso extraordinário: o personagem que aca-
bava de entrar no quarto era o retrato exa-
elo do que já ali estava...

O mesmo andar claiidicantc, o mesmo fato
usado, a mesma gola levantaria c, cobrindo o
rosto, o mesmo lenço de quadrados verme-
llios, occullando liermclicamcnte as feições,
e, na cabeça, o mesmo gorro enterrado até ás
orelhas.. .

Cada qual poder-sc-ia julgar cm frente á
um espelho que lhe reflectisse a própria im-
ma gem...

Durante alguns segundos observaram-se
cm silencio; e era uma scena angusliosa c.
trágica a desse exame mudo de um, feito
pelo outro, sem que uma única palavra trais-
se os pensamentos que se chocavam nos sous
Cérebros c se traduziam nos seus olhos, portrás da impenetrável mascara.

Subilnmentc, o primeiro delles, o que aguar-
dnrn a chegada do outro, apontou o revólver
mie tivera o cuidado d*? tirar do bolso, coin

. empurrando a porta com um pon-la-pe.
Sob a ameaça, o recém-chegado apressou-

se em obedecer, erguendo ambos os braços
acima da cabeça...

ü oulro, num geslo rápido, arrancou o len-
ço que oceultava o seu próprio rosto... A
pbysio.nomia calma e sorridente de Juslino
Ciarei apparcccuv'..

Chegue-se para o meio da sala!... or-
denou cm tom incisivo...

Som pronunciar palavra, o chefe da "Mão
do Diabo" obedeceu á intimação...Agora, ponha sobre esta mesa as armas
que traz corasigor...

Sempre sem pronunciar palavra, o bandi-do dominado atirou o revólver para a fren-te.
Não tem outra arma?..,

Como clle persistisse cm permanecer mu-do, Justino approximou-se e, num movimen-to rápido, apalpou-lhe todo o corpo...Bem!... Agora podemos conversar!...
Sentara-se cm frente ao criminoso desarma-

do, que continuava, todavia, a manter soba ameaça de seu revólver...Então! meu mestre, disse sarcaslicameu-
le, creio (pie a sua carreira, tão bem exercida,
vae terminar e que essa generosa cidade de

•n1 Poderá finalmente dormir tran-
quillal... Você, que maneija lão dexlramen-
te as armadilhas e a csrtucia, o que diz des-ta cm que acaba dc se enrodilhar?...

O miserável não pcslanejou. Parecia mes-mo nao ter ouvido a pergunta.Decididamente é pouco lòquaz, caro se-nborl... prnseguiu Ciarei, no mesmo tomzombclei.ro. Isso talvez seja devido á diffi-eu Idade que deve experimentar cm falar, con-
serrando esse eterno lenço sobre o rosto c. nboca... Não me dará o prazer de liral-o?...
Bem deve calcular que estou ancioso por sa-ber com quem trato e por conhecer o adver-
sario que tanto custo lenho lido para vencer.
O instante era decisivo... Um silencio quasisolemnc pesava sobre essa scena extraordina-
ria.

Sem sair do logar cm quo eslava, o ho-
mem do lenço vermelho ergueu lentamente
as mãos para a mascara, como que para obs-decer ao desejo de sou inlerlocator..-,-

Depois, bruscamente, doixoil-as cair...E então!... disse Justino Ciarei, porque se delem?... o seu aspecto é assim lãodesagradável, que julga puder causar-me me-do?...
0 assassino de Taylor Dodge virou a ca-beca para seu vencedor, c, com voz cava.essa voz que o "deteelive" tão bem imitaramomentos antes, articulou:Julga ler vencido, Justino Ciarei... Te-nho, entretanto, certeza dc que ainda não se-rei sen prisioneiro!.. .

, — Ohl... ob!,.. Deixe que lhe diga queisso e presumpeão sua!... Porque, si me nãoengano, parece-me lel-o ahi, bem á vista, des-armado e reduzido a nada c que basta umsignal meu para que uma dúzia de homens
a meu serviço saltem-lhe ao pello como uma
matilha de cães alirando-se ao javali, na oc-casião em que é prostrado11... Não! não!E preciso que se resigne!... Você esla noitedormira na mais solida das prisões de NovaYork!.. .

E Elaine Dodg
seu túmulo!,..

Ouvindo essas palavras, que o chefe daMao do Diabo" pronunciara em tom glacial,Ciarei sentiu de repente forte pressão no co-ração.
O que é que você disse

Haviam-nos falado dos esplendores da n.i«
tnreza c do trabalho intelligente do homem
no sitio fluminense, onde a ltio dc Janeiro
Light & Power C". tem as suas usinas ele-
clrlcns — o Ribeirão das I.ages.

Ante-hontem, concertada uma excursão a
esse local, aproveitada a transparência luml-
nona do din o n gentileza captivanle dc uln
convite do Sr. Carl Aldcn Sylvesler, super-
intendente gorai ú.i grande empresa canadeu-
se, partimos •.•edo, com a curiosidade agu-
cada peja perspectiva do soberbo espectacuio
qtic leriomõs de gostfr".

Não é exagero absolutamente constatar a
impressão de maravilha que experimentámos
lia'contemplação,di) quadro mais empolgante
que nossos olhos já viram.

A' indcscriplivel belleza panorâmica do si-
lio casa-se a grandiosidade do esforço do
lioniem, que ali rcnlisòu, por cerio, uma das
suas mais arrojadas concepções seienlificos.

0 aproveitamento da colossal massa d'a-
gua, as siias poderosas represas, os fonnida-
veis machinismos c engenhos dóceis no ma-
nejo, o encanto suave da paizagem que sj
estende em largo horizonte até divisar Ire-
chos do longínqua capital da Republica In-
do emipolga, domina o observador, dando-lhe
uma impressão maravilhosa, de que só sj
afasta o espirito embevecido para pensarcom enteriiecihienlo no memorável serviço
prestado a esta çncanladora terra por essa
gente e esses ousados capilac.-, que são coma
o sangue vigoroso num organismo forle c
moço !

E', entretanto; dc eslricln justiça registar
aqui vivos agradecimentos á:. fidalgas ama-
bilidades c tocantes dcfcrcncias dos seguiu-
les cavalheiros, aos quaes devemos a surpre-
hendenle excursão, cuja recordação será ain-
da indelével e gratíssima pelas alteiições a
conforto que nos proporcionaram os Srs.

Sylvester, superintendente geral; T, \Y. (jp.
van, engenheiro-chefe residente, c seus auxi'
liares José Ribeira Guimarães,
Carlieo,

A todos um nperto de mão
ltio, ÍG de maio de lfllfi,

¦I. Arlhiir Wruubek c familia.
Coronel Carlos Lr.ile. Ribeiro.
Tenente-coronel .'. BlooinfieU.
Dr. Charles Ebert e familia.

, Cnipitfio /•'. Passarini e familia.
I 
ll,l|,;l<; EiiseWo Duiwii.

l'ma recordação

Iownc

caloroso.

A.

amanhã, repousará no

atravessou, como ura re-
ac<
le-

(pie

os
iria a

.ia-
condições d£

— Estou
inlerrogou.

nas suas garras, seja! Quer vero meu rosto, está entendido. .. Mas: é uma
satisfação que lhe custará caro!...Ainda uma vez explique-se!...
— Que horas tem no seu relógio, Sr. Jus-

lino Ciarei?... Porque não procurarei veri-
fical-as no meu, pois poderia julgar que Ira-
go escondida no bolso do colletc alguma pis-tola que escapasse á sua busca!...São tres horas menos vinte e cinco mi-
nulos! disse Ciarei, após rápida vista
(Folhos.

_— Pois bem! Exactamente no fim de-sses
vinic c cinco minutos a mulher a quem ama
morrerá !...

_-- Morrerá!... repeliu Ciarei, tentando rca-
gir contra o desassocego que, máo grado seu,
o dominava, Deixe-se disso!... E' um novo
embuste! Mas, í por demais grosseiro, para
que me deixe iIludir!...

Como queira!... retrucou o seu iniar-locutor com inalterável tranquillidude.

lampago, o pensamento de Justino... lieimorava uma phra.se, a phrase trocada aoIcphoMC enlre FJoreiice Jess e o homen
estava em sua presença..."A's Ires horas, amanhã, dissera p chefe da"Mão do Diabo", o seu morto será vingado!"

Seria, então, de Elaine que tratavamdous cúmplices?... ]¦: 0 scelerado fverdade?. ..
A luta que se travava no intimo do "delo-

ctive scienlifico não podia escapar á perspi-caz observação, do seu inimigo que, apczar(.a impassibilidadc da sua apparencia, contem-
plava-0 de esguelha.

Comprcheiideu-me bem?... proseguiu cs-se ultimo. Si estou á sua discreção, ElaineDodge esta á minha... Si me mandar pren«der, ella morrerá! Agora, resolva... Cliamü
os seus policiacs, Sr. Ciarei, pois (pie o '
vali, como diz, já não está cm nnnrli
resistir...

As unhas de Ciarei
mas de suas mãos.

Pôde dar-mc alguma prova da veraci-
dade das suas palavras?... inlerrogou.Uma prova decisiva, na qual desafio
que não acredite !, .,

Uina prova... Diga depressa!...
Iíonlem o Sr. Perry liennelt comprou

para o anniversario da noiva, noiva que osenhor lhe disputa com tamanha obstinação,
um relogio-pulseira dc platina... Elle deixou-
o na joalheria Martins para ser regulado. Umdos meus auxiliares estava no estabeleeimen-
to e comprou uma pulseira semelhaulc, (pie
foi entregue a miss Dodgc hoje pela ma-
nhã... Fila, a esla hora, deve tel-a no bra-
ço!..,

0 que significa essa historia?,
murou Ciarei.

-—Ouça, Sr. Ciarei, proseguiu 0 bandido.
Considero-o uni homem honrado... Qncr fa-zer negocio commigo?... Vendo-lhe a vida
de Elaine Dodge em troco da minha!...

enterravam-se nas j;al«

unir-

(Continua)

Esle folhetim c o Ç- ífo 11° episódio que.scra exhibido quinta-feira, 2S rf- corretiU.
no? cineinoj Pathé e Ideal.
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Banque Fruçtòe et Italienne pour I Anertane diiMI
Capljal  Pra. 25.000.000.00
Fundo do rosorvn  Fra. I1.233.2S2.30

SEDE CENTRAI*: PARIS
Succürsncs: S. Paulo, Rio tlc Janeiro. Santos c Curityba. Agen-
cias: Ribeirão Preto, S. Carlos, Botucatú, Espirito Santo .lo
pinhal, Jaliú, Mococa, S. Jos. tio Rio Pardo e Poma Grossa

Succursal na Argentina : Buenos Aires
Situação das contas dasliliaes do Brasil cm jo de abril de 1916

mmm*r*mmfmm

ACTWO
Coi.mi
Tlluloa di>«riiiitinles..

Loiras a receber

Loiras caucloiimlni.,..
Contas corroídos gu-
ruuliilns

Coiilui coiTonlai e cur-
ie-|iniMlciilcs no pai/.

l.iiiics|iiiiiiluntcj uo ei-
triingulro

Filiais 
Vflloroí depositados ¦..
Diversas contas

98.11.1.601410
13, O.' 0035180
1.0.0.1.0771960
:. 821..H0$070

v-j ksi-.'i7:;.h'jo

l3,7C5:l25í!000

,..GHOUIS.'í>ino
080 lo.snío

130 913!00Ò$05O
.,8nii0ü8$300

2.3 801:71 OS l_0

PASSIVO
Capital ilcclnrudo das

fllínas n o Itrihil
(1'rs. Iti.ãuo.ouu.o.)

Caixa niiitii/..,, 
I .i.nl 1 [IIOVlllOIII 111 pus-
soai

Letras nor illnhoiro a
premiu c depositua u
praso lixo

Depósitos o cuiilmcor-
ronlos com u sòm
juros

Cillliljpullili-llli 3 110OS-
Irnilgelro

Credores por títulos cui
cobrança

Depositou e CIIUÇÜCS...
Diversas contas

n.AooioooSooo
G.ol0s736$5lo

4oS:180$7oo

7.2oo:32l$98o

40.8&3:33_S0So

7.ol9;(l"oSII»

omOôISjlWo
1 SUÒo
.$!3o

i:io._i;i.to SUõo
i:i.87l:.|.il

Silo Paulo, Io
1'Aniériqui' 1I11 S111I :

2l...8tll;7ll)SI
¦ 1 .ii 1 -1

de maio de 1010. — Hiiiiipio 1'rançalso et Itulicniiu pourToephts — FroiiHiii — Conlador, Riila.

á i*ua Sete de Setembro, 175, participa á
sua numerosa e chie clientela que, para
commemora. o anníversario de sua fun-
dstção, a 12 de junho, mandou vir de Paris
li rs ri o e variado sortimento de modelos de
chapéos e formas em ta.fe.ás, veüludo e
tagaS, que s..,.o vendidos a titulo de bo-
ni..cação alé o dia 12 de junho, desde c
preço baratissimo de IO$00O em deante.
Nesta casa encontrarão um bonito e va-
raatío sortimento de enfeites para chapéos,
assim como também se reformam e enfei-
fiam per qualquer» figurino com muita ele-
Uancia e c„ic e por preços excepcionae..

¦aa

PHOSPHOROS rti

OLHO
PAU XÉfiÀ

r ' ia " i i i j

BROMONAL
E' o único especifico rncio-

nal para todas as tosses
Ddp. 7 de Setembro 99

MODISTA
Fu; vestidos por 'piniquei- llguriuo, com

toda n perfeição « rapidez, preços bom-
tinimos, nm Gonçalves Dias n, !17, so«
brado, entrada pela Jualhcrla Valentim,
Voioplmno a. l.l Contrai.

¦kvs»' ^-'___!£________.

___. ^í..^?**^^*jjfc?*__r____?__^____________^________^^^___

{HflnOMtt

|i?^_^ Rcoquid.o

TÍ5t_.'i

CS

Ernesto Soyzo
SRONCHITE

Aslbma,
| Tobercalose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
ja&re o api.ii:eM'i-ii!_ a

Icrça muscular.

GRANADO ft Cl» do Marco. 14

Leitura Portugueza
A prende, e n ler cm 30 lições Mc meia

horu) pela arte innrnvillio.-a do grando
poeta lyrico João do Dons. Vontade o mo-
morln, c todos aprendem cm 3U lições,
homens, sonIioras,n"i'caiii;as.I!xplicailores'

Costumes *
"Tallleur*

A Águia do Ouro, 169, Ou-
vidpr, é quem cxpòe os melhores
e mais bonitos costumes «tail-
leu.» cm pura lã, para senhoras
e mocinhas, forrados dc seda, mo*
delos pratico; c muito elegantes,
a preços cuja modicidade sur-
prehcndc, desde I2o!pooo; saias
dc casimira ingleza, marinho ou

fantasia, desde 35,11000
Blusas é sempre a grande es-
especialidade da AflUia de Ou-
PO, variedade em todos os pte-

M e modelos

ANo ire Dame de Paris

lia S@t§ d® Setembro, ÍW^^^b^^
AU PETIT PAQUIN I em exposição 1

CORTEESCOLA OE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com porfeição a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.
Moldeis experimentados e ali-

nnavados.
Acccitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas de chapéos. Av. Rio
Bi._ico 137,4o andar,Odeon, á
direita do elevador.

m_5_3S_EB_70UB

DORDENT cura
re-

pentinamente dor de dentes.
Vende-se em todas as pharma-
cias ; não é veneno e nao quei-
ma a boca.

Preço 1$000
Caixa do Correio 1.907

Café Santa Rita

DINHEIRO
Empresla-sc sobre jóias, roupas, fu-
zendas, metaes c tudo ipie represen-

te valor

Rua Luta de Camões n, 60
TFÍEPHC__n_.-2 NORTE

[Aberto dns 7 horas da
manhã ás 7 du noite)

J. L1BER .L & C.
amxmjmumty^jtjwjw.nmeriih__i_h_hii__ mi mi J

Professora de violino
1' prêmio do Instituto Na-

cional dc Musica, acceita
alumnas fora ou em sua resi-
dencia á rua das Laranjeiras
n. 3o.

(W 
<s. ¦ JM..i*A ¦¦- /_>£___. i

i 5_^&àllPE_ ¦ f
I 4 _9_I!___p_t t J i
\S§£ÜBmW

__ BRAáib
Ioda a parte

O MELHOR DO
Enccntra-se em
E' esle <pie todo o mundo toma depois

dns refciçüos dc cerimonias
lorruções especiaes para botequins de

primeira ordem
ítna Acre 81 — Teicpli.ne Noite 1.404
Mal. Floriano 22—Teleplioiie Noite 1.218

Rheuiiiatlsino.syphilis e impurezas
DO SANGUE—Cura segura o cllii-az
pelo iifiimado Holi dc Summa Salsmlo
do Alfredo dc Carvalho—Milhares dc
altosliulos—A' venda nas bons phar-macias c drogarias do Hio oitos Es-
lados—Deposito: Alfredo de Cmviillio

iC- 1'rinieiro de Março n. Io

BflTEL AVEH M
O niaior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência annual de 20.000 elien-

es. Diária completa, a partir de
105000.

End. Teleg. - AVENIDA
HIO DE JANEirtO

______!U«l«_a&^^j.'.tX^Jl^Jl_^*^»_M^'»«^^eTF°9T

Pintura de cabeHos
MME. OLIVEIRA tinge cabolios par-

liculnrinetite, só usenboras, com Henné.
Acluulinchtc garante a iiiaioi- perfeição
no .nu liaballio. Duração: ..ualro mezes.
Completamente inolTcnsivo. Preparados
recobidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Teloplioiie n. 5.800—Central.

MiVRCA >_̂4. RKGISTIIADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1' d'esta capital

Autos dc luxo paia casamentos e passeios
___ escriptorio:---

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

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

Em todas as mercadorias
DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigcranla, sem
álcool

Perolina Esmalte-p^°
rado, que adquire e conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3ç>ooo PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellezador. Preço 4$>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.

ANTARCTICA
Recebem-se pedidos

e eneonnnelidas des-
tas afamadas cervejas
uo ieposito á rua Ria-
chuelo u. 92, (Eiupre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao doiuici-
lio. Telepiioss© 2.61 C.

Leílio ie peira
Em 23 de Maio de i9iò'
_,. ooaiTmEB & c.

Henry & Armando auecessores
CHSflFUNDHDAEHI8.7

loa Luiz (jfi íaoiõas .7.5
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.

Comer bem só
na Transmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
taçao. Veníiam experimen-
tar o bom paladar das boas
petisquei ras á portugueza.

Rua da Alfândega 158
Telephone 3.650

Rodrigues Sallnes & C.

Professora de inglez
Precisa-sè de uma para ensi-

dous rapazes do com-nar a
mercio.

Rua da
andar.

Coasdniaiçao'4, 20.

M\ Nova
í?sL /-) Maneira
\ V0 DE

__\íPV
_LWr_At O VEIS

(irand.) doposUo o oíflclnu d» idovoIh o col--'Jioiir.il, tapeçaria, .ouça», etc, dorniKoHo» ««-
lylo iiilomíio, ulHmii moda, 550(000; mais barato
que qualquer oulpa casa: «alasde jantar, 580.» dita.4- viíiia,
cstylo dc grande eticito, de 130$ a 180.Í (e^tas mobílias sHo
estofadas); cn pas para niobi lia, nove peças, 7o$ooo. Peçttm cata-
bgos para não ficarem illtulidos com outras .i..1., ua I".jü do
PüSSídO 11. HO-(Largo da Lapa).

**V4W*

CURAR A PELLE
172 Casos Graves

Curados
Diiiíiitcs .li. ocxomn, om nunlquor parlo'do 
mundo, poilom niium trutar-_ um *uA*

oaia», 1 -iiiii poucos iIi'i|ii7íi-í, iiaainlo u
LAVOL, u iimis nninivllliosii üeiuobcilii
1I0 tooulo |iin 11 ouroniiiriiiilos du ptllo.

Dr|iuÍM du 10 ter i'.t|n'i-iiii«i|i.iilo diirilhli!
um nie/. com aslo miiinvilhii<ii liquido
tiiihnm .0 ciirmlo l"'i CfliOl. 101 dusco-
borto cm Londres o C0U8OU enorme sen-
MUim em 1'nlii u Europa.

.'.in nlgumu ferida ou cs|iiuliu Y Tem
croMas, oncumn, erliptõos VA nollo come-

,lhe, iiueiinu-lhn ou dô«.? lem ulgunin
minclm ou defoito nu pelle?

üntiio experimento LAVOL immedintn-
monte, n nova o nmravillioüR cura. Verá
.Itio é nwis limpa, mai» suave o rfiul* cf«
feutlva do quo mmliiiier outra coubu ilc
que imilui ouvido lallar.

Peça liojo mesmo um frasco ao sen
drogulata ou nliarmncoutlco. li' um ronie-
dio caseiro. O proço estu ao alcunce do
Itiilus. Compro uo mositiq tclnpu um pou-
1:0 de álcool para diluir esto podoroso
liquido. Sú o necessário um ijiomehto
pina preparar o remeillo'—o onlio ler.i o
molhor remedio do mundo para dociíçn»
de pelle. Não domoru a sua cura nom um
minuto.
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS

K BOTICAS
Granado a Cia.

—RIO DE JANEIRO-

ESCOLA Uf.D_R.Y0QD

r3_^_EÍ<^_Sf._í'C©!*

SÊSSIÊÊm

mw_^_?^§Í^SsB]j

lACASABOTfíQlDQ
RIO DE JANEIRO

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa í'i frcgliozln que a contar de 8 de Maio a. c.

.«hdorri as
LÂMPADAS «QE-EDISON»

pelo sen novo systema americano :
Cada compra do limpados d& direito n um ou mnis ncoupons»

no Roguinte proporção:
Por cada lâmpada atú 01) velas íoíntregani
Dito dito 100 velas (ciimnmiu)
Dito
DitO (||[ll 3IIU VlIJU-s .) , ...
Dito dito -100 volas » » -7.
Dito
Dito
Dito
Dito
Di.o
Dito

Os coupoiu serão roígutndoa na
Casa Bcrtholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os prêmios acliiim-so Indlcuiios na li»iu ile lirliulcs oqsI&o ora exposiçãoricrnianente nu 0A3A DBIITIIOLUO, AVHNIDA RIO BRANCO N.W»^
PEÇAM A LISTA DOS BRINDES

Compras a praso não têm direito a couppns

¦ i ¦npiiii

dito 100 vaIu. d|ü wal
dito 300 vvlus t> »
dito .100 volas ., t
dito 01).) volts o
dito 801 volfts D
ililii 1000 volus i) >
dilo 1600 votas ii
dito aOOO velas »
dito U0 X) velas »

Agua Sulfatada Maravilhosa
oonsbíhVa a belleza da vista

Cara e provine toda a Inílammação
ÚNICA PREMIADA NA EXPOSIÇÃO N ClONAL DE l.OQ

A* venda oro todas as boas Pharmai .us o Ürogurl;.DEFJ_ÍSõa GRANADO í C. RIO OL MEÍi.0

Si5 ali so npronde a escrever com
os dez dedos, sem olhar o teclado.
(Systema americano) cm pouco tem-
po, a 10$ c a 155 meu sitos. Curso
especial para senhoras. -- AVENIDA
HIO BRANCO, l"K. '1.1 57 Central..

<sr_s

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

<M, Largo S. Francisco dc Paula, 4.
Amanhã ao almoço:

Salada de vitella á scviihann;
üildo venlo ;'i Villa Boa).
Angu á bahiana.
Succulouta feijoada á Progresso.

Ao jantar:
Paio com arroz do torno.
Cabrito com piiito de oi-vilhas.
Tagliurlni ao molho du tomate.
Quinta-feira uma soberba o gigantesca

tartaruga prestará as honras dà casa.
Todos os dias, deliciosos legumes Ires-

cos de S. Paulo, ostras o sardinhas fres-
cas, Vinhos verdes e brancos, typo-t.-
pumantes.

Companhia Nacional
de Seguros de Vida

Fundada em 1895

Resultado de
20 annos de progresso

1895 - 1915
Pagamentos feitos aos so-
(jurados poi* liquidações om
vida ou aos herdeiros por
falicciniento dos segurados
c fundos existentes para
garantir o cumprimento dos
contractos de seguros em

vigor:

RS. 82.9I8:229$222

TINTURAR1A RIO BRANCO
__isa,

Casa de primeira ordem

Manda buscai a roupa c z entrega — GRATtíj — a domicilio. —
/vttènde promptamente aos chamados pelo TGLEI'1IONE ;-..934
Central. — Limpa a secco o terno dc casimira, por ll$oou; lava cliimi-
canicute, sem dclormar nem estragar, o terno por 5$noo, tinge, ileipial-
<|iibr còr, sem romper nem desbotar: passa a ferro as m.ip.is
com perfeição, faz niodi.icacr.es e qnaesipier concertos; ral-
loca debrum dc fita de seda ou dc algodão em fraclcs, p.ile-tots ecolleles.—Especialidade em trabalhos e:n roupas de senbora.

Ppegos módicos e trabalho p_pf'_ito e gupjnlUj

CAMPESTRE
/.. DOS OURIVES 37

Amanhã ao almoço :
Colossal feijoada, língua do

Rio Grande com batatas, arroz
dc forno em canoa.

Ao jantar, suecesso.
Peru á brasileira, marreco

com batatas, ovas de tainha á
bahiana.

Todos os dias: ostras cruas,
sai-linhas frescas, canja, papas,
peixadas á brasileira, muqueca
á bahiana.

Provem o delidos© Anadia,
branco c tinto.

TjELhP. 3.666 NORTE

Antes de fazerdes vossas
compras, visitae o deposito de
A. PINTO & C.

_ QUITANDA, 72
Telephone 3.096 Central

Prêmios modlsos

Professora de ctfríe
Habilita a cortar por escala geométrica

o pratica qualquer modelo, inclusive tail-
lem-, om poucas lições

Também corta moldes sob medida c
podem ser em fazendas, alinhavados o
provados ou meio confeccionados.

Acceita costuras para pospnntaf a dous
torçaes juntos e moderna vestidos anli-
gos, tudo apreço módico.
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana 140 r andar
TEL. 3.573 NORTE

éèI [tfa! fslsfil
Companhia do LotsWas Naoionact

rio Br.síl

Gxtracções publicas, sol; a flscaA*
sação do governo federal, ás 2 1|2 a
aos snbbados ás 3 horas; á fila

Visconde dc Itaborahy u. 45

AMANHA
34i™8-

_*r_ _ri_

Por iS.oo em meios

Sabbado, 20 do coirente
A's 3 horas da tarde

235 - 2-

-Anofíimm
A FIDALGA

Rostaurant, onde se reúnem as melho-
ros ramilittS. Rigorosa escolha feita dia-
riamente, cm carnes, caças o legumes.
Vinhos, imjiortaç&o de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. J0SE', 81 - Telop ..513 C.

Mme. BELLIENí g$$
da Mat. da Fac. Med. com-
munica ás suas clientes que
se mudou para a Pensão
Caxias, Largo do Machado.
Tei. 5n5 central.

pra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, dc qualquer valor e
cautelas do aMonle de Soccorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias 11. 37.

Joalheria Valantim
Telephone 9!)i Central

Dr. Evarardo Karbosa
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.

ül 11 no
do.Garantida jdcIo governo,

estado

Quinta-teira, 18 do corrente

Por .4S5.0Q

Terça-feira,
C.

23 do corrente
t'k

Por i$8oo

Bilhetes á venda
casas lotericas

em todas as

(CENTRINHOj
Mudou-se para a

RUA ACRE, 10
/t,_.Y.v7ijnaa__^________--___-t3_----_B__^

Por l.?700, em meios

Os pedidos de bilhetes do inte-í
rior devem ser acompanhados d.
mais (iflll róis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazareth & C, rua do Ouvidor
11. 94, caixa n. 817. Teleg. LUS-
V_L e na casa 1?. Guimarães, Ror
sario 71, esquina do becco das CnUr
cellas. caixa do Correio n. 1.278.

BENZOIN
Para o embeljozamonto dn rosto c

das mãos; refresca
a pelle' irritada pela navalha

Vidro .15ooo. Pelo Correio
ÔSoqo

jPerfumaria Orlando Rangel]
-Tx_e_-_si 53a^55a5_^(c_í!^^:íltóe^?í^i'

Curso de preparatóriosMensalidade 2§$000
Professores do Collegio Pc-

dro II. Obteve nos exames da
dezembro 124 app.óvaçÕes, Nef
nhum reprovado — Rua da
Aisembléa n. 98, 2" andar.

51A5 PBAÇ
0 Mercado de tereaes

Succursal do Campestre
Hoje :

Peru á brasileira, carurú de
badejo. Amanhã :

Puchero á portugueza.
Todos os dias: ostras frescas,

canja especial, peixadas e caças.
Única casa no gênero em

almoços, jantares e ceias, ao
ar livre, no grande terraço.

Telephone OGõ Central
í Praça Tiradentes 1

Plantas
Comcçnndo agora a melhor época para

a plantação dc pomares, ninguém devo
comprar arvores frutíferas sem primeirosaber os preços c as condições dc venda
de Augusto Fonseca, á rua .Mariz e Dar-
res 309; peçam eatuiagos graus.

-*.._._.£_: THEâTRE
HOJE--Recita extraordinária—HOJE

A PEDIDO
A notável creação de PALMYRA BAS-

a celebre opeieta em tres
actos e quatro quadros

w__t

TOS,

A BONECA
____________ J>v_ r,.1r_- ... can—

Amanhã—A pedido, a notável ope-
rcta-AMOH DE MASCARA.

bilhetes á venda na agencia do
1 Jornal do Brasil ». ató ás ^5 horas

da tarde, Depois na bilheteria do
thealro.

Quinta-feira, I8-Quarta recita de
awignalura—VERÔNICA.

Sexta-feira, 20 — Homenagem á
IHustre artista PALMYRA BASTOS,
na sua despedida do gênero opereta;
patrocinado pelo jornal A NOITE. Bi-
IlielüS á venda.

THEATRO RECREIO
Empresa J0SE' LOUREIRO

Estróa neste theatro da companhia RUAS,
do theatro Apollo, de Lisboa

HOJE- Espectaculos por sessões—HOJE
A's 7 3|t e 9 3[4

Primeiras representações, nesta òpoea,
da querida e popular revista em dous
actos c oito quadros, original de Er-
nesto Rodrigues, Felix Ilerniudcs e João
Bastos, musica de Felippo Duarte e Car-
los Calderon

De Capote e Lenço
Cabo Elysio, Joaquim Prata ; Pateta ale-

gre, Aurélio Ribeiro ; Rei Carnaval, Jorge
Gentil ; Padre Antônio, Jorge Roldão ;
Princezn Mi-Carême, Alda Teixeira.

Polo duo luso-brasileiro OS GERALDOS
- Regresso do Paris, de E. Wanderley—
Manon, dc A.-de Souza—O coiú, du N.
Milano—Hyinno ao Brasil, de E. Wan-
dcrlej c 11. .Moraes.

>.c. :ií'í,". .-¦ .-..,'...-- os .-,;.'¦, >-;!!'. CAPOTE
HBLEN^».

THEATRO APOLLO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Grande companhia de opera lyrica
liana R0T01.1 & H1LLORO

H0JE-A's 8~ 3|4~1I0JE-Estréa
theatro—Estróa

neste PEDRQ
Preços populares, não obstante Ira

tar-se de uma companhia que traz o
seu elenco cantores de fama reconhecida.
Camarotes de I", DOS ; ditos de 2», 16$ ;
cadoiras do 1" c varandas, 0$ ; ditas de
9,», .$; galerias numeradas, 2$; geraes,içr.oo,

Primeira representação da opora-bai
em quatro actos, do PONCIIIELLI

Distribuição : La Giòconda, cantora, Ma-
ria Baluini; Laura Adorno de Gênova,
mulher de lladneio, Rina Agozzino ; Al-
viso Badncro, um dos che.us da Inqui-
siçilo, C. Melochi -. a cóga, mãi de Gto-
conda, A. Fabotti; Enzo Orimaldo, prin-cipe genovez, E Uorgainaschi: Darnaba
C Marlurano; Zuejjé, Daronslni; Um
cantor, Micaclezzo:

J .''! l'kí% Ãmlivsl!.
sepo, Orlandi

ita-

THEÀTRÒ S-

MEU BOI
MORREU

i

THEATRO REPUBLICA
EmproiaJOSE' LOUREIRO

GRANDE G0M-ANAIA EQÜESTRE
AMERIGAN-GIRGUS

Dirccção F. QUE1ROLO
HOJE — Terça-feira—A's 8 3|. -HOJE

Grando funeção—0 capitão FUSIN'0 foi
aèolamado nn noite de honteni, ao sair
da jaula dos

THEATRO S. .JOStf'

Leões selvagens
Emocionanto espectaculo—A inloliigen-

cia do homem vence a força do liei do-
iminiaes—Exila enorme de ioda a com-
panliia. >

O SONHO D'UM ESCULPTOR, magni-
ficas eopias tomadas nos principaes mu-
teus do mundo pelos Frèrcs Sodicias.

Preços : Frizas, í.'$ : camarotes, _")!¦>
filas A 11 c C, .r>$; cadeiras, :$ bal-:
cõqs HlasA, B.eC 5$, ba-cões, H$ : ga-
lanas numeradas, l$500 : geral. l$ü. 0.

Quinlu-feira, ás 2 Ir. — Grande « ma-
tinée i infunlil, As avanças alé 10 au-
.nos acompanhadas de suas lamilius, uão,
l)l!£UIU Olltl ,f;i.l •;.

Companhia nacional, fundada cii| 1 d«(
julho dé lllll —Dirccção scenlea tjí|
actor Eduardo Vieira—Maestro direütôc
du orchestra, José Nunos.

HOJE 10 de maio de 1016 LíOJE
A's 7, 8 3(. c I0I|2

I.», 15» e lü« ronrosontaçúcs da poça
om 3 actos e quatro quadros, original dos
reputados esoriplores DR. RAUL PE-
DKRNEIRiVS e LUIZ PEIXOTO, música Jo
inspirado maestro PAULINO SACRA-
MENTO

O GAÚCHO
0 I" neto, na estância dc João Velho;

2o acto, na tosta da marcação do gado;3° acto, em casa de Felippe.

Surprehcndcalo apothepse. Maravi-
lliosos llagrantos, da vida intima dst
campanha gaúcha. Scouarios com<
pictameute novos lios laureados scenogra»
phos Jinuie Silva, Joaquim dos Sarilo(
o Emilio Silva.

Os espectaculos começarão por sessões
de cinemalogrupho, eom programma
variado.


