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Algarismos pavorosos!
jjilH | MIE BÜ

Uma Idéa de conjunto da nossa
situação Staancclva

EslA publicado o cxcollcnlo trabalho em
que nnnualmento o "Jornal do Commercio''
Informa seus leitores • ¦ •• marcha econômica
e financeira do paiz no anuo Immcdlata-
mente anterior.

Calcado nus Informações colhidas din a
dia. esse trabalho representa uma vista dc
r<>;iitinto, muito in.-lis impressionante (|tic o
coutado diário ddí factos. Triste é verifi-
r.ir que dos dado3 ahi fornecidos a conelu-
são O dnh mais severas no que respeita á
Iniprcvltlenelii com que todo? no Brasil —
n começar polo governo — estamos deixando
so approxlmur a ípocn em quo leremos de
estabelecer o serviço de nossa divida no cx-
lerior. .lá podemos nffirin.ir, na data eni
que nus achamos, que não serão positiva-
incuto ns condições econômicas (|iie nos Ira-
rão o ben» estar de periniltlr o restabeleci-
monto desse serviço.

Poderíamos encontrar esperanças nn slltin-
ção financeira, si tivéssemos á testa dc nos-
so; negócios um governo firme, orientado
e dc íslvo, resistindo eom mais do que a sua
simples o evidenie boa vontade, aos assaltos
dos interesses mesquinhos dn politicagem que
nfio respeitara»»», na confecção dos orçnnicn-
tos. :i gravidade dc nossa situação.
^Infelizmente, nem prosperidade econômica,
nem prudência financeira !...

Si não, vejamos.

0 CAMBIO
¦imi o cambio, no decurso da presente

t,'i:t.'ta, da tava de lli d. á dc 10 1|2 d., es-
U i presentemente mais ou menos estável
em torno do II L'2 d. Tal cambio muilo
diminuo o valor tflcctivo da nosso commor-
cio exterior que expresso om pupel-moed »
Indica lima somma falsamente majorada,
deante dos algarismos reaes expressos, em
ouro.

Força é convir quo. oom o augmenlo allu-
binado que se dou á massa de papel moeda,
era muilo natural (|tic a baixa do cambio
fos.-e imiüo mais ncccittunda. Concorreram
para que cila se mantivesse apenas nos llmi-
4i": assigmtlados vários faoloros, de que não
são menos importantes a desnecessidade de
ouro pnra exporia.-, afim de saldar os com-
Ipromissos no exterior, todos suspensos, quer
Ifederaes, cslniluacs o muníiipacs. Por ou-
tro lado, a diminuição formidável da massa
geral da importação, diminuindo conseculi-
vãmente a sommn dc cambiaes a tomar.
Restabelecidas, porém, as ciivunislaneins nor-
mães dn commercio exterior, será falai a
!?uiva notável do cambio.

BALANÇO COMMERCIAL

Dividendos 101.1  7.104:3018000IÜM  4.082:0289000l!l)5 000:500^000
"Outros ramos de actividade lambem sof-

freram, com a crise, diminuição dos lucros
distribuídos.

Os dividendos dos bancos desta praça,
registados eu» 1013. tendo alliugido o total
dc 8.130:540$, declinaram para 7.7l2:!)77í
em 1014, e ainda para 11.808:7109, cm lill.").

Os das companhias de seguros, egualinenle
desta praça, tendo nltiugldo a 1.554:8879226
em 1013, descairam a 1.010:1449700 em 1011.
elevando-se um pouco, para 1.242:7229029,
cn» 1015.

O.s das companhias diversas, tendo sido dc
17.210:3039350 em 1013, baixaram a Wis
15.220:1523(150 om 1014 c cai ram rudemente
a 4.603:3909044 cm 1915.

Os dividendos distribuídos nesta praça teu-
do sido, em conjunto, de 85.739:1839575 em
1913, declinaram para 20.938:0029250 em 1914
e para M.408:3579ü73 cm 1915."

0 FUNDING E A SITUAÇÃO

Os saldos da exportação sobre a importa-
•.âo foram, nos tres últimos annos, os se-
guintes:
10K! £ 2.496.000
1911  £ i8.< 159.non
11)15 £ 27.980.000

Realmente, deante da noção clássica, mas
rnada, de que o saldo da exportação sobre
n imporlação é um symptomo por si indica-
tivo, parece que se deveria concluir com jul-
zo benevolo sobre o anuo de 1915. Mas, além
de que a som nia total de negócios do pai/,
bom o mercado exterior se reduziu a pro-
porções muilo rudimentares, ha ainda a op-
por a osso juizo benevolo o de que em nada
se foz sentir ia vida interna do paiz esse
saldo dc exportação. Vale a pena repetir o
que a respeito escreve o Retrospecto:"Este exce«sio de valor exportado sobre
o importado é, no entanto, o que mais vul-
garmenle nuiiiin os que superficialmente
examinam a estatística e exultam deante
tlcstcs avaliados o suppo.stos saldos a favor
do paiz e do seu nelivo econômico."

Do facto, não basta que as estatisticas meu-
cioneni um saldo da exportação. Seria prc-
oisn que se fizesse no paiz a entrada do ouro
correspondente a esse saldo. Deu-se essa en-
Irada no quo jespcila aos saldos de 1915 ?
E' evidente cp.ie não. Onde está esse ouro ?
Em parte alguma. Ao contrario, o ouro pro-
prinmcntc dito continuou a ser exportado.
Diz a respeito o Retrospecto:"Destruída, desta fôrma, toda idéa da
cxislcncin dc um saldo, resta a certeza de
que á somma, representando t-sse excesso de
exportação, foi dada oulra applicação, seja
para solvcr compromissos no exterior, ou
liara a inversão e transporte de capitães queemigram c se afastam do Brasil."

EMPRESAS NACIONAES E DI-
VIDENDOS

FINANCEIRA

Ri os dados acima fornecem uma indicação
do nenhum progresso econômico, antes ln-
dicam que até a economia particular soffrou
um forte abalo com a guerra, os relativos ás
finanças do Tbcsouro não são mais benignos
nas conclusões a que se prestam.

A receita foi em 1915 menor do que a cm
1914. O exerci cio se encerrou oom um "déficit"
que o governo confessou em sua mensagem
ultima, ser do cena de 150 mil contos. Ora,
o nosso orçamento de 19Í8, elaborado como
o (lc 1915 sen» provisões, consagrando na li-
biesa_ governamental o principio dc direitos
jamais respeitados em paiz nenhum, tacs co-
mo a disponibilidade remunerada de inlcri
nos e outros absurdos semelhantes, dolermi
na a receita o n despesa eni torno de alga-
rismos que so podem expressar em

110 mil contos ouro e
350 mil contos papel.

No começo deste anno o governo assegurou
(pie fechará o exercício de 1916 som "defl-
cil". Como, porém, será elaborada a propôs-
ta para 1917 ? Onde vae o governo encontrar,
fraco como se mostrou até aqui, a formida-
vcl somma de (pie necessitará para fazer fa-
ce aos compromissos no exterior ?

A nossa divida externa é de
£ 106.787.203

cujo serviço de juros exige nnnualmcnlc
2 0.475.738

assim demonstrados:
Curo

O serviço de juros, amor-
tisação e respectivas dos-
pesas importava em  51.765:1069927

O dos empréstimos para as
obras dos portos absor-
via  11.220:2028802

ESPECIAL PARA "A NOITE"

E ESI FE!
Dl Kl ?

Muito diminuíram os dividendos das com-
panhias de fabricação dc tecidos. Não se
podo assegurar que tenham diminuído as
fabricações. O que parece ter havido foi uma
enorme alta na matéria prima a par de uma
impossibilidade de augmenlo nos preços de
venda. O decréscimo no volume total dc di-
videndos distribuídos pela industria niannfa-
oturoira foi colossal, como se verifica dos ai-
garismos seguintes :

Total
As a.mortisações suspensas

correspondem 

A somma a pagar animal-
mente seria

Aecrcscentando os juros so-
hre os títulos do fun-
dinq. no total de libras
15.000.non c que impor-
tanto em £ 750.000 ou..

animal-

62.994:6099729

12.104:1339.383

50.890:5369398

6.666:0009000

57.556:5369396
O total a pagar

nicnlc será
— ou £ 6.475.753,
Ao cambio actual, representa esse compro-
misso a somma dc

133 MIL CONTOS PAPEL

sejam a terça parte de nossa receita papel.
Mantcr-sc-A o cambio nesse nível?
Onde vae o governo cortar 133 mil contos

de despesa'

Ninguém pôde ficar tranquillo quando me-
dita sobre esles algarismos.

O governo precisar elaborar com grande
critério o seu orçamento de 1917. O de 1916,
affirniou o Sr. Calogeras ter sido o melhor
dos orçamentos republicanos. Entretanto,'es-
íamos certos de que S. Ex. já não affirmará
que esteja isento de fechal-o sem "déficit".
Já se fala em créditos supplcmenlares.

O orçamento de 1917 tem de soffrer uma
carga de metade de 133 mil contos que a tan-
to sobe a prestação do 2o semestre desse
anno. O governo vae ser obrigado em 1917
a cortar perto de 70 mil contos nas despesas
c cm 1918 chegar a 133 mil contos nas eco-
nomias.

Não se ilhida o governo. O credor estrar.-
gciro, na anciã natural cm que se achará pordinheiro, não receberá desculpas, nem delon-
gas. Os destinos do Brasil estão entregues
á energia e seriedade com que o governo or-
ganisnr o orçamento de 1917!

Não desesperemos, mas não nos ilíudamos.
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O czar da Bulgária

Paris, abril.
Não ha noticias dc Fernando, da Bulgária,

desde que o czar deixou o seu reino. Delial-
dc Ioda gente pergunta o que lhe aconteceu,
e ninguém pôde responder. As ultimas nnli-
cias officialnioiite iinnunciadas o representar
vam uo quartel-general do imperador Gui-
llierme, primeiramente, depois na corte do
imperador da Áustria. Em seguida, Fernan-
do dosappareoou. Vaga3 informações vindas
da Allemanha afflrman», é verdade, que vive
cnlmamcnlo cm Coburgo, com seu irmão 1'hi-
lippo, e quo so correspondo dahi com os seus
goiioraos c ministros, aos qunes deixou o cul-
dado do dirigir o reino.

O historiador Erncst Daudet lembra, a tal
propósito, quo esse dcsappareeimenlo é con-
Iurino aos hábitos dn c/.ar da Bulgária, Em
outros tempos, olle veio a Paris, para aqui vi-

ver incógnito, durante
mezes inteiro;, num
modesto aposento mo-
bllado. Os seus vlsi-
nhos ignoravam quem
die era, mas viam-
n'o sair todas as ma-
nhãs, levando á mão
um livro dc orações c
indo ouvir a missa na
egreja mais próxima.

L'm dos carac.lcrlsti-
cos desse príncipe,
grandemente hábil e
pouco cscrupuloso, é
um extraordinário
myslicismo. Fernan-
do dc Coburgo vivo
aterrado, cm certos
momentos, com a per-
specliva do inferno.
Extrema monte supor-
stioioso, é ohsedado
também pelo receio du
ser assassinado. Elle
o disse um dia a lord
Salisbuiy, (pie não lie-
sitou eir repetil-o a

toda gente. Mais recentemente, antes da
guerra, o czar da Bulgária confiava a um
amigo o mesmo receio.

— Morrerei massacrado, dizia-lhe elle; e
não terei mesmo um sacerdote para ouvir-me
no momento de passar da vida á morto.

Fernando da Bulgária tem visto numerosos
dentre os seus ministros e amigos caírem sob
os golpes dos assassinos. Entre os nUciitados
que a sua memória evoca, aquclle en» que pe-
rcecu o famoso Slambouloff é, certamente, o
mais trágico. Slambouloff, primeiro minis-
tro, era o homem de confiança do príncipe
Fernando, o qual lhe dera carta branca para"pacificar-' o seu domínio. O ministro usou
largamente do sou poder discricionário, e in-
stituiu uni regimen de tcrroí', de (pie os bul-
garos se recordarão durante muito tempo.
Enforcamentos, assassinatos, prisões esj,i)vá))'i.
na ordem do dia .• ii, durante esses_ mezes le"r-
riveis, o simples príncipe de então, "como o
czar de boje. abandonava o reino c vivia in-
cognito, ora cm Vienna; ora em Paris, re-
cusando-sc inexoravelmente a applicar, com
relação ás victimas, o direito de graça, que a
Constituição lhe concede. Depois, quando a
obra sanguinolcnta foi terminada, Fernando
voltou a Sofia, separou-se do ministro que a
executara, e os dous homens se trataram rc-
ciprocanienle como inimigos.

Alguns dias após esse ruidoso rompimen-
lo, Siambouloff ora assassinado por seu lur-
no. Tres indivíduos assaltaram o sou carro
c uni dollcs, cm pé no estribo, aggrediu o ex-
ministro a golpes de yalagan, fazendo-lhe fc-
rimcnlos tão profundos (pie o rosto não era
mais do que uma chan.'» c as mãos só se
prendiam aos pulsos pela pelle.

O desgraçado morria ao cabo de 48 horas,
depois de haver soffrido a amputação das
duas mãos. Antes de expirar, porém; Slain-
bouloff fazia jurar á mulher (pie o vingaria,
e as suas ultimas palavras foram para ac-
cusar Fernando da Bulgária.;

No decurso dessas peripécias, o príncipe
Fernando eslava... ausente dc Sofia. E,
quando regressava, o seu primeiro cuidado era
mandar hypoeritamente um ajudante de cam-
po apresentar as suas condolências a Mine.
Stamhouloff. Esta recebeu o enviado do czar
e o ouviu attentamente.

Vem, disse ella, quando o representan-
te de Fernando terminou.

Ii, couduzindo-o a um quarto contíguo, mos-
trou-lbe, sobre uma chaminé, as mãos do
morto, conservadas num bocal de álcool.
Olhando, então, firmemente o official, fulmi-
nou-o com estas palavras:

Eis as mãos do grande patriota que o teu
soberano mandou assassinarI Tu lhe dirás
que as vistes. Vae-tel

O assassinato de Stambonioff tornou-se,
desde essa época, uma obcessão para Fernan-
do dc Coburgo. O partido stamboulista, que
a morte do sou chefe não decapitou, permane-
ecu o núcleo da opposição irrcductivcl. A
dynastia reinante não tem peor inimigo. E é
(lelíe que o czar da Bulgária teme ludo, si
uma victoria rcsplandescenle não coroar a
aventura em que se lançou.

DE.METRIO DE TOLEDO.

Trincheiras inundadas, na reijião de Verdun, pelo extravasamento do rio Meuse

—««b*.

A CRISE DOS POLEIROS
Quando o governo passado andava ature-

fado n procura de meios novos de pôr dinhei-
ro fora, lhe suggeriram a idéa de premiar
gallinheiros eom dez e vinte contos de réis.
Surgiram polciros por toda parte, na cidade
'e tios subúrbios. Ioda gente se fez avicul-
tora. Eu mesmo montei, annexo ao jardim,
um estabelecimento em pequena escala, com
vinte cabeças, para começar. Tomei excel-
lentes canjas dc gallinhas ercadas em casa, e
que me saiam entre cincoenla e sessenta mil
réis cada uma. Depois, quando montei o fo-
gão a ga-, tive de. dissolver o gallinheiro,
porque só nm millionario americano, dono
de Ires fabricas de munições, è que se po-
deria perinittir o luxo de crear gallinhas no
Rio de Janeiro e cozinhar a canja em fogão
de gaz.

Os gallinheiros premiados, naturalmente,
se acabaram logo depois de receberem o
'prêmio. A mesma sorte. lev.>. a maioria dos
'outros. Mas ha gente teimosa que acredita
mais nos livros do que nos fados. Alguns
'continuaram a insistir, reduzindo, o mais pos-
sivel, a verba do custeio.

Um dos últimos estabelecimentos aoicolas
'ainda cm exerzieia se acha no Megcr e per-
deu hontem o sui encarregado. Era um mo-
'ço dc algumas aptidões, que se vendo sem
emprego acceilon a direcção do poleiro, com
'ordenado dc cem mil réis por mez, comida
'c vinte por cento do prêmio que o Miuisle-
rio da Agricultura concedesse. O seu serviço
'era cscriplnrar o movimento de oro.; e mar-
car em cada nm a data do nascimento e no-
me da autora, annotando depois o resultado
da venda.' O prêmio escapou-lhe. o ordenado foi re-
duzido a quarenta mil réis e a ração alimen-
lar lambem minguou de sessenta por cento.
liontem elle se. dirigiu ao dono do poleiro e
pedia as contas.

Então você quer mc deixar?
.S/';ii, senhor.
Não quer esperar dias melhores?
Não posso -- respondeu o rapaz. Pre-

ciso procurar outro emprego. Este cargo de
secretario de suas callinhas me eslá malan-
do de fome.

R.

BOLETIM DA GUERRA

Aíaira dos Coíis
ãdopta a lei de

Conscripção
& CAMINHO DE CAbAlS...

Pl.oscguem os preparativos purau oíltinslva allemã — L m sueces-
su dos Iiiqtezes em Vliay — Are-

sistencia belga

LONDHKS, 17 (A NOITE) — 1'roscKuc com
certa intensidade a lula nas frentes Inglcza
c lioljn, desde Arrao ao nuir do Norte. Sabe-se
que o inimigo continua a accuintilur tropas lia
l!(l|i'.'U, assim como rslá enviando para ali
«laudo quuntldadc de artilharia pesada vinda
dos IlnüiniiH.

N.» frento bolRii as trupas do rei Alberto
estão resistindo valentemente aos ataqueis dos
«ll> fiiSea, Os belgas concentraram o fo^o de
sua artilharia pesada sobre as posições alie-
mus na margem esquerda do Yüer e nu rc-
jlâo do Di-.iniide, impedindo assim o inimigo
de avançar.

Nn frente inglczn ha a registar um suecos-
bo <lns tropas britannlcas na região de Vimy.
Oh nllemãcs perderam ali quasi Uesontos mc-
tros dc trincheiras de primeira linha. Num
contra-ataque inútil pnra reconquistar esso
terreno os allemães soffrcram enormes per-
(!:isj

LONDRES, 17 (Havas) (Official) — Tres
tofúninas inimigas tentaram peneirar nas
nossas trincheiras ao sul dc Hebuterne. Os
dous primeiros ataques não deram o menor
resultado: o terceiro permittiu ao iiiiini.no pe-
Hctrar nau nossas posições, donde pouco de-
pois foi expulso com grandes perdas.

Capturámos na cnllina de Vimy 250 metros
da primeira linha allemã, causando ao inimi-
go consideráveis baixas.

Tina patrulha Ingleza fez um audacioso
"ri.id" contra as trincheiras inimigas, conse-
guindo penetra.- até a sigunda linha.

Em Foncquevlllòrs, Angres, Faiuiuissart c
Wytschacío, actividade reciproca de artilha-
ria..'

LONDRES, 17 (A. A.) — De Amsterdam
traiisníiiteiu para tsla capital noticias proro-
dentes do Berlim, dizendo que os allemães
coiúcguiram romper a linha dc frente in-
glcw om vários pontos do Ihoatro Occidental,
fonjando a passagem para Calais.

A imprensa commcntã ironicamente essa;
noticias, que são lotalmene invoridicas, pois
as differentes tentativas dc offensiva desde
Loc:, a Yprcs foram todas sustadas, não tcti-
do siquer conseguido o inimigo uma unica

MAIS UMA OUSADA REPORTAGEM
i^VX>^^^-Vrf" \S \S N> >W -

No mundo dos «intrujões'
«UMA ütíTRUJOrtA KSCA»

Os "Intrujões", receptadores do roubos cs-
tahelecem-su cm toda parlo, A cidade está
chula dollcs. Uniu estatística procedida mais
ou menos, deu um resultado colossal, desde
o centro ató os subúrbios.

Ila intrujões especialistas, isto é, os que

2tt.- -*«-

O SERVIÇO MibITAR NA
INGLATERRA

Foi approvado o serviço militar
obrigatório — O novo subsecre-

tario do Exterior

*¦"— im* Lno_>__—_I

A' direita, lord Hardiug e, á esquerda, o
Sr. Nicholson, o novo e o antigo sub-

secretario dos Negócios Estrangeiros
LONDRES, 17 (A NOITE) — A Câmara dos

Communs, cuja sessão terminou pela madru-
gada, approvou, em terceira leitura, por 250
votos contra apenas 35, o projecto quo torna
obrigatório o serviço militar em todo o impe-
rio para os homens entre 18 e 45 annos de
edade.

O projecto será posto immediatamcnte em
execução.

LONDRES, 17 (A. A.) — O sub-secretario
das Relações Exteriores, Sr. Nicholson, renun-
ciou esse ,cargo, sendo nomeado pura substi-
tuil-o lord Uarding.

WLmm Cil"
"Os jornaes francezes continuam a

referir-se, nos mais elogiosos termos,
ás façanhas de Navarro, que traz, noi-
le c dia, como "mascotte", enrolada
no percoço, uma meia de seda que lhe
offereccu uma das mais lindas inulhc-
res de Paris."

(Dos telegrammas).

>-v JI

Que é isso ?.., De meias nas mãos ?
Ai filho... "podre da chie",.. E* uma

variante da moda parisiense... Dão sorto "á
bessa"!

Maria Bananeira, ou a baroneza das
Bananeiras

compram certas e determinadas cousas. Ou-
tros compram de tudo, são especialmente os
"bclçhiors". Ha-os para toda a classe de Ia-
drões, desde o "piingtiisla" alé o ladrão de
gallinha. O inlrujão de gallinhas existe mais
nos subúrbios. Abi lia também em grande
numero intrujões de pelrechos próprios aos
soldados.

Compram quasi sempre dos próprios sol-
dados (pie roubam nos quartéis, Ha também
os intrujões dc roupas.

Uma categoria que prolifera extraordinária-
monte no momento são os "intrujões" de
roubos de metal c canos de chumbo. Com a
guerra subiu extraordinariamente; Talvez dc-
vido a isto os roubos destas mercadorias tem
avaliado de uma maneira assombrosa.

Não é raro assaltarem uma casa vasia e
cortarem todo o encanamento.

Onde esta eníieeie de ihtçujoC.Ü assenta mais
é na parlo da'cidade chamada Nova, São na
sua maioria judeus ou italianos.

Não são só os homens que se empregam
no iutrujonismo, ha também mulheres.

Esses indivíduos, com as suas transacções,
conseguem fazer fortuna en» pouco tempo.

As facilidades offcrecidas pelas casas de
penhores são um grande incentivo aos la-
drões, especialmente os de jóias, que fácil-
mente dellas se desembaraçam. Ha casas de
penhores de tudo.

No capitulo "intrujonas", podemos apre-
sentar, desde já, unia genuína representante.

Pela fortuna que conseguiu arranjar e pelafama de rica que adquiriu, desde unia voz quo
a policia ii prendou, tendo escondidos, debai-
xo das saias, dez coutos dc réis, ganhou o 11-
tulo de "llnroncza", (pie os ladrões lhe de-
ram. Outros cluinHini-ii'a mais cararadesca-
mento de Maria Bananeira, affcclando intiml-i
dades das quacs pretendem tirar partido. '

A "BARONEZA DAS BANANEB
RAS"

En» familia, Maria das Dores, eu» particular1"Maria Bananeira, em caracter official, limo-
neza das Bananeiras. São ossos os nomes por
quo so dá a conhecer o intrujtinn que mora
agora cm" D. Clara, á rua Maria José. Com os
seus olhinhos muito vivos, com a sua cara
muilo risonha, com os seus modos muilo ma-
treiros, começou a receber visitas lioclurnas
no sou barracão de madeira, muito baixo, muito
acanhado, repleto dc "Iraplsondiis", Cumpra-
va pequenas cousas abafadas pelos meninos,
nos ([iiintaes alheios. Depois entrou a com-
prar a ercadas ladras, o por fim. feita ,1 sua
clientela, de toda casta, estava insinuada na
vida... dos Intrujões.

Engordou mais, atarracou-se de banhas o
de diiilieiros, numa febre dc ganhar, do fazer
fortuna... ou ir parar lia Detenção. Mas quo
bobagem da Bananeira, si ninguém se incito
aqui com a vida do (piem compra roubos...

Uma vez, ha uns tres mezes, a policia en-
controu-se na necessidade de ir ao seu liarrn-
cão, lá àpprehcndondo uma partida dc latas
de manteiga, roubada a uma fabrica. Lá so
foi a Baroneza para a delegacia. Uma busca
en» regra, por um diabo de commissario, o
um pacote de dinheiro npparcccu sol» suas
vestes. Eram dez contos. Aléii» disso, unia
caderneta da Caixa Econômica com outras
tantas entradas.

Depois disso a Maria Bananeira achou mais
prudente empregar o sou rico dinheiro em
prédios. Comprou os terrenos conligtios ao
barracão o mandou construir. Quando come-
çou a uppareccr lá em cima, passando o la-
pume do madeira, a cumicirn da casa. o quo
souberam ser da Maria, disseram: — E* a fa-'
cbada do edifício principal da Avenida das
Bananeiras.

E ficou.
Lá fomos. Recebeu-nos a Maria, mas níoi

quiz comprar assim, sem saber de quem, Não
estávamos Incluídos na sua clientela. Proles-
tou (pio não negociava mais.

Entretanto, a sua salola é um mostruario
exótico de objectos o petrechos de Iodos of
misteres.

Em pro! do eusino
UM PROJECTO NA CÂMARA

O Sr. .Tose Augusto, deputado polo Il';\
Ovando do Norte, deixou hoje sobre a mesa
dá Câmara dos'Deputados o seguinte prújé-
elo de lei:

"O Congresso Nacional resolve:
Art. 1". São consideradas de utilidade pu-

bliea as Ligas dc Ensino, Ligas contra o Anal-
phabelismo o Sociedades Propagadoras de
Inslrucção que já existem ou (pie vierem a ser
fundadas no paiz.

Art. 2". Revogam-se as disposições om con-
IrariOj, Sala das sessões, em 17 de maio do
1916. — José Augusto, Marcai Escobar, Ali
meida Fagundes."

UMA REVANGHE SANGÜINOLEISTA.
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«LIGA E.

Outro crime sensacional abalou liontem, dc
novo, a população da Barra do Pirahy, con-
seqüência dos saiiguinolcntos sucoessos de
(pie aquclle município foi theatro em 31 de
março deste anno, suecessos esses que repor-
cutiram até aqui.

O acontecimento de liontem, pódc-se dizei-,
foi uma "revanche" ás mortes ali praticadas
por um numeroso grupo de homens que se
constituiu em liga para o fim de exterminar,
pelas armas, os bandidos e ladrões que vi-
nham infestando aquclla zona, sem que a
policia se oppuzosse á sua pratica criminosa.

Estão ainda gravados na memória de to-
dos os graves acontecimentos dc 31 dc mar-
ço. Na noite tremenda desse dia sinistro o
bando que se denominou "Liga da Morte",
tendo á frente pessoas qualificadas, tacs co-
mo o Dr. Alberto Junqueira, Dr. Siqueira
Campos, este sub-delegado de Dôrcs e aquel-
lc fazendeiro; Olympio Teixeira, Io supplcn-
te de policia; Pedro Paulo Gomes Pereira c
José Teixeira Barros Nobrega, saiu pelas
margens do Parahyba e andou a dar caça
aos que eram apontados como ladrões de ca-
vallos e aos que passavam por ser seus cuni-
pliecs na compra de roubos. Tres mortes
foram praticadas e uma tentativa levada a
ferimentos graves.

As autoridades superiores do Eslado, que
foram ao local syndicnr e abrir inquérito,
andaram, com auxiliares, levantando os ca-
daveres mutilados de dentro dos riachos, pa-
ra onde haviam sido jogados, e effechtando
diligencias, chegando a fazer diversas pri-
SÕCS.

Tacs acontecimentos deixaram tão funda
impressão naqüella zona quo ainda agora o1-,
ódios se encontravam accessos, por isso que,
entre os da "LUa da Morte" e os das faini-
lias dos que foram barbaramente assassina-
dos, pairava a idéa sinistra da "revanche".

Os apontados como principaes da "Liga da
Morte" vinham íeccbcndo ameaças anony-
mas e, por isso, todos elles haviam tomado
'precauções.

Mais se accenluaram, por fim, taes amei-
ças, chegando a ser dito, claramente, que
um tal Orlando José de Miranda, qiic se acha
preso na cadeia daquella cidade, declarar:»
cm termos categóricos cine da prisão mesmo
elle havia dc exercer tremenda vingança, os-
colhendo para ser morto 0 implicado nos
acoiitocimentos dc 31 dc março, Sr. Olympio
Teixeira. Esle recebera a terrível conimuni-
cação, sabendo íiiais quo Orlando teria en-
tregue a sinistra tarefa dc seu assassinato a
um sobrinho de nome Ilornani Barbosa.

Esses assumptos andavam assim detalha-
dos na boca do todo mundo; na Barra do
Pirahy, mas não se dava grande oredilo a
taes ameaças por se sabor que a policia lo-
cal I avia tomado medidas excepcionaes.

Hontem á mite, porém, a terrível primo-sn do criminoso preso foi cumprida, caindo
morto, traiçoeironiente, junto á porta de
sua casa, 710 largo da Matriz, Olympio Toi-
xeira.

A scen*. barbara passou-se pouco depois

das 20 horas. Olympio Teixeira, (pie residia
numa oasa próximo á egreja matriz, fora
visitar um irmão doente, residente noutro
ponto da cidade. Não se esquecera de levar
110 bolso o sou revólver, com cuja arniil .•ou-
tava defender-sc do qualquer ataque. A'qnet-
Ia hora voltando, atravessam o largo não
notando nada de suspeito. Chegando já ã
casa e como a encontrasse fechada, prceau-
ção que sua familia tomara depois dos sue-
cessos, tivera a deliberação de bater a uma
janella. Nesse momento ouviram-se seguida-
mente duas grandes detonações e o baque
de um corpo.

Rápido abre-se uma casa pouco adeante a
delia sae a correr, procurando ver o que so
passava, o Dr. Jcrge Baptista, juiz do di-
roilo. O Dr. Jorge Baptista chegou ainda a
tempo de encontrar morrendo o seu visinho
Olympio Teixeira. Outras pessoas acorrem o
testemunhara lambem os últimos riinihcntos'da viclima. Cíirregnm-n'o para doutro de
sua casa, onde já então a infeliz familia se
entrega ao desespero.

E' chamaco o medico, Dr. Luiz da Paula,
que chega moiiíciilos depois, mas já sen po-
(ler siquer tentar empregar os recursos da
sciencia.

Com o alarme, em pouco tempo toda a BarJ
ra do Pirahy se agitara, entrando nas co<
gitações do povo prováveis ataques o dofe<
sas, estabelecendo-se quasi quo o pânico.

As autoridades locaes entraram a tomai
providencias excepcionaes, tendo logo tc!e<
graphado para o chefe de policia do Esta*,
do, Dr. Macedo Torres.

O chefe dc policia providenciou inimcdia-
lamento, no sentido dc seguir hoje para Bar-
ra o delegado auxiliar, Dr. Fortunato de
Menezes, acompanhado do seu escrivão c do
outros auxiliares.

Do fado, seguiu bojo para aquclla eidadá
a referida autoridade.

Em seguida o chefe de policia participou
ao presidente da Eslado.

As diligencias da policia aão tiveram aiií*
da mais práticos resultados. Comludo, fo-'ram encontradas pegadas no largo da Ma-
¦triz, pelas quaes se chega a concluir que os
criminosos foram dous, pois umas são do
rniem eslava calçado e outras de quem cs-
tava descalço.

No local onde os dous assassinos haviam
eslado de tocaia foi encontrada uma cápsula
deflagrada, de cninbina "Winchester".

Por sua vez, foi assignnlada na porta da
residência da viclima unia carga de chumbo

O exame externo a que f.ii submeti ido o
cadáver de Olympio Teixeira demonstrou ler
sido elle alliugido por uma bala dc ear.v
bina o por alguns bngos dc. chumbo gros.
so. de espingarda, ludo nas costas.

A policia procurou prender um dns imii-
gilados autores do crime, Ilcrnnni Barbosa,fjl l.UMI 1 lill I VI í ,T III' \ 1 1 11 iv l[( 1 p: ¦' m 1 •

sobrinho dc Orlando, não. conseguindo, en-
tretanto, cncontral-o.

A população da Barra está ainda alarmada.
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Ecos e novidades
 91-111—

Deputados o mlv. jím.iin,
O Sr. ileputiiiln l.iischiu de Andrade foi „.itb-

lioiaoni d iiiliiiuii <ia Ciunm-n explicar a inclu-Mm ao1 1011 muno mu ,„¦, livrai da Ston-iliinl DU. Com -tiiiifI!«*> seu ar .;ip..io. e li.ni-
mimo, o ih-puiado alagoano, mmsi a sorrir, con-
(011 quo rcnlineiile reerbuin nlguna dinheiro*, dn
pederosn cuiiipiiuliln, mus iipunos oni retribuí-
eflo a hi-i-viços ri. advocacia que Ihu prerdoro.
S. Ex. imrdcoii ns olhos l.owiulllo. prin Como«
ra, sorriu mais unia ve/, o deixou a tribuno per-fi .lamente convencido — pelo menus na uppn-
jciielo — rir que liuvlii 1 in.. ,...1,1 ,1 |iii-jit. cu.
Imnnla levantaria contra teu uniu..

NAo li-mo-., nem IlIngllOlli ten , o dhvllo de
duvidar, nem provas,riu palavra o ria sinceridade
rio Sr, l-.iischlo ria Andrade; quer nos parecei',
ji-.iviii. quo a sim (lefüio sorln muito mula fo-li/ si s. Ex. explicasse iniiln claramente por
quo ninllvo a Sliinriarri, que sempre u-vc a seu
.serviço um lu8ldlo,l-iiiunei'OHO o cuinpclonlo corpo
de advogados, prcoliaisii recorrer As luzes Ju-ndlcas d" Sr. deputado por Alagoas; segundo,
que os serviços quo prestou A Standard não se
referiram A concessão que essa companhia o.-
levo em Alagoas, terra natal e IVudo político ile
b, l-.x., o cuja còncussfio foi d tii-o Uc morte na
explnraç/ío de uma Jazida petrolífera ali ih.eo-
berta, e mie conillliilrla uma cxcellunto fonte du
riqueza do pequeno listado.

1'odlu-su ainda allcgar que, quando os depu-
lados nu senadores nu exercício do mandato
exercem a advocacia, Incorrem em crime, ou
pelo menos, em uma imoralidade, prevista desde
as Ordenações do llclno c que se chama a "ad-
vocuclo dos poderosos". Alas, essa "advocacia
dos poderosos" cala tão enraizada nus nossos
habito.., que ba dias provocou verdadeiro escau-
dalo publico a até uma pequena crise polilica,uma declaração do "Icadcr" Sr. Anlonio Car-
los dc que não coiivinliii a Inclusão dn nome rio
Sr. Celso llayinu na ConilV.ljsão du finanças, porBor esse deputado um advogado do larga clieu-
leio e de vastos Interesses nessa capital, O depu-
lado c.ilharineii-.c e os seus collegas de bancada
s.nllrum-sc profundamciile mollndrodos poresse conccllo do" Jeader ".quando SS. IsISx. dcyiiuh
ser os primeiros a ajuizar da inconvrnicncia
da iiiclu .m de mu advogado cm plena acliviria-
tu* como o Sr. Uaynia, na coniinissão de finan-
ças. Vô-SC, pois, qne no Ilrasil eslá quasi intei-
ramcnlc esquecida a salutar disposição das Or-
denações do llclnn, embora a razão sempre ai-
legada para justificar os gordos subsídios rece-
Lidos pelo; representante., dn Noção seja o
do prejuízo que ellcs soffrein com a Inler-
ri-jição dos seus affazcrcs profissionaes durau-
le o mandato,

f.ragedi» de
Paquetá

—I m

O criminoso veiu para a
capital

Km outra local riamos em suas Unhas geraesiinii.ii» .Io crime occorrlrio lionloin, em _««
qui-IA.

Segundo InfprmnçSos qne colhemos, Joiio SI-iiiiis, n Indlgllaihi assassino, lia nllo ounos vivianll, umiilalineulu com Alvarina Molla, com

0 Panamá-Standard
_—

0 criminoso Sintas, ao desembarcar no
cáes Phuroux

,Do sen correspondente em Londres recebeu
t> "Jornal do Commercio" o seguinte tele-
gramma!

"O "Daily News", dc Chicago, preten-de que o seu representante foi o primeiro
jornalista que obteve uma entrevisto de
Sir Edward Grcy.

Dearite dessa asserção do jornal nmcrl-
ic.ino, cumpre lembrar que, por solicitação
ido ministro do Brasil- em Londres, Sr.
Ponlòura Xavier, Sir Edward Grêy con-
cedeu uma entrevista ao jornalista brosi-
leiro Sr. Medeiros e Albuquerque, cm

_, líllo.
Effcctivnmcnle, si gloria cxislc em ler en-

.revistado em primeiro logar, depois da gucr-ra, a Sir Edward Grcy, essa gloria não podeser disputada a esto folha. Recebendo o nós-
so Illustrc coliaborador Medeiros e Albuquer-
que, incumbido dessa delicada tarefa pela A
NOITE, o eminente ministro do Exterior da
Grã Bretanha apressou-se mesmo a assigna-
lar essa circnmslancia, que traduzia o grandeapreço que dedica ao Brasil.

Quando reconhece que faltou á verdade ou
quando, tratando-se de entrevistas, ndmillca possibilidade de um engano qualquer, esta
folha numa recusa uma explicação ou recti-fieação, feila algumas vezes espontânea-
_• nlc. E' uma norma de lealdade (pie nem
todos os jornalistas podem ou sabem ad-
optar. A entrevista com o Sr. Dr. Abelardo
Poças, ba dias publicada nesta folha, não
esta, porém, cm ncnbui n .'aquetlns hypolhc-
ses; ella representa com esaclidão o que ou-
vimos desse diplomata; c não é impossível
que fados ainda a se verificarem venham
mostrar que, si peccámos, peccámos somente
i ,r omissão.

100:0008000 por 1S700. Importante planoda LOTEBIA FEDERAL a extrair-se sabba-
do, 20 du corrente.

quem leve tres filhos menores,acliaiido-se cila
iicliialnicntc cm ultimo período dc gravidez.

Ila tempos Simas adinilliu como empregado
da casa Joaquim Gonçalves que, devido ao seu
máo procedimento, foi despedido c probibiriorie continuar as suas relações com as demais
pessoas da casn.

De quando cm vez, depois (pie Gonçalves foi
dispensado, Simas recebia communicações dc
que entre sua companheiro e aqucllc indivíduo
havia qualquer cousa de illlcllo. Certa vez Si
mas teria chegado n conununiei.r a Gonçalves
o que sabia, dcclarando-lhe que, si aquillo fi-
casse apurado, elle seria um homem morlo.

Montem, teria Simas simulado uma viagem
.1 cidade avisando a sua companheira que só
voltaria muito larde.

Certo de que Alvarina eslava convida dc quecllc sc ausentaria ria ilha, Simas escondeu-sc
nos fundos da casa cm que reside e aguardou
uma oceasião opporluna para sc convencer da
verdade-.

Cerca rias 14 horas, já cansado dc esperar, rc-tirava-se elle do seu esconderijo, quando foi
surprchendldo com a chegada do rival, que ca-nnhosainenlc foi recebido pela companheira in-fiel.

Passados os primeiros momenlos, Simas cm-
piinliou as armas de (pie se achava munido,
pois em seu poder linha um revólver, uma pis-tola e unia faca, investiu resolutamente para oloca onde se achavam os causadores de suainfelicidade.

O que elle teria visto privou-o da razão c os
primeiros disparos foram feitos.

Gonçalves recebeu tres liros em um braço cdous nos costas, sendo que estes foram daüos
quando elle fugia.

Alvarina recebeu seis ferimentos por bala cna oceasião em que procurava abrir uma das
jnnel as dn sala dc visitas, foi mortalmenteapunhalada pelas coslas.

Aos «ritos das vicliinas e principalmente de-onealves, que saíra a correr, aciidiiam limitaspessoas, que effccluaiam a prisão em flagrou-te do criminoso, sendo opprchendidas as tresarmas.
Gonçalves, a principio não queria confessara verdade, acabando por declarai-a. Simas le-vndo pava a delegacia do 2!)° dislricto policial,onde foi autuado cm flagrante, confessou a nutona do crime, narrando-o com toinores.
Alvarina

Mais um funecionario
que pede inquérito

O Sr. ministro ria Prfionda recebeu bole umre.iici.iiienlo rio Sr. Dr. AmnrllII.. JN„•
iiI.ii. seu cx-offIci.il ,lc gnbliYoi ,. Ind 

"
S. I x. mondar opin-ar, por im-h ,,„ „,„ |n.querlto arimlnlsli-allvu. o quo ba rio v . Io les ibr» 

p escândalo ria Slnndftrd OU, por lersírio hrt S. S. quem, em üil de Ja ne n , •
Mlir. exercia as fum-çòi-s rie offlcltll ric «ali-nenlc .Io Sr. uilnlsl.o rio l-ozcnria, h

O Dr. Amnrlllfo da Noronha lomou essaicmiIuçuo ileanlc rias accusaçôcs quo foramcilas ao gabinete ... Sr. Cnlogorní . por le'
Boll I n"«80«» '» um "offlelal rie

S. S.j em seu rcqucrinicnto, podia uma(Ic.assa completo lio JVOCÕMÕ ria SlandardOil, de modo a pmh-r ficar provada a respon-siiini liado do fiinccloniirlo Bupposlamònlc nc-
O Sr. ministro ila I'azenrio, ricpols dc lerilelidainciilc .o reqiierlmcnlo rio seu e.-uuxl-liar, Indefeiiii-u. nllcgaiido JA ler pedido ao

procurador criminal da Republico a nborlurorio respectivo inquérito.

Elixir de Nogueira -~ Milhares dc otteslarios

A OONPLAQRAÇÁO DA EUROPA f

ta ii di pi
¦ —

Mais um escrivão de collectoria
reintegrado "^

O.Sr, mlnlslro do Fazendo, á vlsln do oc-c.dao rio Su remo Tribuna) FedornI, reinlc-
grou, -.or aeto de boje, o Sr. Anlonio 1'inh.i-.o Lobo no b.gar do oterlvllo ria collectoriau-ileriil cm Silo Paulo e exonerou desse lo-
gar o 5r. Gerson Tavares.
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BEBAM
CERVEJA

! FIDALGA!
Fidalga, senhores, gosa

^de fama cm todos os lares.
>. Porque cila é deliciosa /
\ a todos os paladnrcs iA

m1

OS RUSSOS MANCHAM
SOBKB ISACiüAD

Paroop quo as ruaaoa tomaramMoaul o nmrohnin contra #//if/./w/— A miséria doa armemos — Immilhão tio famintos

LONDltEfl, 17 (A NOITB) - Do Slockiiol.
mo Inroriiiniii que oh riisNím oi-capiiraiii Mo-sul. MmIii iioticln não leve ainda conflrmnci.o
official.

J)o Rerllm dizem puro Amsterdam que <>h
russos domlnnm coaiploiamonte oh duiri.t.m
rie Clilluk, UrlicnnlH c IIiinmI., na Armênia,
onde prol iram dcpreiIaçõcH.

Cita liiiormiiçiio, ovidontomonto destinada n
Impressionar os neutros, é riu origem turca
o tom por fim tentar nllrlliiiir nos russo* o
quo us (urciiH fozom, Agora mesmo, rioim mis-
slonarlps norte-amorleanos, quo acabam ric
percorrer n Arnu-iiin o quo chegaram n Con-
Btnnllnopla, communlcaram uo ministro rio
sou paiz iiiiiiiu-lln cupilnl que «• espantosa a
miséria quo reina om toda a Armonla, nu
parle orcupiuln pelos lurciis, visto que estes
rcquinllam todos os gonoros allmontlclos. A
maior parte dn população armonla vive uli-
montada com raízes. O numuro rie mortos pe-Ia fome pode her calculado cm oljmmim cen-
lemifl por semana. Oh dous missionários cal-
culiini que lia nn Armcnln nctuiilmcnto um
milhão du famintos, para os quucn pelem soe-
corroa urgentes.

LONDRES, 17 (A. A.) — Os nisnos corta-
ram as çommunlcacõcs dos teuto-lurcos com
Dagdad, òecupando parle do estrada dc ferro
que conduz a esta cidade «¦ apoderando-sc dc
Mosul, Oh lurcos, não podendo Impedir o
avanço dos russos que marcham para o sul,
na direcção de Dogdnd, abandonaram n cida-
dc dc ftivnnrioiizn.

«_» '<» ¦¦_-

NA PKENTB 1TAI_0-AUS-
TR.ACA

Os abjectos
Confirma so o crlmo do

um miserável
FslA perfeitamente comprovado, n/lo nn

pela prova i-hi.-ii.unli.il como polo» proíl-
plentoi exames médicos, llluslrailos com plm-tograpblas, o crime torpe o mlseravui rio Vi-

As commissões
da Câmara

I i I
í. 1 iI I _

Pi Ha nacional

odos os porme-

-^-oa*«»—_-

mysterios do morro
lasteiio

Alvarina era uma rapariga dc porle sympa-tlnco, de 28 annos prpsnjniveis; o seu cadáverliceu depositado no cemitério da ilha, usinar-ri fi1_/li_ i. _-#*__.____._____ __¦•»'••

em
c

dando a necropsia.
Simas foi boje, cm rebocador particular, en-viado a Ppbc.ii! Central, para idcnlificar-.se, c(i.ili transferido para a Casa dc Detenção.Gonçalves foi _<__¦'"-

Sanla Casa,
coma.

Ha dias, Simas foi nomeado ...pilão da GuOr-*.,„.;';","•' •'/' k'.'° pnfi0 a sua Pilcnle, nãotendo porem, tomado a -

Gonçalves foi recolhido á"li. enfermaria daonde teve entrada cm estado de

QUE SERÁ ?
Noticiamos já a morte na Misericórdia,

hontem, de um desconhecido, com vários fe-rimcnlos pelo .orpo, encontrado caido. no diald, na rua da Misericórdia.
Dc syndicaniia em syudicancia, apurámos

O casu.
Naquclle dia, ás 21 horas, o Sr. Raul .Tos'-

Carrazcdo, morador á rua da Misericórdia nu-mero 104, e sua família, sentiram nm fortebaque n0 quinlal da casa. Suppondo quetosse algumn pedra que rolaise do morro dowíistello, foram ver. encontrando caido umhomem, já edoso, muito fe-Ulc e já desfal-leeido. Chamaram um ronlante, vindo t>m
seguida a Assistência, qne medicou o ferido,rcm».cndo-o para a Sanla Casa, onde depoislUleceu, sem lazer declarações.• Nos fundos do quintal da casa 101 ha umaBarreira do morro, inteiramente a pique, emcujo cimo nno ba absoluta ncnle passagemlira_pouco provável, portanto, que o finado

por ali passasse, a não ser embriagado cr-rnndo o caminho para o morro, o que senao deu, porip, porquanto, çunndo obtive-mos informações sobre sua idcnlidulc.içrmaram-nos quo elle não sc dava
VJCIO.

ifFica a hypolhesc, não despresivei, de que
fi',,'.!, 

'"¦" J0. l(l° (1° a,t0' ch-mado ali sobqualquer pr. testo.
A essa suspeita

Leandro

i inis.se.

ft fl U i Ul AL
Sorteios cm 25 cio cor. ás 4 hs.
Só concorrerão apólices quites •• :•

p 
• ¦icmios pagos : 397:651.7.500
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in-
áquelle

vem juntar-se o faelo deAnlonio Vallc Quaresma, é esse onome da victima, segundo dizem, ter retira-
_ _n1. V"1 "ín-íclccimenlo n quantia deo:l)00., dias Rn tf» do casoLeandro morava á praça do Castello n. 111 o morro, cm companhia de um velbote; era«ranço, porluguez, solteiro, contando 00 an-nos, t

.ti5. • .'"¦ Albuquerque Mello, delegado do 5»flisliiclo, scicnte do que apurámos, rez abrir.iiqucnlo para esclarecer o caso mysteríouo

caféesqiieoíado,,,
—.«—

Wa Pensão Hansa
— Este café não vem 1—Ja lã vae... •
Desde manhã que o gerente da pensãoI.ansa, Manoel Pereira da Silva, rcclam- ado cozinheiro, Anlonio Joaquim 

lccl'ml'^a
¦—Mas esle café não vem?

es?uiní?SPeddS 

"p'l,;,ham 
° chapío e iam á

O gerente foi A cozinha e esfregou o cozi-ciro 0 
cozinheiro caiu de dentes no gèlente e ambos sc queixaram ao 13» disli.cto.

*-«__K]-*o--_-

Vm profecto do dentado
Mario Hermes

O deputado Mario Hermes apresentou hoica consideração da Câmara dos Deputados óbrcguintes projcclos de lei:"O Congrego Nacional decreta:
Ari. 1». Fico o poder executivo autorlsadoa organisar com urgência, solicilando poráisso os necessários créditos, uma commissãoao engenheiros militares c civis, encarre. a-dos de estudar as pyrlCcs nacionaes (sulfatodo ferro) c a explorar os terrenos, afim dedescobrir-se não só pyritcs mais ricas tenxofre, como minas dc nitrato de s'£iiodc enxofre, *g*
Ari. 2°. O governo fará acquisiçSo m ma-chinas para o extracção dc ferro e para osdifferentes trabalhos desse metal.
Ari. _\ llevogam-sc as disposições cmcontrario.
Sala das sessões, cm 17 de maio de 1910."

O Congresso Nacional resolve:
Ari. Io. Fica o poder executivo nutorisndo11 crear na fabrica de pólvora óe I .qucle umaescola pratica de chi micos especialistas emexplosivos e uma outra de sidero-tcchnica, emIpanema.
Art. 2o. Para a malricula nessas escolasterão preferencia os officiaes até o poslo dccapitão, com especialidade os que já visita-ram fabricas de material belFco na Europae também os civis que já se tenham dedi-cado a esses estudos.
Art. 3°. O governo solicil.iá, cotii trgcn-cia, do poder legislativo, os créditos mec-sanos a esses serviços'.
Art. 4° Revogam-se as disposições emconIrano.""O Congresso Nacional resolve:
Art. 1". O governo providenciará para quea fabrica de pólvora de Piquete ensaie o ívpo

rinh.° 
°ríl C,U° S"'Va P"rn °3 CiU,h5cs dc "••'i-

Art. 2". Fica autorisoda n «dminislraçãofia fabrica de pólvora sem fumaça, de Pique-te, a vender no mercado os produetos que jáfabrica cm grande escala, taes como os ac -dos nduslnaes (sulfurico e nitricó), acclona"_._ 
l0l<)"Jl°Jv_,'a .col.lodio- _" Polvoras dè

s-
c

A offcnsiva austríaca no 77'e/i-Uno foi detida pelos italianos — Aaclivldado aérea
LONDRES, 17 (A~Ní)ITE) — Resumo dotomiiiiiiiicado do quartel-general italiuno, nu-blicado Iiojc de manhã cm Roma:"DepniH de intenso bombardeio, enormes

massas de soldados austríacos atacaram asnossas posições nn frente do Trcntino entroo Adise e o Astico. Infligimos no inimigo cnor-mes baixas ao conter o seu avanço. Apcnnsalguns dos nossos postos avançados recuaramate as suas principaes linhas dc defesa.
No valle de Sugana, no monto Collo, cmSantonn, em Serach, na região dc Gorizia cem fenn Michclc, rcpcllimos também todos osataques do inimigo.
Em Jlonfalcone retomámos a offcnsiva eavançamos, fazendo 254 prisioneiros entre os

quaes alguns officiaes c tomámos grandequantidade dc material hcllico.
Os aeroplanos austríacos lançaram bombassobre as nossas posições no Isonzo c sobreVeneza, tldinc c Trcviso. O "raid" foi feitoao amanhecer de hontem, tendo causado nc-

quenos estragos.
Os nossos apparolhos, cm represália, foramlançar bombas sobre os acampamentos aus-(nacos cm Oppachiavlzza, Kostanicviza, Loh-viça c Sehcli. Appareceram então alguns ap-

parelhos auslriacos com os quaes os nossosapparellios travaram combate. Foram derru-bodos dous "Taubc", regressando todos osnossos apparellios illcsos ao ponto de partida.Outra esquadrilha de aeroplanos italianosimpediu que alguns "Taubc" lançassem bom-bas sobre um trem no qual viajava a rainha
Helena c os príncipes."

"Il H|ÍI)_W 1'jlJli

EM TOrfNO DE VEHBUN
'¦__¦!.»_

I\arta dc novo em frente da praça— Os francezes progridem em di-versos pontos dn sua linha

A 1)E FINANÇAS K A M IN.s.CÕAO BLEOERAM SEUS VB&üom
I f _•?

Sob n progliloncla do Sr. Justlnlano Sen.o mais velho dos membros do coinini.
flnancns da Cnmnra dou Deputados, e.iiv.rnm liujt* rounldoi os Sr,.. Anlonio Ciirh 

'
Carlos Peixoto, Barbosa i.im.i, Oulnvlo ,\i"«nbulra. Alliarlo Mii.-onlifio, On!...o c,
llml e Cli. Inalo Jirogt, i.inbros da alliitiblàcoinmlssi.o,

Folia 11 eleição d» ruspocllvo.presidente foidoslgnodo por K votos eonlrn 1 para usse .1cargo o Sr. Antônio Carlos.
/fflsiimlndo o nrosldoiiolo, o ür. Antoni,.

Curiós fez ns so. nlnlo. distribuições «h.s ,„-.
çanionlosi lle.riiu, Curloi PoIajIoi pnw, 1
Clni Inalo llragíi: Marinha, Octavio Man-'Inirii; (iiicrra, (ialcâo Carvalhal; Attrlcu!rn, Unrliosa j-iiua: Crodllo», Jiislliilano s
pn| Vlaoílo, Augusto 1'cslunu; Hxterlor l!,ilha/.ar forolro:„Interior, Alberlo Moranlnrarlfas, Muni/. Sodré.

Ficou iiSM-nlad.i que os dias da reunia,oommlssfio sejam ís terças e sexlos-fcb
nonnlu-so lambem a commissão d,- In 1cçao nubllca da ('.,,. .;,, dos Demünilosoleffou seu nrosldenlo n Sr. Ilndrlgues I 

'
Foram dLl.lbuldos Iodos oachavam na 'ommlssiín.

lin.-i
Papeis que

Por l.«700, niicniiH, podo adquirir-se unibolo premindo com 100:000$ no cxlroc_i,iLOTERIA FEDERAL, .. roallía"Sc sabbado 2do corrente.

Vicente Pinheiro Mauricio, o miserável
cente Pinheiro Mauricio, faelo dc que n_soecupamos ha dia:-..

Maurício, vivendo cm companhia dc Fran-cisca Mona da Conceição, que tinha comsUoduas inlcrcssanlcs filhinhns, Meuda c Divarespectivamente, dc 4 e G ornos, maltratouas duas crenuclnhos, contaminando-as. do
que lhes veiu grave enfermidade

O delegado A. Mello, do 5" districto, já-.minou o inquérito, indo pedir n prisãoreventivo do objecto typo.typo.

0 anniversario natalino
de AffonsTÜ

PARIS, 17 (A NOITE) — Na frente dc Ver-dun houve apenas a rcgislar duellos de arli-lliana. Os allemães não tentaram nenhum ata-
que dc infantaria.

Entre a collina 304 _ Mort-Hommc as nos-sas tropas continuam a avançar lenta mas se-
guramente.

No resto da linha franceza nada mais liou-ve de extraordinário.
PAUIS, 17 (Havas) (Official)—Na Champa-

gne rcpcllimos, A força de granadas, um des-tacamento inimigo que tentava cair de surpre-sa sobre um pequeno posto na região de „ut-
te-de-Mesnil.

Na Argonnc, nos sectores de Four-de-Paris,
Courte Chausses e Vauquois, luta de artilha-
ria bastante viva.

Na margem esquerda do Mosa, na região dobosque dc Avocourt e na collina 304, bombar-
de'o violento; os nossos tiros de barragem
sustaram junto ás posições a oeste daquclla
collina uma tentativa de ataque.

A léste do Mosa c 110 Wocvre, rajadas deartilharia; nos outros pontos da linha de ba-talha canlioncios intermittentes.

Possa boje o anniversario natalicio de Af-lonso XIII, da Hcspanha. !_' essa uma dataque o nobre povo hespanbol vê transcorrercom verdadeiro júbilo. O joven soberano, reiuc.siic o seu nascimento, popular c querido,ama c estima por sua vez os seus subditos.Ji o devido u sua política bem orientada, vi-sando so c unicamente o progresso da sua pa-Ina e a prosperidade delia, que a Mespauhacicgou ao estado em rue sc cnconlra — emelevado grão dc eiigraiidecinienlo de todas astorças vivas do paiz.
. BUENOS AIRES, 17 (A. A.) - Todos osjornaes desta capital saúdam o rei D. Af-roíi.o XIII cujo retrato publicam, acompa-nliando-o de referencias carinhosas á per-sonalidodc c a política do joven soberanocujo anniversario natalicio passa hojeO ministro da Hcspanha, Sr. Pablo Soler yGuardiola abre hoje os salões da legação
para uma recepçãb, festejando o anniversa-rio do seu soberano.

.^_^-»^MM,«j1j>jjltk__J_-g)__Sl_BMEC_____«M

(jucreis apreciar bom e puro cafó?
Sò o PAPÃQ&íO

¦^'i-m-TMiiiiiiiiiiiiaMMicnMCTaBaaaaB»-»»-»---

Uma denuncia
Pelo Dr. Ilonorio Coimbra, promotor da 2»\ar.i Criminal, foi denunciado Abilio Alvarescomo incurso nas penas do arli go 331 do Co-digo Penal, por haver se apropriado indebi-lamente e vendido mercadorias que lhe ha-viam sido confiadas.
As mercadorias, avaliadas cm quantia su-

pcrior a 5:000,()(>(>, foram, pela autoridade po-licial que presidiu o inquérito, apprelicndidascm uma casa de artigos photographicos darua Sete de Setembro.

Um sarilho na nt
Sete de Setembro

Por cansa dc um "plvctle"
Trilnm nnlto.. De Iodos os lados oceorrenipoliciaes. Seria esta phrase lão beila nirocomplemento... Mas qual I Os an los u?-aram em vão. Só depois de mui. U-n

\n,.,r."l"]n,Vl'V Ura «'¦•'"•da-eiv Foi _l.cÂngelo Pastor. Pa,ou em frente no n. 2

— Que lia ?. .

^-Udrôes, 
«seu» 

guarda. E ainda estão
O prédio n. 207 d um velho pardiciro .guarda peneirou por elle. Sentiu .mo vb,lenta pancada, mr-s. ainda atordoa..,! ar, .rou-so a um vulto que nn escuridão lhe disou próximo. Os outros evadlram-sc

Silva."80 
°rn ° "|)ivellc" t™ Francisco d..

Tinha, com outros, ido roubar n enc-inimenlo do velho pordlciro. Os visinho . 
'

vindo o rumor, deram .__.„,, 
v,slnnos> °«-mor, deram alarma

O guarda, que recebeu ligeiros f.roí soecorrido pela Assistência<*»to_
crimenlo,

Dr. Dario Pinto
Io Ilospiuii

144. Dai

I]

da Misericórdia. Clinica medica _creanças. Con«ull. Cnrioc- nas
hora.-

Onovo secretario da fa-
brica de cartuchos

I d"'' ._P°_t:\<l0 dir.cíor ,l;l fabrica dc car-
?-,m,;."n_ ,U™ e»S° f«'i nomeado sccrelar _daquelle estabelecimento o primeiro fc.._, _Pcrlcles de Bittencourt Feniz. «nwile

AiOUi.A BKASfL
;ur,i as inlliiiiiinaçiJeido

olhos
Rua Urugunv au.i. ;i7

CÀF*. -GLOBO °&*¥* .bonbon.
1 , . , i"11" e fantasia dechocolate, só de Clierin, i<t Comp. rua Sete desetembro n, 10;.

A Câmara em resumo
chamada foi feita w\, Sr. Cosi-, Riheivò
{^notn 

da véspera foi lida pelo Sr. Lama,.
Sobre

(pie

A LOTERIA FEDEitAL fará á__hn_n ->n __
&$&$& CXt,TSn,° c ? » S-Sio maioi^SSS^rsSi^bilhctc a dimi-

Drs. loura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Largo cia Carioca 8, sobrado.

iinpp® §1 an.
Na rua

automóvel
Ur.,g,,ayana_ foi atropelado pelo

a . "• i-o*' . guiado pelo "chauffciir"

reira",'!. ÍS° Mm]"S- ° ür' Geraldo Fe-..
Fcli.-.nu-iUe o desastre não leve graves conseqüências, tendo somente a vicüW recebi-do ligeiras e.\_o_an_,._ recém-

í. A. GOSTALLAT
RUA DA CARIOCA -

—-»

caça e o ctlier, revertendo em beneficio desso estabelecimento, para a sua ampliação ,desdobramento, a receita produzida.
__ 

'• 
t ,.-Al,nda salvaguardando os deve-csde neutralidade, o governo entrara em nc «o-

3f 
com,os P»™s estrangeiros, .spcc.al-

nin, lvl.S 
Slll-ínnt'rlf;>"0s, que aqui desejarem

1 olvòrá, eil.SU!lS 
P V0I'aS d<! gUCn'a' al!í0,lil0

eonü-ario4.' 
Rev0gllm-Se as disposições em

"~~~~~" 1 ¦ntlinii- 

Í-Otcria ft Fsíij do Rio Grande do Sal
Amanhã Amanhã

18 do cori.e_.ie

POR 15S000
llnica loteria que distribuí e 75 o/0 om prcmios sor-

pondo-os .em globos dc crystal - BOLAS NUjVnA-

O JULGAMENTO DE SIKKOGEK GASEMENT
A continuação dos trabalhos emsessão secreta — Prisão de itrnofticial escossez. cúmplice de Ca-

sèmérit

U sur>38cretario do
Exterior visita o

Senado
O Sr. Souza Dantas esteve boje cm visitaao Senado. S. I_x. foi recebido no salão nobre

pelo_ presidente e pela commissão de consli-
tuiçao c diplomacia daquclla casa do Contíres-so Nacional.

a acto falou o Sr. Luiz Domingue,ceclorou completarem-se hoic 8ü •- 7que ve,., pela primeira vez no Fnrhime òNao obstante não conhece, confessa, êu ¦ '
ffimouto. E.la a razão que o leva .- falar obre a oca para scei. dar as.v.:aniaçõe q,.
_ ,f LC_ '. ^ ,dc ^Prcscntação senado,- Ai,.des de Alra: 'da, 

fez ir Men.
xt . ,- — na outra casa do f _n

S^tonnl 
sobre o esquecime.ilo em q .

.íamnl™. l° tem 5l5mpi'e ° líslado (i

io,M..íe Fs,[tll9> teyt» Brande c rica exlci,--.
. v_°d. vh . ,rÍS,C "a,'a-a V-m°> queonâSprovo üe \ias de comrr-- e:.-:.o. de rod-i-r,. .,
...__. ._J__«_""'Í.as-^ .".-orrÍifelai

pro vi cento d:i

Ej__-__ies de sariijus, asiiaSyaea
de urinas; etc.

Drs. Bruno Lobo c Mauricio de Medeiros,da I-aculd. dc Medicina — Laboratório deAnalyses c Pesquizas: ROSÁRIO 108, esq. pra-ça Gonç. Dias. Tel. do Lnb. N. 13'M.11 " ' —*' ¦¦' ¦ ¦jacae»—-1—¦—¦

*>. <¦

As commissões do Senado
não se reúnem

r7f _£";. wariartó s_S__£da a discussão do pleito do Dislricto Federallambem a commissão de finanças não real

PORTUGAL AINDA NÃO AS<5_GNOU O PACTO DE LONDRES

um dciSó 
17 

rA- 
A>) 

7 Rc«>'ondendo a
l siCaW _« P ? 

"!"" interPell«sSo «obrea situação de Portugal na Riierra, relativa-mente a sna altitude deante da' SEdward Grey, ministro das Relações Ex crio'res declarou na Câmara dos Communn queo governo portuguez não assignou o pacto deLondres, que obriga as nações da "Entcnte"
a nao celebrarem a paz separadamente.

»*AS_o0IJPAÇ0BS ,)E CREDITO PA-RA AS DESPESAS DE GUERRA

tadofB,°„n' 
1? ("ttVaS) ~ A Camara t,os DeI»'"

Fi_?„;'l 
"V°,U °. orSamento do Ministério das

_!__?_. ._' 
,nch,s,v0 un.1a autorisação permit-tmdo ao governo realisar 110 paiz e no cs-

StaUP?TB d0 crodito cessaria.paia tazer face as despesas da guerra.

DAS, por inteiro.
Jogam apenas I8.000 bilhetes.

1 prêmio de _ _prêmio de ..,'.!',!'"
\ prêmio de ...'.".','.'."'"

premies de 2:000$., ...*,*.*.*." "10 prêmios de 1:000S..,....'.','
22 prêmios de 500,, •••¦•••33 prêmios de 200$  

' *"

.__. Prel11ios dn 1003 "'.'¦
1 »S() prêmios de 30$

18 prêmios 100$ para os 3 ullimos aVítá'-nsmns do 1- prêmio
180 prêmios de 50S para .s 2 últimosalgarismos do V prêmio

50:0008000
5:000501)0
3:0005000
_0í)0$Ò0Q

10:0005000
11:000|000
C:000{O00
5.2D08000

5G:_00$000

1:8005000

0:000$000
2.200 prêmios 110 lotai de.  -02:0003000

BILHETES A' VENDA EM TODA A PARTE

rea
próxima

Jisou a sua reunião semanal. Na?jxta-feira reunir-se-á ella
ela _oiC°P_\mÍS/ad 

de conslit,"'?So e diploma-
_ JZ i 

i,cla n meDSaBem presidencial, sub-mettendo a approvnçôo do Senado o neto danomeação do Sr. Gaslão da Cunha para em-baixndor do Brasil cm Portugal.O presidente desta commissão Sr. Mendes dcAlmeida na distribuição, nvocou a si a"sagem, sobre a qual breve dará parecer.

^^^^^^_?i_gg_^_^g_s_saga___5_a^^^Etômíl i
ihtmiiimiiiii ¦¦., '-^

Xarope eflicaz para curar bronchite,
coqueluche, asthma. rouquidão, ca-

tarrhoj resfriaclos e

uer
e___i_-iS__^S2__SiEi!__í

I qualquer tosse

Estão recolhidos á 4' brigada
os canhões que serviram

no Contestado
Os canhões que ciavam expostos a accãodo tei..po, em uns carros da Central do _.'sil, em São Dioco. coi_M_,__ n.--1-?,..?]?"ogo, começaram a ser reli

Elixir de Nogueira — Cura rJicamatismo.

0 conselho Wanderley
Teiüilp.on hontem a segunda sessão do con-seJJio de guerra a qt.é responde o capitão An-re;1o de Lins Wanderley.SÊJ_«te« esta sessãolol ouvida apenas unia tesicmunba>
As sessões deste conselho recomeçarão ter- .'•fia-fcira i)ro;_L_ua.- i__<dfÇ^*_4 rei

Os .a,_;J. ;l 4 --«Snda de artilharia!US canhões, que compõem uma bateria dêobuzeiros, estavam no Contes lado, .?n,i_per ordem do Ministério ^Xlvrttratíãoí

LONDRES, 17 (A NOITE) — Proscgniuhonlem, como estava annuncindo, o julga-mento de Sir Reger Casement, o chefe domovimento revolucionário irlandez
Os trabalhos do tribunal, limitados ao in-terr.ognto.rio de testemunha.., foram secretosa pedido do procurador dn Coiôa.
Foi preso um official do Exercito, nata-ral da Iiscossia, e cpie 6 apontado como cum-

plice de Casement. Esse official, segundo asprovas que ha cin poder do governo, chefia-ria o desembarque das tropas revoluciona-rias irlandesas vindas da Allcmanha c dosJ-si.-uo.s Unidos, assim como seria o com-mandante em chefe de todas as forcas rc-beldcs. "
Esse official foi submcllido a um inter-rogatório secreto pelas autoridades militares.

"  "__H 'fÇ-aíT*— e8_P— —

NO MAR

£ pirataria allemã proseçiue —Os turcos melleram a pique, domentira, um monitor inglez— Umtransporte austríaco a pique cmBurnzzo
LONDRES, 17 íA NOITE) - Os submarl-nos allemães melleram hontem a pique dousnavios mercantes inglezcs.
LONDRES, 17 (A NOITE) - Desmente-sea noticia dc que um monitor Inglez tivessetentado entrar num porto a noroeste da IlhaKcslcn e que, bombardeado, fosse a piquetisla noticia, de origem turca e espalhada pc-
.___.!.. ' n_° tem ° menor fundamento.
LONDRES, 17 (A. A.) — Um transporteaustríaco bateu cm uma mina no porto dcDurazzo, indo ao fundo.

llt^t>-~«aC*|ts»«-t3s»»__

â morte no dentista
Paula Bsste

Sob suspeitas de um suicídio, fallcccu hon-tem, em sua residência & praia do Russell oeirurgiao-dentista Bernardino de Paula Bas-los.
Assim a policia resolveu aulopsiar o cada-ver, o que foi feito hoje.
Apezar dc soffrer elle cm vida de lesõescie quasi todos os órgãos, lesões essas quepoderiam ser a causa da sua morte, porqueencontrassem os médicos um liquido suspeitoe desconhecido no estômago, vão fazer o exa-me Joxicolofiicd das vísceras.
E' admissível, no entanto, ler sido a mortenatural, e isso c crença dos médicos.

J'bbado, 20 do corrente, a LOTERIA PB-
1. inVr.n_i.' 

3 ?xt.a..n? do importante planode 100:000$, cujo bilhete custa apenas 1Ç700.
*—«SCtStÇo-—• _^_

o nio qu^p

para esta capital por um capitão que também-rrviu no Contestado. Esse official _ ,".anezar da ordem do inspector da 5" rJlo
_-_.. .«° in 

hn[crUl fosnc r"olbida á 4« bn9:gada, se demorou em cumprir essa ordem

cigarros, ponta de
cortiça, para 200

reis com bjiades. Lope^ Sá & C.

EM T08.NO 
'¦¦ 

DA GUERílA
O general Marchand nno morreu— Os russos, fortificando Alnnd,alarmam os suecos
PARIS 17 (A NOITE) — Desmente-se anoticia de que tivesse morrido em combateo general Marchand.
PARIS, 17 (Havas) — Desmente-se o.fi-clalrnente a noticia da morlc do general Mar-' 
LONDRES, 17 (A NOITE) - Um deputadosueco interpelloa honlem, na Câmara, o che-íe do gabinete, a respeito das providenciasque tomara o governo sobre as fortlficações

que os russos estão fazendo na ilha de Alnnd.O chefe do gabinete pediu para responder___. essa jutcrpellaçao numa sessão /jecjet*. ,

a
Sessão presidida pelo Sr. Urbano Santos eabcrla as 13,!lü.
A acta, lida pelo Sr. Metello, 6 approvadasfí. . observações. No expediente é lido umolficio do Sr. ministro do Exterior, remctlen-do a mensagem do presidcnle da RepuWIcá,submettendo ã approvaçfio do Senado o seuoco dc nomeação do Dr, Gaslão dn Cunha na-ra embaixador do Brasil cm PortugalNa ordem do dia foi encerrada a discussãoda proposição da .Câmara, que abre, pelo Mi-nisteno da Viação, o credilo especial do (Kit.para pagamento dc gratificação local a Cus-

d. .... 
F.n\e,cn' fineclònnplo dor, Correiosdo Estado do Maranhão.

Adiada a votação por falta dlevantada a sessão.

n-niriçoes do Sr. Mendes de Almeidabcila a allen.ao pr. -idcnlo
_.ti ío sobre as me unas.

ouc i_ _i_"_ 
SC!í!Ii'Ii, °-Sl'- 0''líll'ili« Câmara,

Jii- 
f 

.0U °,^querimento de informa, .i pulil.ç.tdo .y,bre , '.ei do Amf.Jorismo .Liga Mel.opo/tnna dos Cporls Atbleticos 
'

orador 
ço.ideinna a exclusão que a referi,!lei faz de g,..„de numero de compa ,-i •' . 

' 
,'operários, da disputa dos seus «.\vSí-i"-5

e c-,n:,H. 
" 

.CS' 
e8tfl,?eI?Mndo unia odiosa s.eççao de classes ou de castas, incompaliv

ínos 
roglmcn (le democracia em que viv

O deputado carioca explica porque o se t
õef :i'_n vi-°- 

•l0'^1-'1- ncs^ sen Ido? InfÔrmo-Çocs do .Ministério do Exterior: d que ev0.ministério creou uma "Taça Rio irai-', -"'
para "malchcs" 

sportivos sul-amcr ¦ „
na m-nl _,S,dC 

f 
.°lb-nU' l"'Cn,Ín 

"™ <'-
.itiiralmenlc, an cs que sc houvesse ódio,,-,-mente sclcccionado os "sporlsmen" cm cia-.-

nticano, gpeerno do povo pelo povo. poderiaSiquer concordar com esle critério cniidcmna-vel de sclccçao, tendente a formar a arislocra-cia do "sporl".
Em seguida falou o Sr Ildefonso Pinto. «)deputado pelo Rio Grande proscgniu nas cor-síderaçoes que vinha f.i.-cndo na ve- per(luzintlo concc;'.os sobre a tributação lerrit..-lal, referindo-se à nossa legislação tribu!a-na c das reformas que cila c^.nporl.i, c re-clama, cmillindo comnienlarios c -Iros sohna situação econômica nacional e os meios deintensificar o seu desenvolvimento.
Ao 5>r. Ildefonso Pinto seguiu-se na Iribunao Sr Mano Hermes. O deputado liai ;

.tustilicoii vários lequerinicntos, um pruioet.
çreondoo Grande Eslndo-Mnior Mixlo c nindicação transformando em mixla c pcniin-nente a aclual commissão dc defesa nacionalda (.amara do pulados.

A ordem do dia o deputado bahiano, a:•.-.)-veitan-ln-se dn discussão do projcclo _« A,
a VÍ'"C p°nsidcra de ullilidnde publicao Acro Club Brasileiro, proseguiu nas coir-i-tiernçoes com que fundamentava os seus •

ferimentos, o seu projcclo e n sua indica-
çao.

Foram, após, encerradas as discussões dos
Projectos 2-lfi A, fifi A, 93, 219 A, Iodos de
i-llf), o iTimeiro sobre o Acro Club liras!'ro, o segundo cslnlulndo qiíc a Fazenda 1
blicn, nucr nncioha

_.

a rnzcnun
esladunl- ou mnnieir

perca os seus nrivile-tios nas execuções jmciarias, nos casos em (pie expõe, ambos em
primeira discussão; o terceiro, concedendo um
anno dc licença ao Dr. João Nery, medico da
Saúde Publica, om discussão unie.i; o qu.ir-

numero,

O GAFE'
Mais uma vez, o merendo de café onerou

nos preços dc 10SS00 a llí.000, por arroba
para o typo 7.

Pela manhã, os compradores mostraram
pouca vontade.cm adquirir o gênero e os
vendedores, por sun vez. mal sortidos, uno
se interessaram pelo merendo, havendo nc-
gocio? apenas pnrn 012 saccos.

No correr do dia", devido á normalisação
da bolsa de Nova York, que, hontem, le-
dou cm alta, <íe 5 a 7 ponto., e, hoje,abnu com a alta dc 1 a 3 pontos, o nvercado tornou-se 

i discussão, sobre a cxliulo, em Rc.inidc formigas.
A sessão terminou ás M horas e Ires qu..los.

¦•-¦SQvfri-

Elixir dc Nogueira—Única que cura syphilis.

ftfl Vai
Nn lisla a cargo desta redneçãoram mais:

C. V. e M. 
Annnymo 
Nair c Edith ..!!.!'"""""

Quantia publicada honlem....

Total

£ n.n.fl
ío .imf,
insuiifi

40. OiSO
10. no

50.010

gocios para mais 22.231. saccos.SBaftSSS 
C l*h "C"í Charutos VlElI^^^Io"

os melhores "•EÜX
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RÁPIDAS E. MINUCIOSAS
DfiTODA AÍ^PORTAGEM

DA«7\ NOITE"

nosso

r

governo .
A propósito das exposições de doutrina fei-

iins pelo UOVOHUl lirasilelrn, em questões orlgi-
«mim. 110 coiifllelo europeu, pudemos obter liojo

1 na seguintes iiifornuivõcsi"O Intuito do governo é o dc Justificai1 poiuma expia nação do doutrina brasileira om cada
, cano n altltudo quo tem lido o re ferido (inverno,10 continuara te do, em defesa dc seus Intcres-

ses; e do, seus nnclonnes, quiuidii nttliiKldos pe-Ias regras 011 lidou de qunl(|iier dos belliuciaii-
| tes.

lísnn explanação se fundará nn tradição hUlo-rica de nossa pnllllea liileinnelonnl, quo culiiil-liou na ll.i.vn. com a mi.i adaptação nos faelos
j c pr.-ilieas novas dn guerra ncliml.

Pnrn ipie uno tenha um caracter de polemica
I r mira nmnln coiihociuieiito das nações amigas,• cila exposição do governo brasileiro constitui-1 111 um ' llieinoronduin", que não será dirigida
I apenas nos bcIllKcmiiles, mas sim a todos' os

p.uzes com quo lemos relações diplomáticas.
.-.lias, de accordo ainda com o quo consegui-mos sabor, o nosso Kovorno uno pretende pre-leneiosnnicnlo publicar um corpo de duutrl-nas, mas Ino somente dizer, nos casos que o af-, fretem, os fundamentos do sua ncçfio nos mes-mos bem como sua nttitudc nas nssembléns lu-liras cin delcsa dos referidos fiindainenlos se-reiiainenle expostos c eoiuplcliimeiitc extremesdas paixões que nesse momento perturbam oslii.i-i/.onl- ¦> > un poiiiii-., mtermieioiiiii,

A "Virgem Cégã7,
hoje do

And

SMU
hospital

incerto, tnctcnndo nas trevas da ccicirn, seguiu pelo braço nmigo dos seus, cnsua casinha.

0 assassinato do capitão
Teixeira na Barra do

Piraliy
ITA VARIAS YKItttÔKS
SOlíMí O MOTIVUDO

CRIME
IIAUIU DO 1'lltAIIV. 17 (A NOITE) <-

Montem, ás ifl i -j hora», toi iiiinislnndo utiros de eornbhia, em frente de sua casa. querlcn proslmn d;\ residência do juiz de direi-Io Dr. Zoti'0 linpllstn, dentro dn ctdndo, ucapitão Oljinplo Teixeira, na pouao exonc"rnilo pelo governo do Usindo, por se achnrenvolvido uni recentes Miceessos occorrrldos
neste luuuieipio,

O usMissIiialo foj prnlIçado do emboscada,
lendo ficado, no que consttt. os nssnsslno.i
1111 jardim dn CfUCjn de Siii.fAnuii. quo fienbem em frente dn morada da victima.

A população cila Impressionada com o-.
rnetoa dosngradnvols que vãu feudo por quar-lel-gcneral esln cidade.

Allribue.se o crime á falia de prnvid.n-cias serias por pai te do governo do listado.
Corri 111 divivvis versões sobro o nssnssl-

[Mio do capitão Teixeira, mos a mais correu-e e n de (pie o crime foi perpetrado porindivíduos quo vingaram ns viclimas dos u1-limos luetuosos í.eonleclmeiitos. Ila também
quem nfflrmo que n victima eslava jurada,ha tempos, de morte.

Até ogorn, porém, nada está apurado.
A policia :ous.i nlguina ar arou, por se.-ilado.
Continua assim envolvido i-m mysterio umcrime praticado ,\ boca da notic, logo após olermjnnciio dn ladainha celebrada na egrejade Sanl Annn o dentro d.i • idadei
HAIIMA 1)0 PIHAIIY, 17 (\ NOITE) — De-vo ndeantnr (pie o capitão Olympio Teixeiraexerceu o cargo de supplentc de sub-delc-

gado lio districto dc Dores e esteve envolvidono processo Instaurado lin pouco paro uru-rnr responsabilidades nn chacina do Va riremAlegre, tendo sido decretada n sua prisãopreventiva pelo Slippleilte do juiz de dircilo

I

rSuiníírt WR^tffÃl!^4VteI«™À

o CCSB—

ambío chegou outra
vez a 12

nposfi cambio melhorou, como era de esperar
. ns liquidações de 15 do corrente.
,-i,'\'- ;lj"?!'1'"'-'1 Í)S bancos declararam sacar a11 loilO c II íll!;i2 d., para depois sacarem fran-cnmcnle a 11 .'II :iL' c outros a 12 d., c com re-
gulores negócios a esta ultimo tuxns A 12 di-lihciros, bancos houve que offcreccram dar le-Iras para liquidação até iln de dezembro, o quevem demonstrar que o cambio terá nnluralmen-le dc reagir conlrn o corrente baixista, tanto

, mais ouaiito si vier no mercado cambial o Dou-c> do brasil, embora para attender ás pequenasi necessidades do mercado legitimo. K' uma.questão apenas do iJnneo do Hrnsil, dentro dosdesejos de um presidente, comprelionder (|ue o•cambio deve ser amparado por elle, porque aespeculação em não encontrar no momento amenor justificativa e a situação commerciaímundial esta a caminho da sua normnlisnção.us ( ilcrlinos foram negociados ;i 20Ç850 e asletras do lliesouro com (j 112 c 7 V de re-bale. JV-
A Bolsa, lambem, esteve bem movimentadat em alia espccuilmenle para as acções da Minasoc &. .leronymo c das Doe; • ¦ ¦

do-sc daqucllas 1 .;">(;íi ;
destas 3.000 de 30,?õ00
dias a v|c a 35Ç000.

As apólices dn União d
ln,S n 785§, as d
7S1Ü50O0.

As ncções de Loteri
c 13*750.

HAIIMA 1)0 1'lliAIIV, 17 (A NOITE)—CIlC-!;ou o Dr, Forlunnto dc Menezes, delegado
Dr. João Faria, me-auxiliar, acompanhado d

dico legisla.
Foi feita autópsia no cndnvcz de Olympiolerreira, nltcstondo o medico a morte devi-da a uma bemorrhngio interna, cm conseiruen-cia tle rerimentos nn artéria humcrnl esquer-(Ia o da Morta abdominal.
O cadáver tinha dous ferimentos por cara-bina Winchester 41, além de outros produzi-dos por cargo de chumbo.
Próximo oo assassinado, no local dome, foi encontrado um revólver

cápsulas deflagradas.
A policio, até o momento em que tclegra

pho, lã horas, nada apurou.

cn-
com quatro

"is da liahia, vendeu-
os picços de 21* a 123^ L-
a 33-? e mais 1.000 a 3(1

1909, cm numero de
11)15 aos preços de 7iiõ e

foram coladas a 13^500
«S5CÍ»—•_

armazéns fie seeees e mefc
des esiâo fim

o
hoje
Lauoj
lecido
á

declarou
Antônio

juiz cia Primeira Vara Civelaberta a fallencia de João
que confessa insolvabilidacie, estáiieom armazém de seecos e molhadosrua cia Misericórdia ti. 00,

Foi marcada a assemM
ia o dia 15 de junho.

)lea tle credores pa-

-Mt»-

mn^mím m M%m®
A Associação Commerciaí dirigiu hoje ao Srministro da Fazenda a representação' sobre' oretormn dos estntutos do Bnnco do Brasil, naparle do art, f." sobre os descontos dc contasdo mercadorias. Como tivemos oceasião de no-heiiir, o Sr. Affonso Yizeu npresenlou â A. Com-ínereial um extenso memorlni pedindo (pie cilaamparasse junto ao «overun essa reformo, nãosu para auxiliar o commercio como lambem

para npproximnr os estatutos do B. do Brasilao uso commerciaí das negociações até o prasode seis mezes.
Aos Srs. Drs. José Bezerra, ministro da Agri-cultura, Commcrcio e Industria e Homero Un-

plistn, presidente do B. do Brasil, foram en-cópias dessa representação.vi,idas

Urn immovel vendido
ígal

ES
MINISTÉRIO DA GUERRA

Promovendo na infantaria: n seiíundos te-lentes os aspirantes Astrogildo Pereira daUnho e José Carlos dc- Senun Vasconcellos,irnnsteriiiuo:
Na. infantaria.• o tenente-coronel FranciscoI; onndo da Si va liamos, de fiscal do 13» re-gimei p para idêntico lognr no 14"; o* cani-:i-!uol Kei.xas de Barros, da 2" do 48° dé

para a 2» do 47"; José da Cosia
r"7m'V 

'!a.JAa 
;u,l,flla: >'f,n" í,e Souzaí...i., io de ajudante do 1" regimento para o•' .«o 2° dn 1", e Augusto Ilippoiyto deiros, desta para aquelle

Na artilharia: no 21
* I I \J —¦¦-.,¦«)¦ I l l J 1 ; 1K . I I i li 1 ¦ 1 I t 1 1 1 . ¦ . I ¦ ¦ . f. p

te

tãeí
caçadores

dc

reiizmente o juiz annulloü
a praça

p Dr. Alfredo Riisscll, juiz da 1» Vara Ci-ve_t, prolcriü hoje sentença sobre uma que-slao forense que mostra bem ú evidencia -o
processo de mio por ahi se usa para a vendaem hasta publica, dc prédios penhorados porqualquer motivo

Contra estes abusos temos clamado bastan-te. U resultado, porém, tem sido nenhum.
_ u caso c o seguinle: com Tertuliano dc Al-üiiqucrque contrahiram Anlonio de Oliveira
ino-in'-° A''1,1"""'1'1' uma obrigação de10:0005;, dando como garantia hypothecarihIa divida o prédio n. 110 da rua Ferreirafontes.

Não lendo sido n ohrigação satisfeita no
praso estipulado, propoz Tertulianc¦ eçao contra Oliveira Cunho

ülíimas noticias
dajjuerra

(Recebidas até ás 18 horas)
Os italianos inlligom

uma ücwoia aos
austríacos

nou.t, n (iiuvas) — ím (dio com-
mando:

"Sa fronteira do TroillhlO, (lapot* de
inlenuo bombardeio Iniciada u 11 do cor-
rente, a inlmliin rcidlsou hontem um ata»
(/un com (jriuulcH massas (to infantaria,
contra um tiveho ila nosmi frente, uo ral-
1(1 (lu .!<//(/(• <• HO «//<» (IKIICO, A* VOBBttK
tropas infiifiíjum nó intmtfio Importa nt eu
pardas, mau cm uli/uiih pontua riram-se
obrtuadaH a vellruv para an primeiras 11-
uliuH de ilefenu, va tona de Munfulcunc.
nnde tlcpntH ile alternai Iras, eontra-aluca*
mm oncratcuuwntc c rum pleno sneceaso,

o inimhiu deixou em nosso poder V.T/
prisioneiros, entre os quaes alguns »ffl-
ctacs, e duas metralhadoras".

Uma batalha naval
na costa belga

T.o.\niti:s. n (Havas) (Oftlchd) —
Travou-Hv hoiltem, junto ti custa du Ilet-
nica, vm combate entre vma CBQMÜvttlta
inalcza composta ile contra-lorpcilelroa e
monitores e um grupo üc conlra-torpedci-
ros ullemãcs.

O Inimigo retirou-se depois dc rápida
lula .

Não saftreinos nenhuma perda.
Na fronteira da Ma-

cfêtfonia grega
r.OXVliVS, n (\ XOITF.j — Xele-

grapliam de Aihenas:
"Y>«.s- ruínas da aldeia de Muyáüa,

bombardeada pelos búlgaros, foram reli-
ratlus us cadáveres ile üeseseto gregos.

Os bulgiiros entraram tanWem va ai-
dela ile Allchali e em Slopnicha, de onãe
levaram, como reféns, muitos habitantes
dv origem grega.

O guvevno vae. protestar remira esse ai-
tentado perante n governo üo Sofia.''

Um flesto do Canadá
para com os soldados

alliados
LONDRES, 17 (Havas) — Telegrammas dc

loronló, Canadá, nnnunciam que os cidadãos
francezes, italianos, russos c das outras na-
ções aluada;, que residiam nt Dominio an-
tes da guerra c que partiram para se juu-tarem ás tropas dos respectivos paizes, te-
rão ao regressar so Canadá c mesmo trata-
incuto dispensado aos soldados canadenses ouinglezes pelo "Comitê de Assistência nos So"-dados".

Morreu o general Krlen
PARIS, 17 (A NOITE) — O general Krien,

que se encontrava recolhido a um dos 'lios-
pilaes desta capital em tratamento de feri-
nientos recebidos nos campos de batalha,
morreu hontem ás primeiras horas da noitç'
Explosão numa fabrica

de munições

A caravana que passa...l|
Os conventilhos alarmados

— Niío cíde — dlüln o delegado.-
r-lMsn, "seu" doutor; pisa quo cila cddOíI ihiivn o delegado, o escrivão, o eoinnils-lario. o guardo, > agente, pnreeo nló quo oKuarila-uoeturnu, mas não cedia. ,As inullie-

• m 1« :

deiromip de nM
ffi Piii

L'in instantâneo dos dirigentes da "cara-
vana": Drs. Cicero Monteiro, delegado
do 12* districto; Albuquerque
0'', e Machado Guimarães, I"

fe do 5"

ilfc//o, do
Biipplen-

escan-
a cara-

uma
uma

PARIS, 17 (A NOITE) -- Devido a
explosão, ficou parcialmente destruída
fabrica de munições que havia em Valence.

Os prejuízos são muito grandes. Devido aosinistro morreram duas lyulhcros operárias cficaram outras feridas.

Um vapor holiandez
explode

LONDRES, 17 (Havas) — O "Lloyds" an-iiuncia que o vapor hollaiuk-z "Batavier 5 '
explodiu ao largo de Greal larmoulh, lioiede manhã. Quatro homens da tripulação mor-rcram no desastre.

res, nos seus "peignolrs", abaloados ás pres-sos, olhavam sem eompreUcudcr, ¦¦ .i 3Uuc é da Pnniiy ..¦¦*'Monsieur, Je ne parle ras le portu-
Sais.-: . ,-y..^-:...¦Vo soy argenlihh,.-.- 'fl«nVr:!'i

A caravana po'icial cntrsolllOU-SC...- Esse
negocio de miiit.is linguns ora c, diabo.Uuc quierre o zenliorr V ;.. . .#&.Uuc c dn l-ai-.ny t.fWM''- \" 

'""

A 1-anny níío morava iá. 0 delegado ia a
outro casa, revistava o assoalho, por baixo
das camas, do-; outros moveis, lcvaolovo ostapeies e começavam iodos ã dansar uma
dnnsn exqüinitn sobre as tnhons.•— Nilo céde... -w>i

Iam ndennle, E .-.ssini andr.u o caravana
mysteriosn da policia do IV districto pela-:ruas das Marrecas, Evaristo da Veiga c ou-trás n farejar os assoalhos.'

Quando iodos dnnsavnm sobre um assoa-lho. houve quem pensasse que aquella genteestava atacada dc mal de S. Cuido.
Na rua das Maivceas a coasa fez

dalo, juntando povo a acompanhar
vana, comtncnl-iudo;

Que será '¦¦)" 
'¦'¦' 

1
Niugucm falava, O delegado só pergunta-va pela faniiy. Parecia não saber dizer maisnada.
Fomos nós syndicar.
O delegado Cicero Monteiro nos disse:—> Estornos visitando ns casas...
E só. Saimos cm campo, aclarando o mo-tivo do tal danua policiai. Prendem a policiado 12" districto o ladrão internacional .Mario

Conterson Nolto, typo de criminoso intcres-
santo, de que ha dias demos uma palestracuriosa, quando preso 110 Gatlcte. Conter-
son. que disse civ.imar-se Evcrordo Brasil,
contou uma porçã,) de cousas — verdades ementiras, Vários grandes roubes ulimanien-Io retí&s elle snlíia,. li disse os lndrões.Ate o caso da actriz Brasão! As jóiastorani furtadas pelo Fnnuy, i:ão sei si ilols-tem, si Gruy, que as tem («condidas numfundo falso na sala da frente de utilho, á rua das Marrecas.

(Era esse o motivo da dansa policial, ex-
perimcntaudo as laboas.)

Andaram os da caravana por todas as ca-sas c voltaram na -mesma: nem Fariiiv, nem
jóias, nem fundos...

Na volta, Conterson riu-se. olhando a-, bo-unas cheias de poeira do delegado.E* porque não pisaram direito, mas Io-go eu dou outras explicações.
E '"João Branco" — é o seu vulgolinuou a rir...
? .-id-cl.c-si,_t,° cof"''>u o bigode basto e disse

A commissão dos «sapos.>
Lido o expediente, que constou de umaniensngeiii do prefeito sojlcllnudo abertura decredito pnra pmtnineuto de uovns condltivau-es do ensino, fnlou o Sr. [.cito llibeirò, trn-laudo da dissolução da COimnlssno fisciilisa-doro da Prefeitura.
S. S, louvou o aeto do Sr. Sodré, di/.endo

signifienr a volta do respeito d lei, o orador
critica u conunissão, que exercia odiosa ttllol-a sobre o fiinecloiiollsino iiiunieipal. O Sr.I.0II0 declarou quo o prefeito, entregando allsenllsnçiio nos ngdiles designados por lei,nada mais fazlu do que praticar um neto demoralidade.

Sl alguns desses funecionarios não cumpri-rem o seu dever, que sejam punidos o dis-
pensados.

Em seguida o ür. Campos Sobrinho Justiri-cou o seguinte projecto:
,.„','„(.:"."SU.k'l';/mlu ?l!° ,° '-'"ííi-lativo fcler.il,concedendo A inunicipnlldode do ülstrlclo di-reiio uo desapropriar linmovcis pnrn uielliora-nientos loeaes, fel-o certo de que tal medidaseria eiileriosamenle praticadaJConsiderando, porém, que a municipalidade.110 exercício da nlludldn laculdade nem seni-
pro tem respeitado os Interesses do particular--por vezes dcsopossndo de bens de valor in-
çstiniavçl 

— decretando dcsaproprloçõcs semdispor do necessário numerário, como se vc-rilica em relação n grande numero dc prédiossobro os quaes pesa nllldn a desvatorisiiçáo,nao obstante desapropriados ba mais de cincoannos;
Considerando, portanto, que disposições CO-crcivas o urgentes devem ser introduzidos na

Uma queixa de furto
que se complica

Ha tempos," que vão muito Iohhc, Sonlila
|Ii> tnl, proprietária dv unia pensflo de mu.Ilieres nu run do llesíudo 11. 18, npresenlou
queixa eontrn num .sua liiqullinn do nomenosa ifnUkfl. 11 i|iinl iieeiiHnvn de se ter npotlo-rnao UO llüOO? em dinheiro dj suu próprio»diidc. ' •

A queixa fui apresentada A 2* dolegncln íu-xiiinr, loi nborlo inquérito e nada ficou apu-nulo porque llosa luivla já embarcado paraNova Vorlc,
Im destes dias Roso Knticlin chegou, aconi»

ponlioiln de um lionu 1 que a policia innritU1 a.priidentcmeiitu, não deixou ilcsemlmrcur.
eslnueleccndo rosidenclo á ,»» du lloxcndo.'A uolegncin niixilinr foi sobedorn do cnso
pela nollcln do 12" districto, que teve orde.ade prender l|osn pnra ovcrlgunçíioH da vollinruei:.... Cs pollellies niexerain-se e bule U„saf.u nresn na cnsn de... Sopliln dc tal. Era
lioviliuonle -ua iiiqu.ünu.

Em vlsln .'.iiiso n policia cnlcndeii ouvir
novamente a iieeusndorn, que nssim recebia,•em mnis nem menos, n mulher eonii..
quem oprcsculorn queixa tio fnrl 1.

Sophin cor.tlmiou a ai firmar ns suas pri.mçirns ncciisnções, dcelnraudo, portin, que re>
cebern Hosn cm n intuito dc fnzcl-n re.stilui.'o dinheiro farln-a. llosn Kntxltn, que se
moslroti surprosn con as necnsações de So-
pina. nega. entretanto, o neto criminoso quilhe e imputado.

K a policia esta agora n decifrar todo essa
embrulhada.

legislação municipal, 110 louvável propósito dereprimir taes irregularidades quo importamem outras tantas violências que á sã razão1 ¦.•pugnam.
O Conselho Municipal resolve:
Art, Io — A contar de 1" de janeiro de Ml?íicnhumo desapropriação poderá ser decida-da sem que possa ser uilitnndn, dentro doexercício cm que tiver sido firmado esse acloexceptos os pendentes de decisões judiciariase as anteriores a esta lei.
Art. 2" -- A desapropriação decretada que ! ria da Üc5|iêsn,~il0 \,:i ¦¦..„¦ j.rl 1 ,. ir.,!!,,,,

5Iu^?!Ldc£JC-i:;,,L1!lmní,,l.d0 conformidade 1101 Aquella directorio, teVe oceasiuo de1 verificar a

O momento político
O senador Hyv Barbosa enviou, Itojc, um

telegranima de congratulações ao deputado
C'ctavio Mnngnbcira, pela sua recente cdspi!-
t.uln eleição para a conunissão de liiiaiiçÃl
da Câmara tios Deputados.

Chegou o dia do paíec
do Thesouro

O Sr. ministro dn Fazendo, nas suas constou»
\,., ,„, , ... 1 A visitas ia inspccção quo lem feito á Dircelo.Alt. i - A desapropriação decretada que ! na da De:

disposto 110 artigo anterior, scra considerada
milia, ficando a Prefeitura obrigada ao paga-mento dc juros dc ti »j» il0 mez sobre o valorlocalivo do imniovel,

Ait. S" — llevogam-se as disposiçõe* cm
eonlrario."

O Sr. Getulio dos Santos respondeu, depois,ao Sr. Leite Ribeiro, rebatendo ns suas consi-
dcrnçòcs sobre a commissão dos "sapos" di-zendo que cuvés dc exercer tulella, cila era
uma auxiliar efficicnle, honesta c laboriosa
do executivo municipal. O Sr. Leite llibeirò
falou ainda sobre o assumpto.

Na ordem do dia, ao ser votado o proieclotornando obrigatório o uso dt uma lanterna
de luz vermelha na parle traseira de lodo o
qualquer vehiculo, o Sr. Mendes Tavares pan-derou que não se devia npprovnr o projecto,
que vinha trazer "ônus" a uma classe iá so-'
brecarregada. Ficaria paro ser adaptado em
melhor oceasião. Ii. assim, o Conselho re-
jeitou o projecto. Estava terminada a ordem
do dia. O Sr. Getulio falou outra vez: propozum voto de congratulações pela chegada (le
Santos Dumont, o que foi npprovndo.

procedência das reclninoçõcs da A NOITE, quo80 lem insurgido, por vezes contra a iinniiindi-
cie do palco, onde o lixo, ha muito, se accnmula-
va, «laudo um aspecto triste do relaxamento dos
lunccronnrios incumbidos de zelar pelo asseio
e hygiene dos dependências do ministério,

Hoje, dc surpreso, todos quantos se encontra-v.-un no edificio do Thesouro, depararam á por-(•: que dá para a rua do Sacramento, com tres
caminhões da Limpeza Publica, que pouco de-'
pois partiram carregados de lixo, de latos ve-lhas. ele. Assim, dentro de poucos minutos o
palco do Thesouro tomava um novo aspecto,
limpo e em condições dc não causar
são a quem por ali passa.,—saetm-

má impres-

ira conveu-

con-

aos da caravana:
Logo mais emos mais dansa,,De presos, só ficou 110 5" districto "D He-gina Coutinho de Vasconcellos", disse cila

SS4° .c;srrs;: ;'abl',i,CÍÍ Perfumes em Jacarépa-
vêníiii.i „ ;í"1:l esliiva Sf,indo dc um con-\eiiiiiho e -protestou contra a dansa...

unia
mui hei-,

Me-
cargo;

batalhão, os capitãesAntônio Codolphi.n, de ajudante para a 6»Antomo Henrique Cardi.n, desta para aquei

soÍTS,i0nn"n"d?) ? Pc„tlido. (1" cargo de profes-
l ;' p \lJa 

(l0,o2, ri,,l,° d° c'"'«> íundanien-
, 9a ',-• 

\ .-, o V tenente de artilharia Pau-taJeao da Silva Pessoa.
Rcfoniiaiido: o capitão de cavallaria Tho-™fienb-HnUÍT0 

rAl'^°;? 
1° ««^10 do" 1» e"X 

<'':'";'¦ 
Co''.''ea_D,as; o 2" sargento do-1 (.e caçadores, José Cardoso dc Menezes-os cabos de esquadra .Tose Galdino Nunes, dó

Sihn -, 0° '"fnntaria, c Manoel José daSilva, rio 18° grupo de artilharia a cavallo..oiH-eac-ndo medalhas militares de ouro,inata e bronze a vários officiaes c praçasMNISTI2KIO DA MAlfLMIA

c.X^XX™'10 XianPl Au!í,!,if> Marques no
ln A t !"adT 

tk; 1nC,assü <l11 Pnh"omoriaila A. cie Marinha do Rio dc Janeiro.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

,p Oacliarel hurico 'torres 
Cruz, no enrffn fln

;iuiz da 4' Pretória Civel. aJ ÜL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cassando os decretos que aiitorisavain afunecionar na Republien as se.iiuintes comnn-ninas cie auxílios mútuos e pecúlios: Uniãouotal Urasileira, Perseverança do Recife Mi-iiias-Ceníral, A Universal, Juiz Forense A Rc-üemptora, Realidade, S. Paulo Dotal e Dotaliiauhense;
Abrindo os créditos de Gü :7i.)7-c"377 papelsupplemenlar & verba 8" -^ Recebedoria do

;L>istriuto Federal, do orçamento de 1915, paraao 
pagamento das porcentagens aos

ç, para pagamento da quantia de 10:000^000
juros de J8 "i0 c a pena commerical estipula-clfi no contraio, requereram c obtiveram a pc-,--  .. v,iiiih.ihh| w PC"*niiora do prédio dado como garantiaLogo depois, porém, vieram os executadosc embargaram a penhora, allegando, nadamais nada menos, que o prédio fora á pra-ça e lançado sem que pela imprensa opnnre-cessem editaes, c, ainda mais, Inj-o na pri-meira praça toi lançado pela terça parte diseu valor, o que, pela lei, se verifica em ter-ceirn_ praça. Nao houve nem segunda nemterceira praças c a primeira fui rcalisada semobservância dos dispositivos legaes s

. O Dr. Alfredo Russell, por sentença deno.ie. julgou proeedonfes o.s cmborgos*e an-nu liou o processado desde
"*"*****" .-—..— — ¦»—-oftÜ^^eai

III ESGAHDAI0S
ii Standard §11

Lsla incluído, como se sabe, na lista dosfuncionários públicos «ratificados pela com-
panhia Slai.daVd Oil, lista revelada pela cs-cnndalosa publicação da escripturação, a pro-posito daquella companhia, o sub-insneclorda policia marítimo.

O Dr. Osório de Almeida

de a avaliação.

A praça úa Bandeira
itísica aos

OlíflgOS
vae r^fi

o

icobr uiorcs daquella repartição, e, de1G:001§174, supplemenlar íi verba 27 do orçamento do exercicio de 1915, para oceorrer nopagamento de porcentagens pela cobrançaixeenliva,
1IINISTEEIO DA AGEICULTUIIA

Approvando a reforma dos estatutos da So-t-üaiie Auonyma Moinho Fluminense; con-.cedendo patentes dc invenção a diversos,

jj rdmnrinhr) r?« ,J

.,'°iX mmisire do Exterior mandou que
ínmwmitl,.M.e hf3e !' ,c•í•':,c",' do Brasil em•ondics n copia do aviso do Sr. ministro da

propósito das aceusações do "Fi-

i ¦ prefeito attendeu ao pedido dos mo-iadores da oraçn dn Bandeira, feito por inter-medjo da A NOITE, para que uma banda demusica toque, todos os domingos, no coretoerguido naquella praça.
*" ——¦ ¦!——.5 W»<*j *^ftr~.—| |

upremo não conheceu

o
dc
hiü'

cio caso de Frlburao

minis go "finoa! w
nancii
d?"Á"1^™8"' rCTÇ,'ndas pelo correspondente
assimJ\iLnaíJ-,,la fn'"la1' afim d0 scr«"

buprorao Tribunal Federal, cm sua sessãoloje, discutiu ainda o caso polilico de Fri-
jO, que ah |0i parar sob a forma de umliahcas-corpus" requerido pelo Dr. Galdinotio \alie Filho o demais vereadores da antigaCornara Municipal daquella cidade.Us brs. ministros Pedro Mibielli c Sebastiãodc Lacerda estudaram e discutiram longamen-te o caso, sendo que o Sr. ministro Lacerda,•nino autor da lei eleitoral em vigor no lis-lado do Ilio.

Ambos defenderam demorndamonté o "ha-
boas-corpus", salientando as irregularidades
da decisão do Inbunal da üclação que forade suas attribuições, reconheceu e
vereadores e juizes de
sim uma câmara municipal sem apuraçí i •¦
sem verificação de poderes.

Foj o caso longamente debatido. E a dis-eussão correu sempre animadíssima, cheia de
incidentes. Muitos dos Srs. ministros usaram
da palavra por diversas vezes.

«Tá era o terceiro dia <le discussão desse ca-
so polilico.

Afinal, após o Hebate, recolheu 6 Sr. pre-sidente os votos dos Srs, ministros e verifi-
eou que o Supremo, contra dous votos, os
dos Srs. Godofredo Cunha o Sebastião de La-cerdn, resolverti, preliminarmente, não tomar

proclamou
constituindo as-:

, 2o delegado auxi-iar, conlorme noticiámos, procedeu á aber-ura de um inquérito para apuração desse
ponto.

Pela tarde, de hoje foi ouvido o sub-inspe-
clor em questão, o qual fez declarações for-
mães ao 2o delegado auxiliar, que as vac to-mar por termo.

^Dísíl- o funceionario em questão não ler
absolutamente, em tampo algum, recebido
gratificações da Standard Oil, por serviços
prestados a essa companhia. Foi sempre
nmigo particular do Sr. Wlllemlícmp, seu ex-
dircclor, nunca, nn qualidade dc sub-inspe-
clor da policia marítima, tendo prestando, nc
entanto, quaesquer serviços aquella compa-
uhia, mesmo porque, além de tudo. o Stau-
dard Ooil não dependia da oolieia marítima
para cousa alguma dos seus negócios, o quese poderá verificar pelos seus livros e regis-
los de partes,

O inquérito proseguirá .¦
O Dr. Osório dc Almeida, depois dc tomai'

por (ermo as declarações do sub-inspector,
ouvirá outros funecionarios do policia mariti-
ma que possam alguma cousa odeantar sobre
o caso.

Ainda não eslá completamente liquidada, no
foro civel, a questão da Standard Oil.
_Volta, agora, a debater-se uma nova quês-Ino sobre o mesmo caso.

O advogado desla empresa, Dr. Solidonio
Leite, requereu ao Dr. Paulino da Silva, juiz da
li' Vara Civel, n entrega do liltilo levado a pro-testo, O juiz deu o seguinte despacho:"Não pódc. o titulo ser desentranhado dos au-
los, para entrega ao supplicanle, uma vez que
já foi çllc requisitado pelo juiz criminal, afim
de ser junto ao processo, que uaquelle juizo vac
mover-se para apuração dc suspeitas contra o
mesmo."

Desse despacho
juiz despachou:"O caso não é de aggravo", não se podendo ap-
plicar its disposições ciladas pelo requerente."

A' vista disso, requereu o Dr, Solidonio Lei-
te certidões ao mesmo juiz, para o fim de inler-
por o recurso da carta testemunharei, para a
Corte, afim de que esta tome conhecimento do
aggravo.

ury o absolveu
pela segunda vez

O Tribunal do Jury, pela negação do fa-«o criminoso, absolveu hoje, em segunife
julgamento, o réo Anionio Machado da Sil-va. processado por haver assassinado a tiroscie revolver por questões intimas, rixas an-figas, seu desaffecÍG- .Clementino Ignacio Oo-

G facto passou-se no dia 13 dc junho de
nJ; XX"]- 

Sailt,° C,,n'st0' (l,iasi á meianoite, quando ambos se encontraram e co-inecaram a discutir.
Dn primeiro julgamento já havia sido à&Sbl.vido Machado da Silva.

Santos Qumont vi-
s\\b o Corpo ds

Bombeiros
Santos Dumont visitou hoje, ás lã horas,

o Corpo de Bombeiros.
O aviador brasileiro foi recebido pela offi-

cialidade daquella corporação.
Em seguida, Santos'Dumont percorreu (o-

to o quartel, assistindo depois aos exer-
cicion de gyninastica e toques simulados dc
incêndio, mostrando-sc bem impressionado
com os mesmos.

A' sua saida, como por oceasião da sua
chegada, tocou a banda de musica cio Corpo.

-»--«S^üifc*1*-

s gentis ©95js moço
À Maria, descooliada

1 iiiite i ü itfii
6 i Sífi Si 

"islíf

IS. Pis

o policia-

O homem foi entrando co-
- respondeu a rapariga, E

momentos após,-

AS ROJJBALHESÜAS 
"DA

ALFÂNDEGA
di

Vei •an-¦ in hoje ú bailn mais um processoiso de desjinchos falsos na Alfnndc6„
n .u,,;''-'1'^ l',°. costnme. esto; aproveitandoa situação da Compagnle du Port ser arrendataria dc armazéns
ninou-a ú multa.

Lis

alfandegados, conde-
üts o caso: o.s escripturarios Victor Pauli-no t MaxnniJiano do Nascimento foram en-corrçgados, pela inspcclorin, de balancear oja celebre armazém 4 do caes do portoíjir conferência de mercadorias encontrarama latia de tres caixas vindas pelo vapor "As-

tunas'1 e marca D. S. S, c mais uma caixatriângulo 4 , vinda pelo vapor italiano "Ala-
cri tu- ,

noas lorde
mo em sua casa.

—Boas tardes —
ficou-se.

O homem voltou
Viva 1
Boas tardes. A's suas ordens..-.-

A rapariga ficou a pensar uaquelle moco
gentil, que visitava seu patrão, o capitalis-
ta norte-americano P. Farquhar, na sua re-
sidencia, á rua Figueiredo Magalhães n. t, c
se despedia delia, pobre ciada, tão amável,K si fosse um ladrão '.' !

Maria Cardoso lembrou-se dos 4:000$ qatlinha no cofre, lá no seu anarto, produetode tanta economia,
Correu a ver o dinheiro e as jóias. Nada!
Poz-se n chorar, A policia do'80° districto

poz-se cm campo o o commissariõ Toledo foi
na pista do engenhoso e audacioso ladrão.¦f E foram eneantrados no quintal da casa
a rua Senador Vergueiro n. H, o cofre e a..
caixas das jóias. Lstas e o dinheiro a po-licia espera encontrar depois.

A Maria agora desconfia sempre dos mo-
ços gentis, que cumprimentam as criadas.
**— •*•—*«"S**MaD—e

As passagens de 100 réis
A Light, representada pelo Sr. S. A. Ilun-

lers, assignou hoje o termo de compromisso
para a execução do laudo das passagens (le100 réis.

Nulificada
ferci

se deu instaurar

aggravou o requerente e o

O escrivão major Frederico 'de 
Castro, da 1"

|, \nrn Criminnl, fez baixarem, por despacho do
juiz Dr. Auto Fortes, e a requerimento do 1"
promotor publico Dr. Murillo Fonlninhn, os au-
tos do inquérito sobre a criminalidade do ex-
gerente dn Standard Oil, Vvillenlícinp o outros,a_3" delegacia auxiliar, afim de ser feilo o de-vido exame na nota promissória nc-Iles contidac demais documentos, bem como para outras di-ligcncias,

O Dr. Paulino da Silva, juiz da 2* Vara Civel,
lelegraphou oo juiz de direito dc S. Paulo, pe-duido fosse impedido o ra-syndico da Standardii] de receber as quantias arrecadadas d eumrç-.4 conhecimento do pedido, por .ser. originário^?* 5 depositadas .embancos paulistas

a Inspeciona, foi designado oeonferente Soares do Lago para apurar como
a saída de taes volumes

processo a respeito.
Nos manifestos do 1" secção encontrou ocouJerente Lago registadas as notas de des-

paehp n. 9.821 e 8.60-1, dando o primeiro sai-cia as referidas caixas'e o segundo ú onlra.Apurou mais que as tres primeiras caixascni çtuestao pertenciam a Dueclc, Schama eibilveirn, firma já fnllida, e que as linha ven-dido a P% Santos & C, firma apoervpha, queas despachou. *
A dc marca "triângulo -1", pertencente abuzanuo Antônio líe.lli, havia sido d

por li. Peixolo. Ambos estes
conhecidos na Alfândega.

As guias de despachos, isto é n 1" e n 2"foram roubadas do archivo e da 1" secção dáAlfândega, c n 3» via leve egual fim noscriptonos dn Gompagnie du Port.
Chegou, pois, ,á conclusão, o eonferente La-

go, de que as caixas sairam clandestinamente.
Após historiar esles fados Iodos, o Sr in-spector da Alfândega, em sentença de hoiecondetonou a C. du Port no pagamento damulta de 4:dl7$810, sendo l:8õG.?622 em ouro,

o 2:101í?188, cm papel, e mais os direitos emdobro de 4;17G$880, necrescidos da nuilia de
reincidência, dc accordo com a Nova Consoli-(lação das Leis das Alfândegas, nn i
cia dc 2:000?000.

O mesmo inspector baixem portarias pro-Iiilnmlo a entrada na Alfândega aos implica-
dos no roubalheira acima r ordenou a remes-
sa do^ processo á autoridade criminal

Icspachada
nomes são des-

cs-

ii ézeréldos ii-
ifi § § ftlliiii

figa ^ÜiíftMTÍaei
O Sr. ministro da Fazenda communicoti

ap presidente do Tribunal de Contas leremsido tomadas as medidas solicitadas no sen-lido de não ser romcttido* ao mesmo tri-binial, depois do dia 25. neminm processo re-lalivo n ordem de pngnmcnfo por conta doexercício a encerrar-se no dia 81 do correntee pediu, para perfeita regularidade, dos ser-viços do Thesouro, providencias, afim de queos processos devidamente julendos pelo mes-mo tribunal e referentes ao mesmo exerci-
çio sejam devolvidos, improrogavelmente, aleas 18 horas do dÍ4 20.

S. PAULO, I7"(A. A.) — Os "chatmr,,,-.,-.
de automóveis de praça continuam em pan.-(Ic, nao lendo oceorrido facto nenhum lameh-lavei, além do depredação dos nútomovcii
hontem á noite, conforme iá Infoninímos.-

Na reunião da Sociedade internacional dè
Chauffcurs ficou resolvido conceder per-missão á Casa Rodovalho para poderem cir-cular livremente os automóveis destinado'!
ao transporte de coroas e esquifes, levandoos chauffcurs" os respectivos salvo-condu-icios.

A's 14 horas reuniu-se novamente n snr-ie-dade, ficando resolvido maulcr-se á parede,em signal de protesto, sendo recomincndada
absoluta calma aos paralisias.A Garage Moderna reso!v:u recolher lodoáos seus '-taxis", com o que acabou a irri-taçao dos ânimos. A's 15 horas proiectam
ps grevistas varias manifestações de proles-Io, promovendo o "enterro" do Dr. AnlonioI rodo Júnior, director da Gãrage Moderna,contrario ao movimento, e director da Texas
Convpony South America. Afim de evitar
possíveis alterações foi reforçado
mento no centro da cidade.

Como o dircclor da Garage Moderna com-
municasse que suspendia o trafego dos seus
automóveis, devido á falia de garantias, osecretario da Justiça communicou á directo-ria da garage que dará Iodas as garantiasaos automóveis que queiram voltar no tia-lego.

Hoje o secretario da Justiça mandou -,ue
o ii" delegado auxiliar procurasse o gerenteda ; Garage Moderna c coinimiiiicassè que(Iara amplas garantias aos que quizerem Ira-
balhor. Vive também saber aos grevistas queempregará os meios mais enérgicos tendentes
a iu\o permittir a reproduecão dos desagrada-
veis fados de hontem.

Os grevistas queixam-se lambem contra asIndustrias Reunidos Matarazzo, que dizem
ler monopolisado todo o "stock" de combiis-
tivcl existente na praça, da marca "Estrella",
importada pela Texas Souih America Compa-
ny, para rcvendel-o por preço elevado aos pe-
quenos proprietários.

j:o¥mün"i^òos 
"j

Dr. Rodoval de Freitas, cirurgião do lies-
pilai Central da Marinha — Cirurgia geral,
partos e moléstias de senhoras, Hesideneia :
Rua Conde dc Bomfim n. til1!, telephone hX,
villa. Tem na própria residArin uma inslal-
lação privativa para sua clinica cirúrgica,

| Consultório : Run Gonçalves Dias n. (il, de
i .1 ás íi — Telephone ü.132, centrai. Tendo

regressado dc Poços de Caldas, acha-se nova-
I mente á disposição de seus clientes.

Centro t.

ã "SX Sm

otenco "
oòoSooo

f.^a>nrm3-ta^-j'a^^-LBs-jiji-.5>

:la Loteria Federal extralnda hoje,
vendido nesta casa, á rua

Sachet, 4

~1 MíHiJQirrw

ii .KmmlLPíúqs do prefeito
Foram assignados hoje o.? actos scgttin-

SPERÁNZA & VETE
Maria a chettmo de

L<
re
Iodos

Alfi

ímportan-

proceder a respeito. para

.¦Jbmcaucld aimoS-arife do instifufo João
. i}io-íissional Masculino José Antônio Go-

Júnior; aimoxariíe do Instituto
;ioiinl Orsina {!:i Fonseca, aadtiida do extineto Instituto Profissional Fe-mimiio, Maria Gouveia de Miranda Feital.e ihspectora de alumnos da Escola Normal!Leçnor Alves Catão; jubiíondo a professoracalhedraUca Maria Luiza Castrioto Pereira: ilio: e dispensando dos logares

Profi
Adelia da Rocha Faria Paihares, Jn<

liela da Rocha Faria Paihares c Au-
roa da Rocha Faria Paihares, esposa,
filhas e mais parentes, agradecem pc-nhoradissimos ás pessoas que acom-
panharaiu os restos movlaes de sen

idolatrado esposo e pae c eonviclam as nes-
soas de sua amisnde para assistir á mlss.--.
de '}" dia, que será celebrada Sixta-feira, 19'"»Maria 

Tíwie--a d« 0*rXu,'r Xn.17* X1' V"ií!o ,corrcllle. ús 10 horas, no altar-mór da. Carvalho e Pene Kumade.i niatriz da Gloria, no largo do

auxiliares do ensino, por terrra optado peloettno da Escoia Normal, Amélia Barbosa,

clllOS
Pedro Quintino de Lemos, Gianlo-
nzo Sehettino e familia, convidam

os seus parentes e amigos pa-ra assistirem amanhã, Ifi do corrente,
no altar-mór dn matriz de SanFAnna.

is fl horas, á missa i;::c, em .-reme-
moraçao- ao I" anniversario do passamentodo sua esposa n filha MAR! \K.NA, juandain
rezar. Antecipam desde já o seu reconheci-
mento de gratidão a iodos os que .=.¦.- di-
Èiiarem tomar parte neste a:lo dc rehiião.

Joaquim Josá Paliiares Soijrpuha
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MAlMTfclüA VlHütivi
i'.isteurisailu (reclamo) Lilo a lIjiSoo Oi-vicioi l-}y. Loltarla Paltnyra.

Amia E&ias Pinto
O comineiida.lor Daniel José Pinto,lieleodoro hernilildcs Porto, sua e -

posa, Miirlanmi Pinto Fci-nuiidos Por-IO, e Ilibo; Dr. I.ieinio Santos, suaesposa, tiln Pinto Santos, c filha;. ost- Carlos L.vrio, sm, esposa, I.eoca-lia I mio 1,-rio íausctitcs), ,. fjllio; Pedrol.ibeio Mendes e sua espora. Thereza PintoIc-lides: Mania,-,•!., |;m|0 e filhos convidam• parentes e amigos «fiara assistirem .1inissa de .fll- dia que, por alma de sua que.rida e sempre lembrada esposa. soJriie avó miimlaiii eeiibrnr na etíreia de'l-rnuriH-0 tio Paula, (jiiiiiln-fcira, 18 dorente, as ! U horas, pelo .pio se confeeternamente agradecidos.

A Lyrica do Apollo
•OIÕCQNDA»

lululou-Hu IioiiU-iii no Apollo a nova geriu
il" .0fP0P*S5íV.loa ''" comnnnhla lyrien noimlniItOlOlI ft DJlloro uno, nlé iinte-lioiitom, esllvcra liiMiillada mi volliu tbeiilrn da (iiiiirila Vo-III», caiiliiuilo, o bem. entre ontrns, as one.rijs: "Alia", "Trnvlatu", "J\|floletlo" f

líssa companhia nitrMóniou-ia & iiliüín dirrcqnon luillsslinn llionlro d» rua dn l.avniilln
?mn9 Oiocoildft". A obra prima tle Pon-t-incill 6 das ipn- mais apreclaiii ns cariocas,l tu- esse motivo, iitilailiimcnlo, foi quo o

Apollo apanhou a bella casa que li'i vluiys. a
qual não se mostrou lambem avni-a cm a|i-
jilaii»so aos inlrlligcnles iii-IMas. sobru ciiios
bombeou pesara in ns i-cspoiiiiiibilldaileH do:
napi-is dn "liloeiiiiila": Sras. Maria Kaltliiii.
tinii AbozüIiiI e Srs. C. Mclocohl, A. Frii-

betll, lloi-j{ninnsi-lii. Marliirano, llaroiiclni,
Miehelaz/.o. V, Oriiindl e Aiiilr.eoll.

Os sci-iiarios fm-iini bem acoiníiioilailos nu
palco lio Apollo, Os coro* excellcnlcs e a or-
eliostrn dn maestro Du AiihcIIh, sóbrio t-
peleiile, executou eom iiili-lligeiiriit a
piirlilura de Poncbielli. • - '/.,
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Uma tragédia passional
na ilha de Paquetá

——•
Um marido, trai cio, mata

a esposa e íére
mortalmente seu amante
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CarloU SouSJnho íe Figaelierio
Ifonriquc de Figueiredo >• filhosJose Antônio Soutinho, Antonia Soii-""'"». Oç. Jose Soutinho Junior i.iii-sento}, tarmen Soulinbo da CruzMan,,ei Olympio da Cruz e filhos!Lucilla de Figueiredo, filhos, genrosc noras, convidiini ás pessoa,; de sua ami-a-de para assistirem á missa de 30" dia poralma de sua exlrcniosa esposa, mãe. rilliasobrinha, irmã. cunhada, lia u nora CAIU O-r.A SOlIi.MIO DE FIGUEIREDO, no aliar-"mi- <la egreja da Santo Antônio dos Pobres,«manha, 18 do corrente, ás 8 ] 2 horas porcujo compiireeinicnlo a esle aelo religiosomilecipain seus agradecimentos.

Ivslomaiíos "ácidos" são perigosos p
uclilo irrita e iuflamma a mebriina

tlu do cslomago, entorpecendo e impediu-
(io nic-ino a conveniente n:çiío deste, acar-
rctiindo nove tlecimas parles tios inales de
estômago que ufflltfem a liiimiinldiide. Me-
dicainenlns e Irali.incnloi médicos sân im-
proflcuns em casos semelhantes, por isso quedeixam perdurar a causa do mal. que í o aei-
do no estômago, eom os mesmos perigos de
sempre, o neido tem que ser netilralisado:
é preciso prevê.lir a sua formação e o me
Ihnr melo para isso conseguir-se é toma:
iiioia colherlnlia de Mngncsl.i bisnradu — um
initencido simples - diluída cm uni poucod llgua lépida ou fria. depois das refeições.
com o ipie não somente neulrallsnrá o aei-
do como ainda evitar-se-á a fermentação de
que se orlgina_ a «eidez. Os alimentos quede ordinário dão origem aos maiores Incoill-
modos poderão .er Iornados sem receio, desde tpie a refeição seja arrematada com um
pouco de Magnesia bisnrada, (pie se cncoii-lia em qualquer pbarmacla e deve estar sem-
pre á mão. Senti i acondiclonada em frascoazul, conservar-.-e-á por um prnso indcli-Ilido.

A nova de que se dosenroloil maisIriigedia niiHHloinil i-iii unia das nossaso ,|a d,, ,1,,iiiiiiu, pulilieo,
Foi na ilha du Piiqiielá. fim, inullier, sur-

pieheiiditla pelo marido em colli.qiiio amo.I-OHO, loi usMissIiuidii e o amaiilo gravenienlcferido a laça,
Pelas primeiras horas da manhã tle hoje,um lanchas ,1a Policia Mnrlllniii, piirtlrnniparu o local <> pliiitogranlio do iiabini-te.de

lileiililícaçiio ,- nm medico legisla du poli-
• -,,'J'.1." y. ««•"¦'"do ainda a esmi hora. duvidoa di IiciiIiIikIo de riiiiimuuleaçoe:. i o |,i-ca tio crniie, porniunores '.obro o acontecido.O lendo graveinenle, quo ,'• o peixeiro ,loa-
qilllll Jose Coni.-alvi-s, do 'JH anuo., já inler-liado na Sanla Casa. lendo sido ruhinvlllu dailha pela policia iniirlllmu, não pAde ser ou-
viid pela., nossas iiutorldades pollólacs, de-vido ao sen c dado desesperado!-,

Como já se sabe ns prolagonlslns de lotla
a scenii siio gonle pobre, resldonto no local.o eailiivei- da pobre mulher, Olniiiiiiii de
Almeida Slnins sorã aiilopslatlti na própriailha e o criminoso, seu marido. Talboul SI-
mas. ainda hoje talvez removido liara a Ca-sa tle Detenção daqui, .. .

--—¦>—*n^>» •- ¦¦¦
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Santos Dumont
—»—

Devido no iniio lenmo, uijo «,e i-íiiIIsoii hoje
« UoursAõ A TJJlicÜ, fm bom'» llÕ Santos Du-inoiil, t- que fifinl tríflfiforlda pnrn o dia quepr(M'|alllcuU, so determinar.—SÃutOB Dmrtoul ijíHlstlrA hoje n sossào ordlna-riu dn Aoro Club Ulnsll(f|ro.

Nflsmi reunIÃo se resolvera sobre q dia dasessão magna offorcclda Ao aviiidnr bi"iiblIeiro.Saiilns Diiuiont esli-vo hoje rtos Mlnl8|or|osd» JiisIIçii, Fiuendti o Agrleultiirii o Prcfei-luta, alliii de agradecer as reprospiilnçíiOB ros^
pccllvas nu seu (U-seinbiirqiit- ncsl.i capllal,

FICOU iissoiilndo que o aviador Santos Du
iiioiiI assistira nos CfllICCtltCIllos de ualn que se
rtiillsariin no Palaco 'ÍJieatn-, un di., I!) do cor-
ioiiIc, o 'M do coitciiIc, lambein. no Th entro dn
Na I ii reza,

Nu t-speclaciiln tio Palat-c, além de um (llsciir-
m> por uni tins ptissos mais conhecidos orado-
ros, n-prcsi iilar-se-ii um dos maiores suecessos
da coilipailbln Palinyra Daslos, u "Anior de mas-
(.-ira", que por esse motivo não sóiic á scciin
btijo.

Santos Diiinoiit asslslirá ao especlueillo, num
cama roto especialmente onianieiilailo,

São iniiuini-riis os rnnnzes, que tom ido á•t'ile do Acro Club llrasileiro pedir Informa-
ções a resjicllo das inalriculás tle sil» escola do
aviação.

—«.•»-

PAT i B l^9
AMANHÃ—Uni cspcctaculo inexceclivel

.a

Drs.Leal Júniore Leal Neto
Especialistas em doenças doa olhos, ouvidos,imiiz e gai-ipi.iU. Consiillas de 1 As 6 —Aí
sembléa d. 6U.

Os melboraistentojs ©

Os crimes estúpidos
 $

Assassinado a tiro de espingarda
Foi upi crime estúpido o sem allenuanli-s

esse praliçado nas multas do colloglo SnnlnsAnjos, na iljucfl, por um doa olnpiogiidns dn-
qiiciie estabelecimento, eòhlfn um pobre Im-mem, que aiitlava por ali fazendo bnlia hhílio seu fogftoi

A linprossão que so procurou dar, no pri-
jliolro inomciilo do eonfusòos, foi a iW que st.
Ii-iiliivii de lima Icgillma defesa, da parle devigias das mnllns, coiilra um stipposlo ladrai,conliimaz. Nada disso foi, O |iropijii tlopol-
iiionlo do criminoso ,liz tpie não houve o nu-iior iilaque da vicllma, lendo elle, erimiiios,,,
disparado „ tii„ de osiilngnrdn quo inalou „lllloilü loiiliiiilnr, por suppor quo esle o pu-ilt-.se alijem*. O tiro foi dado á distancia, ind,,a carga th- chumbo grosso empregaeso |,„h,no desgraçado Manoel Vital Pereira tia Silva

w-mmuiwramaMMaaaMMn.^ .«^^^

lOMEflMDECilWiJE
¦ ****** iaa.^».

para o neerolerlO t-ailavcr da vlullmn foi
afim ,li- ser autopsjatlo.

Krn Manoel Pereira de cor prulu, de 'i\ an-nos, morador no morrn da Formiga, imitoAs multas do eolluglo .Santos Anjos, vivi,, ama-siiido eom Adalglsa da Silva, que Unha deliudou-, fllIlOS.
A sua profissão oro calafalo e trabalhava.•-.nio tnl. segundo declarações de seus collcgo"Marimbo Pereira da Silva. Orcgorlo João Po.reira, Oiiofre Francisco .1. orlo, Antônio JoséIo SanlAniin, Pedro KvnngcHstu Galvão e Vn-lonlo Francisco tios Santos,

Conda o criminoso, Pnlrlcio MonU-iro.ivriulo oi ipctenle nulo de prisão em
;ranle pela policia do 17" dislriclo,—' «—aaoo»»-.

foi
fia-

Segue amanhã para Pclropolis o Sr. Drias lüealho, tpie a convllc do presidente dai iniii Municipal, Sr. Dr. Leoili
Ca-

lòY
-\ lanms.i peça cie íxinlou cas Ulcalho, que n convllc do presidente da Ca-

AíVI Cl K Pi ik f^ õt "'"..«ssiimlr o lôgnrde dlrÚctór ílos sun-lços*^S Wl %S E a tW ri W í*i\ n.ulhoramculos e umbellezaiiienlo tia bella ci-
ü— " i ——¦——-— * 
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-JíiDHK COELHO PESEIBA
ler!.-

:-.inh:

Di
irmãos,
parentes
bojo, ãs !)
esposa,

fil!

1

ler Pereira, miio3, mãe,sogra. . cunhados ,- demais
participam ., falleeimento

horas, de :-,ui idolatrada
, filha, irmã, nora

Ia JCDITII C015LI10 PEKIilItA. ciijuenterro realisar-se-á amanhã, ás li e meia bo-ras, para o cemitério de S. João Baptista,
saindo o fcrelro da rua do Cattete n. 133, pelo¦ie desd* já se confessam eternamente atira-decidos.

Em poucas linhas
FURTO — Mosn da Silva Assumpção, mo-ra dom II praça Tiradeiiles II. 85. queixou-sea policia de que o -eu eniprcgodo .loão Corrêa

Nascimento a havia furtado em 200S, iiusen-liuulo-se.

Cabaret do Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

sem representada pelos trcs maiores
artistas ctnematographicos

A íabrica Tlbcr, do Roma, j*i ciisía deimmonsa fortuna conseguiu reuniras (res maiores summidades da arteminiica. Bastaria uni clostos ai-tiaías
para celobrisar um íilin

A máxima TRINDADE ARTÍSTICA
SKPJiSa porlunlò o CUSTO, O AliTO
v^ l°& \í^rANDIOSIDAI)E DO SO-NHO DE ARTE cine vos convidamosa VER E APPLAUDiR

Avenida Rio Branco rt.
iiienin 1'arisiensei

1 79
,1'or ciiiiii do

Excellenle "troupe
barelisln brasileiro .1
UíTTli FOUGliHK
case á volx! I10IÍ

' sob a dlrccçno do ca-
II.IO Dl- MORAES! AR-

e MAÜ-DOISSV, chan-
cançoiietista hespanho-

a oriental:
LES D'AR-

GIORGIS.

Gomitiendstior Jcsétía Silva Sarcleso
\ fninilla do finado commendador I fí^alffSíC.^fíQSJOSE' DA SILVA CARDOSO manda ce-í ¦ ** «£***2íi*.a €8S

lebrar uma misva á- II 1:2 horas do
dia 18 do corrente, amanhã, quinta-leira. cm suffrasio de sua alma, na
capclla do cemitério de S. João Ba-
e terá lognr, após :, missa, a inau-

lal HKI.l.A SINAVA, daiisarina
riUO KANITZ, bailarina
'.0. diiellislas cômicosI SORELLI
ilansarina á Iransformnçfio.

Brevemente: grande festival com o rcappa-
recimento de BELLA VEN.USI

Ao Cabaret!

mm
i

•Ssl.

Ias»

sta.
íí.uraçãp rio m-iusoléo. agradecendo penhoia-<!os a_ Iodos os seus parentes e amigos queassistirem a este aelo de religião.

! í*Jãí!K

Oíiscaiii«se doas Iccomotiv^s da
Ssotrol

Pela madrugada de boje duas machinas da
Cenlnil do Brasil chocaram-se entre as "en-
bines" A e li, próximo á estação de São
Diogo. As machinas tinham os números 402
C llil e eslavam i*seoteiras.

A "cab.*.e" 1! havia mandado antes uma
densas machinas para o deposito de São Dio-
gp e, suppondo (pie esta jã se havia recolhi-
do, mandou passar a outra da linha ti para
a '-'. lendo se dado nessa oceasião o choque
aio "tender" da primeira, que não estava
ainda recolhida ao deposito.

As avarias foram pequenas, não lendo tam-
bem havido desastre pessoal. A circulação
dos trens nada soffreu.
'—¦¦¦¦¦¦' ¦..¦—.»-,- ——«-^)Q^)^ ,. —_

¦ No salão da Exposição-Fanzeres, nal niao dos Empregados no Commercio, realt-sa-se amanhã, ás 16 horas, a segunda série
das "Palestras illuslradas*'. Os motivos se-
nio: "S.vmphonin da côr", "Murmúrios datarde" e "Ao derredor do arte". Dissertarão,respectivamente: José üalbauone, Cario 1
Rubens e Alberto Cardoso.

i cii Se "íüilo" 
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fado:
üicipi

s"OS AIIllíS, 17 (A. A.) —- Os cnipre-
da reparlição de limpeza publica mu-
. que sc declararam em parede, pro-uiirnm obiei- a adhesão de outras classes de

trabaIbndorcs, para ser declarada a parede
geral, porém ale agora os seus esforços tem
lúdo mal mi,•cedidos.

——— »—>astfrt*''' <
) MOMENTO

^recsito ampliado
»(,O lianco do Brazil vai deliberar cm assem-

bléa geral sobre a dilatação do prazo das
operasões de -rédito sobre, notas promisso-riu.s. ."•.,/(• o comercio gue o limite máximo
seja elevado de iiiuilra píírn seis mezes. Pa-
nec que tudo eslú nas mãos do Governo, vis-
Io (?"'•' este possui o maior numero de ações
do Ranço. Pode-se, pois, de antemão, obnsi-
derar feita a modificação solicitada. IA uma
velha aspiração do comercio por que muito
nos lemos aqui balido. FA admirável queainda sc lenha lido uma' tão grande hesita-
ção em lal assunto. 0 comercio alemão ai es-
lá nos ensinando que. num paiz nono, onde
não ha fortunas grandes, a mola única paraO comercio ,'• o credito. O Brazil, paiz quevive d(i Iara sem organizações econômicas
de auxilio aos gue a trabalham, sem terainda lido tempo de acumular fortunas guese atirem aos empreendimentos industriais
ôu comerciais, só pôde ser um paiz a cre-dito.. .

Os alemães entenderam isso muito bem e
foi esse o segredo do enorme progresso deseu comercio entre nós, sufocando inteira-
menle o comercio francez e. o inqlez. Estes
por amor demqziado á rotina, nunca quite-raai compreender esla verdade palpável c
Sempre entenderam poder comerciar no lira
zil com os mesmos processos de credito li-
mitadissimo com qne negociam em França eInglaterra. Ainda agora, em plena queira.
quando se fala numa organização economi-va dos aliados contra a Allemanha, o comer-cio alemão de toda a parle do mundo man-tem os seus processos de credito a lorigo pra-to, emquanlo frareezes, inglezes e até ame-riçanos passam a exijir pagamento à vista!Aiem os alemães cem muito maior inleliien-cia. J

Não se rendera o Banco do Brazil á evi-dencia de uiii laj exemplo ?
Dificuldades de transportes, falia de boncos agrícolas falia de organização economi-cn do trabalho da terra — fonte orijinariaÚnica de toda a nossa atividade: tais são ascondições que impõem, mis negociações co-mercai-, das praças brasileiras, o longo r,ra-oue credito.
Os comerciantes não pedem nenhuma no-

p£adcao Banco do Brazil: querem apenasqiie ele se eqmpare aos bancos estranleiros(juc ja fazem operações a Seis mezes Emboa regra a função do Banco do Brazil, co-mo banco oficial, deveria até ter de. mais
ZlXf.Xr^ «o^essões... — MÂl.'Kmo Mau UE-AtiVo, ~

Apprehensões, protestos e vaias
Foi agitada a manhã de hoje, no MercadoNovo. Ao passar por uma das ruas daquella

praça, o Dr. Mario Salles, commissario delivgieue ali em serviço, notou que alguns
mercadores empilhavam e faziam, do lado delora, amarrados de cestos e caixotes que de-viam seguir de retorno aos fornecedores dosnegociantes do mercado. 0 Dr. Salles enlen-deu de prohibir lal serviço, originando pro-testos. Os ânimos exaltaram-se, e, em certo
momento, aquelle medico tentou fazer usode um estoque. Uma vaia rompeu. A policia,chamada pelo eo*mmissario de hygiene,
acudiu promptamenle, a tempo de evitar queas eousas tomassem caracter mais serio. E osamarrados foram, escolhidos militarmentc,
para o saveiro, rumo da Sapucaia.

Coinmereiantes do mercado vieram pro-curar A NOITE, protestando contra a attitu-
de do Dr. Mario Salles.

—- O ipie elle fez, disseram-nos, não tem
cabimento. E' umh arbitrariedade sem nome,
porque os cestos e caixões estavam vasjos,
de modo que não se expliea a ordem de dei-tal-os fora. Si ainda offendessem os princi-
pios de hygiene, ainda bem. .Mas nada disso
se deu. 0 Dr. Salles foi que se arvorou em
agente da Prefeitra, pretendendo agir soubre
eousas que escapam á sua alçada. Natural-
mente, concluíram, não são essas as or-
deus que lhe foram dadas pelo prefeito, para
quem appellamos por intermédio <d'A NOITE

*>rv<X>^Vr! HESPERIA v^-^^^

O Sr. Dr, Lucas Bicalho, que è ehefe de se-"(.¦ao uddldo da Fiscoüsiu-üo do Porto do Itio deJaneiro, foi posto em disponibilidade, para po-der assumi,- » Importante commissão, que acn-ba tle lhe ser confiada.
 ¦-» «aw»-,

Boa oceasião
Duas "vitrines'! 

próprias para modis-
ta, veíulersc por preço muito rasoavcl.

Vei e tratar á Rua Rodrigo Silva, ;S.•—,<j»)n—•—'.

Poiitica fluminense

ffiJJJKy jptj $A Bi ésnk
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V»v í..--f

Llinpadop o pblldòr universal
EM TODA A FARTE

O Dr. Octavio Kelly, juiz federal do 1. la-do do Itio, deferiu a ordem de "haboos-eor-
pus impetrada pelo Dr. Rodovnlho Leite Iti-beiro, <T favor mos Srs. major .losé Caetano,Luiz Coutinho, Manoel Marcai e Trajano deOliveira, vereadores da Câmara Municipal deMaugaralibq, assegurando-lhcs o direito deentrar e sair do paço municipal daquellavilla e abi exercerem as funcçòes de vercado-res, decorrentes tle seu mandalo, na forma dalei estadual e respectivo regimento, livres de
quaesquer constrangimentos.

Garage Mercedes
TSLBPHOi^S GENTSAi. 43S'

O. S. Rodrigues & Comp.

Mais um que cae.„
Alcvandriiio Vlelrn veiu hontem de S. Pedro"» Aldeia c vendeu ., um'n casa da rua Visconde";> »«>u«n unia certa quantidade de mclaes pelaqunnlin de 200ÇOÜO.
Voltava contente do exilo do seu negocio cnecessariamente se acreditando um dos homensmais espertos e argutos d» mundo, quando foi•'¦hil.inienle abordado por dons vigaristas, quee pediram o obsequm ,k- guardar um eníbru-uio contendo a sominn de 0:000.?000.

.Alesiindrino acqnlcsceu; mas. como era pre-ciso dar uma garantia, elle entregou os 2008000Momentos depois, .(brindo „ embrulho, veri-licmi, desolado que havia cuido "no conto dovigário".
Alexandrino queixou-se ã policia, que sc poz

Bí*s. (Pinto úa Rocl

No nialiiiloiiro do Hnntu Cru»

JlSW^litff l'm's 57 ,mm,'" -7 ^
.Maii-liaulcH! Ciinillilo )j, ,|,. MeUa, í„| r, .. i

\M Diirish A C, :v, r.i A, Mi es & ; no ...Uma & Filho»; 72 r„ ,', p. 0 6 v.T l'ra 7,. Ooulnrt. oi .-„ 20 ,i„ :i ,., „ o V.V< s i.N liit-lra, 21 r,; JoBo PÍmonlfl de Abreu. 311 •< veji-a lruuios kV; C„ llil ,-., 31 p. u J v.i li',1Hlllo lavares, Iti ,.. 0 -\ 
v. Ciiílro & C. i!| ,• dos llfliilhislas, 21 i-.: 1'orllnlio rt c„ au r"tLulü llarbosa, || ,.,; |f, p. oliveira o C, |7 .'íl-criiande.s & IVrnaiiiles, ]0 p.; Alltfiísto il*llil .Moita, 8-t., 21 c. e li v. ",l",:",> «íForam rejeltadosi 7 2 8 r., lp, e i oI-ni-ain vendidos! I.'t I I r, c I n

&Sr0cI.jn«FnY,l,í,.u 'r l|o Mollo, 188 i7 Dmish
n, ".P-H| ,f •M,,',"K'f, * <:- -''|:': Unw ft li-lios. 2/1; Francisco V. Goulart :U8; ti SulMint-lrii, 11(1; C. ,|„s Rolllllllstas, .'.;,; 

'.Io,m!

,"»<•<; a , e Abre,,, 182; oliveira Irmãos * r.•!U I asilo Tavares. 322; (lastro A S, |-j?-'or linha & n., 87; Augusio M. da Moita, ui;'

No ontrepotto de S. Diogo
0 Irem chegou eom cinco minnlos de alr.w
Vendidos: 555 r, 511 p., 20 ,-. a .'13 v.

SJftnH '"s:ims l,vn"" :,s . süKi'í»les: rezes, .{«MliO I M00; porcos, de IS200 ,-, IÇUOíl; c.rnei-
?80Sb. " 
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CLUB DOS POLÍTICOS
. . Itestaliraai—Calmrot

() mais chie centro de diversões—Ca-baretier--Car:
Cappa~Diabieite~MoriialaUntgu.iva.ia

-c- Dalbert—Orehestra t?.ig.ma.
Serviço esplendido—pçsfpnl habilitado.

A DIrecção.
————— t--.-slott., ¦ ..,-. .

PiMUUMiin piinrinnt'ijálblllu [ikiití

e ApUiui*1 Fcraianeies
Advogados

HOSAKIO, LCO •TEL. 749. PJORTE U

-*•*-
Repartição de Águas e Obras

Publicas
O escriplorio do li" dislriclo foi mudado do

prédio ii, 60 da rua das Laranjeiras para o(le n. Vil da do Callote.
——• •—•W*» *

Concurso na Guerra
c Eln,s.l,\'',so (,e ho-ic- dirigido ao director da(.ontabiJidade da Guerra, o general Caetanode Fana autorisou a abertura de um concur-so para preenchimento de Ires vagas de qunr-tos offjciaes existentes naipiella' repartição,
sendo nomeado para secretariar a banca exa-
miiindora o terceiro official Oswaldo Soares.

^v^n^-^^-^,. GHIONE
Veieis as ires celebridades que tão bem
iircDrm;A belIa e sentimental
llliaPllilUA, tantas vezes soberana.—
O celeberrimo E. SHION-E; o famoso
ZA-LA-MORT, mimo e ensaiador. — Omipeccavelmente elegante ALiilllVVO

COLLO
E no meio do fausto, do esplendor reeio, deuma enscenaeão formidável, estes trcn actoscercados de brilhante cohorte de outros arüs-(as afamados fi.zem vibrar o grande estro daspaixões numa serie de scenas empolgantes de

ííürf 
"li 

u 
«-ramalicidade de vida moderna,cruel, de alta roda, formidável,..

Escola Normal
São convidados todos os candidatos habili-

tados no concurso de admissão da Uscola
Normal a comparecer amanhã, ás 12 ho-
rãs, na "Vida Escolar", á rua da Alfandeg.i
n. 7J, afim de assignarem a mensagem que,Uifallivelmente, será nesta data eneregue ao
Conselho Municipal.

A policia investiga sobre
o incêndio de hontem

¦vir, 
'llíl;'! ,l0 9" 

XUXl" nbr,« inquérito
paia . pu.ar a causa do incêndio que hontem.i noio destruiu o prédio u. 119 da rua Tho-ma/ Hnbello, onde era estabelecida eom ar-nia/em de seccos e molhados a linna WoOUZÍl iK {.,

Vara. examinar os escombros do prédio si-lustrado 
yuo ser designados dous peritos.'

rlPtlíin» \u, ^°r? >lá i'l)l,l'-yi"- continuandodelidos Manoel da Cruz, sócio da firma e oeaixeiro do arma/em Alberto de Sou/a' mie
ju depuzeram. '

MISSAS

Rosam-se .imar.hâ:
D.| Maria Luiza I.agarde da Silva ,I.i,'

Ia), ás íl hora-;, na tgreja de .V. S. ,t(i i>ariAttilio lioselli. Li \K na egt-eja do lYimfiuI). Silvana Xavier Lopes, ás íl, na Caíliedral;
D. Jonquina Itos.i Ferreiro, ás ',i e meia t,.Í
matriz de Snnl.i Flitu; Domingos .Io./ |\*rti-
ra, ás 9, na mesma; I). Maria" Pereira, á
nu mesma; Alexandre Lusserrc, ás 10, ,i,-, m,.triz do Carmo; I), (liIda Pacheco, á- 11». namesma; commcndiidoi- José du Silva Cartl

| so, ás í) e nica. nu capclla do Cemitério
I S. João Mapli-ia; I). Anua do Hn.sario ('
| valho, ás !). na matriz da Piedade: Intoi.i
| I opes da Silva, ás 1) e meia, na cereja ¦
IS. Francisco de Paula; I). Anna Dias Pio-
I Io, ás D e meia, na mesma: 1». Luiza !l(--.iCardoso, ás 9 ,. meia. na mesma; sciihórii.i

Corina Lima, ás '.» e meia, na mesma; Or*
laudo Faustino Chnplin, ás 9. nu lesmij
Américo Dnilciix, ás 9, n.i mesma; D. Mai-i^do Caifno Ferreira Louzuda, D. Liiu, Loii."
zada, ás 9 e meia, na cuthedral de \"iclhe<
roy; D. Josophin.i Marlinge Duarte, ás í)
na egrejinha de S. Cbristovão: D. Flviii
.Augusta da Cosia, ás [), na egreja do Ito.-.a.,
rio.

ENTERROS

3 fAllül® ?f Ririfíl 0llh's ouvitlosiJllillÉlí f-™pp

Tabelllão NOEtifllO DA SILVEIHA
RUA DA ALFÂNDEGAy, - 1'e.lephoua, 6ns

-»- 4» i;»)*-

ÍÍnf|'rt'V«. Consultório \*\JW dc SeUMhbro „. 00
rua

Hesitl rua Machado de Assií 811, Cattete.
tini

storia em um redondei para
as que se complica

ACÇÃO CONTRA O ESTADO DO RIO
A requerimento da firma Souza & Bianco

foi hontem procedida vistoria no redondei
existente nas Neves de S. Gonçalo, do listado
do Rio, destinado a touradas,

K' que os peritos anteriores nomeados pela
policia da 1" zona julgaram o circo sem a
minima segurança.

A aceno é contra o Estado, tendo compare-
vido á vistoria o respectivo procurador da Fa-
zeuda, Dr. Cândido de Lacerda.

Presidiu os trabalhos dos novos peritos,
que pediram prnso para apresentação de. lau-
do, o Di*. Octavio Kelly, juiz federal seccio-na!.

NOTA — O alio custo do film, os direitos-autoraes, os emolumentos dos artistas, 0 pre-ço da concessão para o Brasil, os direitos deexclusividade, justificam plenamente o PRP-
ÇO DOBRADO DOS INGRESSOS para ciesespcclaciilos que além de taes predicados ain-tta tem duração dupla das sessões habiluaes.racil teria sido desmembrar esta peça eiri duas
parles ou séries, afim de apresentai-as em se-manas dilierenles a preços communs. No en-tanlo, esle systema, que tinha sido possívelcom os vários volumes tle OS MISERÁVEIS e
ítArPíVií!8. obras' ilflü tem cabimento em AMORDAÇA, c a empresa do CINEMA PÁTI-TR»DOBRANDO U PREÇO DOS INüRESSOS, pei-Imille assim ao,..pob)ico aquilatar de uma mí
ÍMZtc^v;'c','7;^.,ll,M,a ol)rn «randiosá, semFALSAS ESPECULAÇÕES no pleno sabor de.um cspcctaculo de pura c grandiosa arte'.

A SEGUIR — Leda G\'s e Mario Bo-
MIMA* VIDA" 'G: PEL0 TEU AM0K-

-a—«J#íso

LOTERIAS DA BAHIA
Amanhã, 18 —Amanhã

[ o dinheiro do fiotó

r^RS- 15
por 700 rs. em quintos de 140 rs.

Habilitem-se porque serão felizes
A' venda nas casas lotericas,

-a—»*MS»—«-

querem ser
. Ao juiz federal da 1" ynra toi impetrada or-

i.en-, de "habeaa-corpus1 c-m favor de Antônio
Lourado e Paulo Rodrigues, sçb a nÜcgaçno de
one ambos, que são sapateiros, estSó presos âdisposição do ohafe de policia, que os faz pro-cessar por crime de lenocinio, para serem de-
portados.

O juiz marcou o dia 18 para apresentação do
paciento c recebimento das InformaoÕea quemancou pedir.

O vendedor de jornacs Norberto Vieira
Machado procurou-nos hontem pára se quei-xar de que, tendo sido preso anlo-hcrntem no!" districto policial, ao ser recolhido ao xa-drez, um pommissario alto, baebarel, depoisde lhe passar revista, guardou em sua gavetaa sua feria, no valor de trinta e poucos milreis.

Hontem, quando foi posto cm liberdade
faltava-lhe'parte do dinheiro e, como proles-tasse, lhe foi dito que voltasse, depois, parise entender com o allndido commissario.

Cs ladrSes assalítíin armazém
no centro da cidade

Pela madrugada os ladrões arrombaram
uma das portas da casa 11. 8<i do largo da
Sc, onde é estabelecido com armazém de sec-
cos e molhados o Sr. João José Pinto. Uma
vez 110 interior da casa arrombaram a cai-xa regisladora, de onde roubaram 17$000,

Ao que parece, porém, não estavam eom
disposições tle carregar peso, pois nem mais
um objecto levaram, sinão alguns queijos.Contentaram-se em lazer um pequenohuich. , que foi regado a vinho mesmo de
barril.

O proprietário do negocio, dando boje peloassalto, foi á delegada do 3o districto quei-xar-se. Santa ingenuidade!
'""' ¦ i^g^g»— <¦ .--i.i. _ _¦—

0 mármore nacional
O Sr. Carlos da Silva Rocha, proprietárioda Marmoraria Rocha, á rua da Constituição,

tara inaugurar amanhã, no cemitério de São
João: Baptista, o-primeiro monumento con-
slruido no Brasil com mármore branco na-cional,

Amanhã
"POiSTUSflL WA GUERRA»'
Revista patriótica illustrada.

beiro

—*--«<305*ti

POBRE VELHINHA!
Do Paraná á Santa Casa e da Santa

Casa para a risa
Tma historia cheia de inarlvrios. um-iverdadeira odyssca de soffrimentos, chorosa

pedindo que lhe dessem um destino earido-so, contou esta manhã á policia unia pobrevelhinha de quasi noventa annos.
A infeliz tora para a policia pelo braçoda sua protectori, ]). Ormiuda Carvalho se-Ulioi-a que se compadeceu da sorte da ve-Ihinha e que lembrou o alvilre de cila serinternada em nm dos nossos asvlos, Icvau-do-a para isso á delegacia do li" districto.-lana _ Martins Cordeiro Leite, a uouage-nana, viera do Paraná, no paquete "Itassu-

ce , para se traia,- aqui. Lá fora vicllma deuma queda, pelo que necessitava de soecor-ros médicos. A bordo, onde não foi (raladacomo era1 de esperar, fizera conhecimentocom D. Ormiuda.
Uma vez aqui chegada, Maria Martins Cor-teiro internou-se na Santa Casa. Poucos diasdepois, no ontanlo, sem que lhe fossem pre-statlos os devidos cuidados, a pobre velhi-nha loi mandada para a rua, sem ter paraonde ir, ao Deus dará, soii o pretexto de

que a sua moléstia não era de natureza -1
ser necessária a sua permanência em umadas enfermarias daquella casa. Durante otpmpo qne Ia estivei-a, além de não ser nc-uliuina vez medicada, foi maltratada pelasenfermeiras. '

Sem ninguém por si, sem conhecer a cida-de no entanto Maria Martins conseguiu des-cobrir a casa de. sua proteetora, D. Ormiuda,a ma da Saude n. 272, por quem foi levadaa poheia, depms de ter recebido os maiorescarinhos daquella senhora.
f, ?«™--etSid-°r 

ÚX "°licl\ dP !1° districto of-ficlou a Chefatura de Policia, relatando lo-dos esses lados e solicitando um destinopara a pobre velhinha.

Acompanha um
de Portugal.

Nos pontos de jornacs

raappa militar

Pi eço, i$ooo.

Doenças do appareího f33qes-ílvo e do svsíoma nervoso. —
Stalos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. losé, 59, de 2 ás a.

Foram sepultados hoje:
\'o cemitério de S. Francisco Aavfer': Beb,-,'-

ro, filho de M.-.uoel Antônio Gomes, rua Feriei-
ra de Araújo n lli- Antônio Salles Pereira,
Hospital S. Sebastião; Alice Assumpção, rua
Barão de Mesquita n. 579; Olga, i'iili„ de Ma-

j oel Affonso, rua da Cl,/ria n. li); uni feto, l'i-lho de João Piramia. rua Nossa Senlijra le Co«
paeabana n. óü(i; lislcplianta Maria de Lacerda,
rua S, Cb.ri>lovão n. 51, casa XV; José Cand-do
de Moraes, llospüai Nossa Senho,a do Soecoivo;
Odette, filha de Manoel Oonçaives. rua Herediu
de Sá s|n; Manoel dn Silva Júnior, Hospital São
Sebastião; Antônio, filho de Francisco, rua da
America li. 214, casa V; Manoel Pereira da Sil-
va, necrotério dn policia; Arthur, filho tle Main ei Moreira, rua José Vicente- n, 71; Vrlette,
ilha de Clotilde Barbosa Soares, ma Barão duItapagipe u. 71); Arlbur Rodrigues Alves, ni.iSara n. IGO; Laura, filha de Ma.ioel 1'erreiru.Saraiva, Quinln do Cajii n. 20; general AntônioCcetano da Silva Júnior, rua Bella Vista n. 13-Lu za do Cal Figueiredo, rua Silva Guimarãesil. 17; Jose l-.luis Almeida, Hospital Xacionalde Alienado-;; iimiliã Azevádo Souza rua locodn Bola n. 19; João Manoel Martins, rua Ba-lao do Amazonas n. SI.

¦ N(f cemitério de S. João Baptista; Lucianoliamos de Oliveira Martins, rua Barão tle Mes-
quita n. 200; Yohinda, filha de Rozendo Heitoroe Miranda, rua General Sevcriano n. 192; Ma-ria José da Conceição, Hospital Xaeicu.àl -U-
¦\licuados; Juüa, filha de João da Silva Fer-inz, rua Emilia Guimarães n, lã; Julia Èrnes-tino¦¦ Castro de Araújo, nu Marechal Hermesii. 01; Adelina, filha Jo Antônio Monteiro tleCastro, rua Joaquim Silva n. 53; João, filhode Alio,iso Cunha, rua Bento Lisboa n tiíl-
Juao Lemos de Freitas, Hospital da Bcneficen-cia 1 orlugueza; cirurgião dentista BernardinoComes de Paula Baslos, praia do Russell n KM-Leonardo Antônio do Valle Quaresma, neerote-no da policia; Graziclla, filha de Antônio Fer-nandes, Cliacariiilia n. 1, Copacabana; Agripi-na Vieira, rua Constante Ramos n. 16(1; Domin-
gos Ribeiro de Almeida, rua Coronel Riuifcl mi-mero S8; Manoel Antônio Come-;, rua" VssisBueno n, 25.

No cemitério do Carmo; José Antonm Soa-
res dn Nobrega, rua Vinte, e Seis de Maio n. 81.—•Scrii sepultada amanhã, cm carneiro, uòcemitério de S. João Baplista, D. Judilli (.'.oe-lho Pereira, esposa do Dr. Herbuter Pereira,saindo o cortejo fúnebre ás 9 1 2 horas, da ruado Cattete n. 183, sobrado.

—— •—«WS»—t— r_

NEURASTHENIA 
'

Esterilidade c fraqueza (/era/
Cara certa, radical e rápida

Clinica electro-medica especial do
íS. GUETfin© J.O-VINEj

bas 9 ás 11 o das 2é.s õ
LARGO DA CARIOCA - io Sobradõi

S)i\ Ed^arAlvranies
pelo Piieiiiuothoiax - Rua S. José
*— "" »-¦¦¦- i q ¦ii38t>ia»»—t-—¦¦-»

'ljatamenlo 
da

Tuberculose
ioü ás 2 horas

s associações
O Centro Cosmopolita está em crise, ane-ziu- dos desmentidos em contrario da d-redona.
Na sede social, na segunda-feira, houveuma reunião de associados cjuc deliberaramocante da situação anomuln tm que se «n-

contra o Centro, destituir a actual directo-ria, para o que se convocará, para depoistt amanha, uma assembléa geral, Nessa oc-casiao será escolhida uma junta governativa
para findar o periodo administrativo.

Uma demissão no Hospital
Central do Exercito

Foi demiti ido do logar de terceiro officialdo Hospital Central do Exercito o Sr. Bcnc-uielo Boi-tes da Fonseca.
Essa demissão, segundo resn a portaria,toi motivada pelas constantes faltas desseluucionano e pelas inriümeras licenças quelhe tora sido concedidas em virtude do seu

precário estado de saude.

A amnistja política no
Párágüay

. ASSUMPÇÃO, 17 (A. A.) —O Senado rc-
jeitou o projeeto sobre amnislia política.

~«40ts»~i-

CU1ISO iXORIIAI
253. I»,

Iiilernato e ex-.
tcrníito — íiuaHaddock Lobo n. 253. Preparo para adinissilo ao= rrimejroe terceiro annos da Escola Nofiiiftl. Eusirto mi-àohli-atlo por leaUs tia referida eicola. Preços módicos

ter tuna
seguros

_ Nictheroy
ção de uma

Nictheroy vae
companhia
A Associação Commercial dacjiba de lançar a idéa da fund

companhia de seguros.
A primeira reunião para tal assumplo rea-lisar-se-a no dia 19 do corrente, ás 20 horasna sede da Associação. A visiuha cidade jáleve uma companhia de seguros sob a deilo-minação de -Aurora", mas líquidaram-n'a.

»-«siejs»-~. ~____,

Uma liipi^iiisia
Pelo Sr. T)r. juiz de direilo da 4" Va-ra Criminal foi impromiu.iado o Sr. JoséBmlé, da tiueixa-crime, por estcllionato, of-íerecida pelo leiloeiro S. Csquelra.-

i:!7. ioa. , altos Cinema Odoon, das -2

CIRURGIÃO
DENTISTA.
— Avcnidu
H io Branco

m tncycle posta
«im bonde da

co:
igli

9 Lm. E

Deslocando uma velocidade criminosa, corriahoje, pela manhã, na'rua Marechal Floriano Pei-xoto um dos tric.vcles do Correio Geral, que fa-21a a colleeto da manhã.
O seu eonduclor, o mgtoeyclista Anísio Rrnga,

cm breve leve o premiu de sua imprudência,'
indo chocar-se violentamente contra um bonde
da rua Chile, conduzido pelo motorneiro Será-
]>him Carneiro.

Não houve viclimas pessoaes, tendo amboso-, vehiculos soffrido sérias avarias.
A policia registou o fado.

?—»s>Jt»»-» ¦
Chamados médicos á noite com argencia

DR. LACERDA GUIMARÃES -
íeíejííioue 5.955 Central—Rua da Constituição n.

O "chauffeur" Antônio José da Silva, flc. aula2.21(1, encontrou anfe-hontem no sèu aulõ-movei, e veiu entregar-nos, um rolo ,1" pa-pois, entre os quaes ha os estatutos da RidoSul Mineira.
-—- Kslá nesta redaeção, trazido pelo Sr.Jose de Paula e Souza, um almanach do Miniiisterio da Guerra, achado hoje, á rua 13 ilrfMaio.

O Sr. Manoel da Silva encontrou na ruiI í-imcirò de Marco uma chave de poria, qa{está nesta redaeção á disposição de quem i
perdeu.

O Sr. José Villela trouxe á nossa redacçãu
o traslado de uma escriptuia publica quiencontrou na rua.

O dono poderá procural-a em nossa rcdacção.
¦—«—«ss-oè?*—« _.[p. Roberto È Souza km - Si".

Prof. na Fac. de .Medicina do Rio. Preçòá
jmódicos. Cons. Assembléa, 56.

Um moedeiro faíso
condemnado

O Dr. Octavio Kelly, juiz federal da : ec.-ão
de Niclheroy, por sentença de hoje, condemiioit
n_ quatro annos, cinco mezes e 10 dias de pri-.são cellular, cumprida na Penitenciaria, o rófl
Herculano Augusto, aceusado de haver teiita4«!
passai- moeda l'íi!sa{



A NOITfc — Quara»>foira, i7 cfe mriío ne 1916

0 Cinema JT
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Aixieu.xh.ai
siiía dc tuna grande actriz

russa

Yaleska Suratt
>0

1-1

li titletheatro Impem
Moscow

um grande trabalho da
vida moderna

I ESPIRITO DE
NOMORK

\ prescnthçilo, mise-en-scíinc
c edição da «Fox-Füm»

Corporation»
Esplrilo d« Nova-

Vork é um cstiulo de
costumes sociaes dos des-

regrados do ccHigh-Lifc»
new-yorkino

li' uma série de desman-
dos, de exageros; a febre
Jc um ser apaixonado, in-

continente e doentio
li' o coitcjo da frivolidadc;
da luxinia, da ociosidade c

da orgia
São os mysterios dos gran-
des clubs «011 l'on s'amu-
se»; onde, desde o jovem
incauto e da grande «demi

mondaine» ao refinado
«vieux viveur» formam um
conjunto dc acurado estudo

que se torna moral pelo
seu exemplo

-U '&-

tf Ti'-* ^WtUíOLTá O O. O.O tino l«s
-3*.-

I y-j esfiesiaouSo tíe clnematorjraphia ultra-moderna
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AS PRSMEIRAS
capote e lenço", no Recreio
Recreio apanhou hontem duas bcilas ca-

A companhia
para

O
sas. Isso, ü!i;'.s, cru natural
Ruas transferiu-se do Apollo para o theatro
da rua Espirito Santo e ali estreou com a rc-
Vista lão querida c tão conhecida do nosso
publico, "Dc capote e lenço". Ha dous annos
a niesuiii companhia representou aqui esses
excellentes deus actos que, eom Nascimento
Fernandes no "Cabo Elysio", fizeram as dc-
Iici.15, cm multas e consecutivas noites, da
plaléa carioca.

Agora, anm/ncindn em "reprise" a revista,
pela mesma companhia que lão bem a des-
empenhou, o theatro encheu-se, talvez do
mesmo publico, dc dous annos passados, queia inalar saudades dn "De capote e lenço",

Alguns papeis foram ainda, desla vez, des-
empenhados pelos mesmos artistas que os rc-
preseníaram nn primeira vez. O "Paletó Ale-
grc" esteve liontem n cargo dc Jorge Gen-
til, que o conduziu muito bem. O aetor Ito-
drigues, no "liei Carnaval" e numa outra
ponta, saiu-se galhardamente, O elemento
feminino, sen. exeepção c sem favor, conda-
zhi-sc optiinainentc, Os demais papeis, peiosseus primitivos interpretes, como ha dous an-
nos, a contento. O papel principal da peca, o
do impagável "Cabo Elysio" não foi, desta
vez, representado por Nascimento Fernandes,
porque, infelizmente, esle excellente. artista
não está actualmeiile no Brasil. O aetor pra-
Ia, fazendo o seu antigo papel de deputado
da "desunião republicana", mereceu c rece-
bcu muitos opplnusos...
"A princeza dou dollars", «o Carlos Gomes

Mais uma excellente recita nos proporcio-11011 honlem no Carlos Comes a companhia
Marcsca c Weiss. Foi representada a bella
Dpereta de Leo Fali, "Princeza dos dollars",
que teve um desempenho optimo. Houvesse
obtido uma montagem mais consenthnea com
o ambiente em que sc desenvolve a peça"Princeza dos dollars", honlem dada n pu-
hlico, no Carlos Gomes, e nada deixaria a dc-
sejar,

NOTÍCIAS
O cartaz da lyrica

Hoje n companhia lyrica Rololí c Billoro
dá 110 Apollo um novo cspectaculo, que será,
deoerto, mais um suecesso para essa cxcellen-
te "trottpe" italiana. Será representada a
opeivi dc Dizei, "Çarmen".
O meio centenário da "Meu boi morreu"

Ooirfplcln amanhã a 50" representação, no
S. Pedro, a interessante revista de Raul Pe-
iterneirus e .1. Praxedes, "Meu boi morreu",
f> que prova o agrado com que o publico re-
cebeu essa peço. A empresa Paschoal Segre-
to, commcmornndo esse fnelo, organisou urn
programma extraordinário para os especla-

culos dc amanhã. Haverá unia "matinéc", ás1 1'2 horas, com entrada gratuita para as
senhoras, c, á noite, dous espectaculos, ás
11) 3(4 e 21 3|4.
Recita dc homenagem a Santos Dumont

15' já depois de amanhã, sexta-feira, queno Palace-Theatre sc renlisa a primeira das
recitas patrocinadas pela A NOITE, em ho-
inenagcni ao neronauta patrício Santos Du-
inonl, c de cujo produeto parte reverterá n
favor do Acro Club do Rio de Janeiro, com
destino ao desenvolvimento da nerostação,
O chá do Trianon

A empresa do Trianon inaugura amanhã
as "ninlíiiécs-roscs". Além dn representação
do interessante "viiudeville" "\'intc dias á
sombra", n empresa do Trianon offerecc aos
seus espectadores um "five ó cloelc tca", qneserá servido pela elegante casa Alvear, da
Avenida.
A "matinéc" de amanhã no Republica

Mais uma festa infantil reUlisar-sé-â ama-
nji.i no Republica, onde, com suecesso, está
trabalhando a grande companhia eqüestre e
gynniiislica do Sr. Qucirolo.

O programma da "matinée" de amanhã, no
Republica, é vnrindissimò, 'endo a empresa
resolvido conceder eni rada gr.it flila ás erean-
ças tpic se fizerem acompanhar de suas res-
puctivas famllinu.
"Vampiros", no Odcon

A Companhia Cinenintògraphlca Brasileira,
não descansando cm apresentar á sua nume-
rosa concorrência o melhor da cineinntogra-
phia, fará passar amanhã, em suas telas, a -1"
serie dos "Vampiros", extraordinário traba-
lho dos queridos artistas Mlle, Muridosa e
Mr. Jcan Ainié.
O film de amanhã no Talhe

15' amanhã (pie sc iniciará no Pathé a ex-
hibiçao do importante film, "A mordaça", dc
Vícloricn Sã.rdoü. Fita caríssima, de grandemetragem, e tendo como interpretes princi
pães a Bella Hcspcria, Chione e Collo, obriga
a empresa do Palhc a dal-a a preços dobra-
dos, afim de não exhihil-a em duas séries,
com prejuízo do publico,—A companhia Marcsca faz boje "reprise"
da "Eva". Depois de amanhã, em beneficio de
Tina (FArco", será feila "reprise" da "Prince-
za dos dollars".

—Foi honlem lido no Trianon um "vaude-
ville" de Nancey c Armont, "Le Zebre",
(pie, traduzido rífir Luiz Palmcrim, com o li-
tulo "O Águia", ali será brevemente repre-
sentado.

—A companhia Ruas está ensaiando uma
peçn_ de grande apparato, "A águia negra",
que irá no Recreio dejiois da revista "Dc ca-
])olc o lenço".

—No Palacc, a companhia Galhardo faz ho-
jc reprise da interessante opereta "Maridos
alegres",

—Espectaculos para hoje: Apollo, "Car-
men"; Recreio, "De capote e lenço"; S. Pe-
dro, "Meu boi morreu"; S. José, "O gancho";Republica, companhia eqüestre; Trianon,"Vinte dias á sombra"; Palacc, "Maridos
alegres".

Entre amigos...
Oh nacionaes Joflo Antônio Teixeira o Arlliurlieriiardliio da Silveira, IruhalliiulnrcN Imicaes,ha multo nuo moravam Juntos Ia paru os Indo»ile Draz dr Pin»,
Ambos solteiros, viviam im melhor hnrmp-nia possível, (lltlmameule. porém, Telxolnieiiiliriaitava-se conslantimenRi o quando on-trava em casa virava-a em um verdadeiro"(rogo".
liontem. mais nlooollsado do quo do costume,entrou n provocar seu companheiro, que, mio se

conformando, armou-se do uma navalho e fe-rlu-o uo nariz, no ventre e na nino ewpienla,O utigrcsMir foi preso oin flagrante pela poli-cin do 23" diblrlolo o n viclima lol soecorldn naAsslsleiicla, rocolliondo-so (\ sua residência,
• ¦i matm i

Cope J nsac g^iStt
Correspondência da

A NOITE
ANTÔNIO S. P. MAIA — Escreva no dl-

redor do collegio pedindo os eslalulos e porollog saberá o quo deseja,
X. X. — Castello d'liu. Canues, França,

RH. IWaKEflRA
ALFÀUTR

froRuezoi quo rocolicu
Jeau,Oiivnkir l"(» - 1' andar.

Pnrllclpn aos som amigas r
novo torliniònto tio Cnsliiifrus lu

Consuli-orio Medico

pas-

(Só se responde a cartas assignndas com
iiiiciacs.)

C. Mi P, — A' noite tome unia a dun
tllhns Mlrntou,

X. Y. Z. — Não lia necessidade de medi-
comentos; o regimen c o exercício são suffi-
cientes,

M. F. A. — Tome cinco gotas de In trato de
Marrou (Finde, ás refeições.

A. L. V. A. — As suas informações são in-
Mifflelenlcs,

R. I A. N. — Lave-se com água dc Colônia
Ç appliquc o seguinte: amido, 10 grs., talco,¦10 grs., ácido salieylico, 1 gr.

DR. DARIO PINTO (Interino).

SPORT
Football

ÍNTUIUÍSTADUAI, VMiicl.i'n/li« x lioiafoiü»
O onlluiMasmo cresse com a npnroximn-

çfio dc ilonilugo, em que se réu lisura no ex-
oolloille "grnuiid" do Uotnfogo !•'. (I. o eu-
conlro Interestadual entro o olul) lòenl e o Mae-
licnzlr P. C.

iMalor liiiportaneia aluda lera este "innteh"
eom o i-M.olhr-.i-. aberto pela Metropolitana
nos naus jogoi de I- divisou, de modo que,o oncoillro iiilereslailiinl ficará sendo o único
dessa oipoclo,

O Botafogo trabalha incessantemente para
que o seu conjunto se apresente bastante for-
le para enfrentar o sen digno rival de donilu-
go.ti Maclieiizle, dando-se assim a ospectiiçfio
de nina lutu forle, eiiullibrada e pouco com-
muni,

"Trnlulng" do Rol a fogo x Flamengo
Amanhã, nn campo do Uotnfogo, á rua Gc-

neral Sovcrlnno, ás lf> horas, roãllsar-sc-n ri-
goroso "Iraluing" entre os primeiros "leams"
destes clubs.

O llolalogo, quer, assim, oprcscnlor-se do-
mlllgo hll peleja contra o Maclicu/ie, perfeita-niente preparado,

O "leaiii" nlvi-ucrjro, ao que sc diz, apre-
seular-sc á alguma cousa modificado, não sõ
ua colhi.nçào de alguns "players" como com
a ucqulsiçnn de um ou dous elementos novos,

Os Jogadores do Uolafogo deverão achar-se
no campo antes da hora acima marcada e os
do Fluminense eslão convidados a se reunir
nn campo da rua Guanabara para dali segui-
rum para o campo do Uolafogo.

Fluminense P. C.
As sessões de patinação do Fluminense, me-

lhor diríamos as encantadoras sessões onde
um mundo "chie" o alegre se reiine sempre,
váo ter inicio amanhã, ás 20 horas.

Foi anniiiiciada para honlem a sessão ini-
ciai deste mino, porém o tempo maldosamente
impediu.

Mas mio se zanguem os felizes freqüenta-
dores do Fluminense, pois surpresas eslão pre-
paradas com o melhoramento introduzido no
local da patinação.

lima banda de musica maior brilho eriiprcs-
lará á reunião dc amanhã, do elegante e in-
tcressaule "sport",

Resolveu ainda o Fluminense qne estas
sessões serão d'ora avante quinzcnalmente.

JOSÉ' JUSTO,

Amanhã[flc
Um assombro cinematographico !... Uma obra ultra-
grandiosa !... Um film que representa o dispendio de
uma grande fortuna !... O ultimo monumento da arte

muda !... —- O seu titulo é

em 5 acto.s, extrahida do romance de Victorien Sardou

^"agcirajTif»n«^«»-njn-ivi-,iiiu"i«.i'ijii"'"""' ~~*^t. 
i " n ¦ "i ii. ¦¦ i.i.i."-... ¦ i^li. ¦ i'...i-.—-'—^^

Os interpretes são ns summidades do palco» Lis o que ireis apreciar em violentos Iron-
italiano

BELLA HBSPERIA, a rainha da arte do
gesio; EMÍLIO fiHIONE, o famoso ZA-LA-
MORT, e ALBERTO COLLO, o joven querido
das damas, secundados ainda por IDA CAR-
LON1 e IGNACIO LUPI, que vos desluni-
brarão em successiv.is scenas da alta so-
ciedade, reproduzidas com lodo o esplendor
da sua riqueza e magnificência.

A opulcneia dos vestuários, a "féerie" dos
salões, a festa de gala, as recepções clegan
tes, o soberano conjunto d" fausto e dns
seducções femininas. As damas c os cava-
lheiros nn pompa dos banquetes e dos "gar-
den parlies", faiseantes de luz e de rara for-
mosura, atirando olhares maliciosos c fur-
tivos, e por fim o riso, a alegria commuiil-
cativa cm doloroso contraste com as magoas
dc uma mãe que curte em silencio o seil
mnrtyrio, apparenlàndo calma e satisfação.0rica e valiosa

ses de profunda dramalicidade. Para de.
mpnstrár o alto valor desta magistral obra,
basta dizer que. a sua luxuosa montagem c
compenso artístico elevado custaram á fa-
brica "Tiber-Film", dc Roma, a importância
de 1.200.000 liras, cerca de 840 contos da
nossa moeda.

Os Srs. agentes Bluni & Seslini, por qun-tro cópias, com exclusividade para o Brasil,
despenderam 92 mil liras, equivalentes a 06
contos em moeda do paiz. O Cinema Ideal,
para cxhibir durante quatro dias um exem-
plar, pagou a importância de 12:000$000.

A artista HESPERIA, na qualidade de prin-cipal interprete, recebeu dn fábrica editora
a quantia dc oOO mil liras para posar no"film", estreando nesta sua ultima creação
43 "toileltes" differentcs, cada qual a mais

Vinde ver que saireís extasiados !..
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"ANõite Mundana
VNIVEHSARIOS

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Sebastião Lacerda, ministro do

Supremo Tribunal Federal; os primeiros lc-
nentes do Exercito Aristides Paes de Souza lira-'1 e Anlonio Fernandes Dantas e Dr. Aloysio de
Neiva, advogado no nosso foro.

—Fazem annos hoje:
Os Srs. capitão .lulio Carvalho, tenente Ave-

lino André dn Costa, Mlle. Consuelo dc Souza
Pitanga, filha do desembargador Souza Piíaii-
ga, coronel Francisco Cabral, Sr. Raphacl Lo-
gullo, a menina Bolinha, filha do Sr. José Mar-
quês da Silveira Cnllodo; Mine. Anua de Castro
Werneck, Mlle. Maria Augusta de Castro.—Faz annos boje o antigo funecionario da
Repartição Geral de Estatística, major Custa-
vo Theophilo Alves Ribeiro, que receberá de seus
amigos e collegas carinhosa manifestação,—Será muito cumprimentada hoje, por moti-vo do seu aniiiversario natalicio, Mme. Carlos
Fontes.

—Por molívodc seu anniversario nnlalicio rc-
cebeu hontem muitos cumprimentos a Eximi.
Sra. D. Helena Hocayuvo Bulcão, esposa do
nosso collega Dr. Mario Bulcão-,—Fez annos honlem Mlle. Maria Regina Gui-
mnrãcs, filha do Sr. major Francisco MartinsFuiniarães.
CASAMENTOS

Com Mlle. Erasline Pires, filha do V' escri-
plurario da Central do Brasil, Sr. João Alves
Almeida Pires, consoreia-sc amanhã o Sr, eo-
íonel Manoel Pereira Pinlo Sayão, official da
Secretaria da Viação.

Os actos civil e religioso terão logar na
residência dos pães da noiva, subindo depois
o casal para Pctropolis,—Na cidade de Juiz dc Fora realisou-sc a 25
do corrente o casamento da senhorila Sophia
N'cubacr com o Sr. Maurício Charlicr Nunes.¦—Contratou casamento com Mlle. Nadina, fi-
lha do Dr. João A. de Carvalho Leile, medico
(!o Exercito, o Dr. João Lopes P. de Carvalho,
advogado nesta capital.
FESTAS

Por motivo de força maior ficaram Iransfe-
lidas até ulterior deliberação, as festividades
religiosas de S. Sebastião c Santa Cecília, quese deveriam effecluar cm Biingú, nos dias 27 c
U> do corrente.
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

A" familia Biolchini, desejando commemo-
rar festivamente a passagem do anniversario
natalicio da Exmn Sra. viuva D. Julia Merli
Biolchini, fará celebrar amanhã, ás 0 1|2 ho-
ras, uma missa cm acção de graças na egre-
ja do Convento dos Carmelitas, no largo da
Lapa.
COA/FtfflíWCMS

No dia 19, ás 10 hóntã, o aetor João Barbosa
fará ria Escola Dramática uma conferência sob
o tbema "O theatro",—Rcalisa-se. hoje, na Bibliotheca Nacio-
n.':l, ás 20 1|2 horas, a primeira conferência dí

serie deste anno, orgnilisndll pela Associação
Brasileira de Estudantes.

Fará nessa noite o Dr. Theophilo Torres
uma conferência sobre a individualidade do
pranteado mestre de direito criminai, Lima
Diinuiuond, que foi presidente de honra da A.
b. !•:.

—O Centro Espirita Redemptor annuncia
para amanhã, no salão da Associava., dos
Empregados no Commercio, ás 17 lion.s,
a sexta conferência dn série o rim oi.".'ida
para propaganda do niclhodo une "Vlnptou
e que é, segundo nffirnin, radicalmente di'
verso dos ad..piados nté hoje pelos espiritas
praticantes. "O espiritismo verdadeiro perniv
te a humanidade" é o thema dessa coüfcrcn-
cia.
LUTO

Realisoii- li» ie, ás 10 1'
rio de Inhaúma, no Meyer,

hora:, no ceniile-
o enlerramcnto do

Sr. Ignacio Aranha Meira de Vasconcellos, paudo capitão Anlonio Aranha Meira dc Vascin-
ecllos:

—-Sepultou-se no ceiraterio de S. João Ba-
plista, no dia 15 do corrente, o menino Edniir,
filho do Sr. Lndisláo Rodrigues Pinheiro.-Por lelcgwmma recebido pela Filial dn Club
Parisiense soube-se ler fallecido cm Porlo Ale-
grc, o Sr. Hugo Isslcr, fundador c director dn
referida sociedade.

Sòrveteria Afv^^r
Ponto obrigatório da sociedade elej>
carioca. Concertos todos os dias,

2 ás (> e das 8 ás IO.

AVENIDA RiO BRANCO,
UtlSfÒ AO PATlilí")

ntc

\l&

NAO HA MAIS NOIVAS cliics c cleganles quci.deixem dc comprar '•eus enxovaes no Palácio/
das Noivas. Urugnnyana, 83 Rio. fnçani cala-j
logos illustrados.

SECCÀÜ INED1T0RI ÃL

^§ PUSÜ03
Hoje,

lion-
en-

ver-

As nolicias fornecidas a \ NOIT
tem c ao "Jornal do Brasil" de
volvendo o meu nome, não lioduzem
dade. Olinda Sampaio, por mini acolhida h.l
tres mezes na minha "Pensão Chinezii", .i
rua Buenos Aires n. 41, òbrigou-me, pelo ser.
genio turbulento, a pedir-lhe que se muda';-
sc, dando-lhe eu a somma dc 200?, para fn-
cilitar-lhe a mudança e dn qual me passourecibo, com data dc 2,S de abril, Persistindo
ella cm ficar, vi-me forçado a recorrer á
policia, o que me valeu ser por ella aggre-
(lido, motivo pelo qual foi presa, mudando.
sc finalmente. Da minha condueta nesta cn<
pilai falam os attestndos, cm meu poder,de pessoas cm cuja casa tenho servido, en.
Ires outras o almirante barão de Ivinheimn,
Dr, Miguel Calinon, cie'., podendo ainda o
Sr, ministro eliinez dar informações a meu
respeito.

Rio, IG de maio dc iíllll.
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^ GRANDE E EMOCIONANTE ROlANCE=CINE^SA AMERICANO =
•sela-

(Cada spisodio. que pódz ser lido desfacadamenfe,
consHrue um film, a sen exrjibido

nos cinenífâs Pafhé e Ideal)
-&S&-

AA* EPISÓDIO
A ,®eira cio j> ííol

XXXIX
O TEMPO PASSA

¦ r— Que está dizendo?...— Si eu lhe fornecer o meio de salval-a, que-
Vo que me dè em troca a minha liberdade... fi
sou um jogador leal! Só me responderá quandotiver adquirido a certeza de que o que acabo
lie dizer é a pura verdade!...

A hesitação de Ciarei foi de curta dura-
ção.

Seja! respondeu com voz em que, apezar
da sua impassibilidade habitual, manifestava-
se certa emoção... Consinlo. Mas, não percatemi») I.,.- Tome o phonel proseguiu o chefe da•Mão do Diabo", apontando para o telephone.

Justino Ciarei precipitou-se para o appare-lho.
Agora chame a tia de sua querida e inler-rogue-a!...

Dous .segundos depois, a ligarão estava esta-seleeidn com a lia Relty.
prazer!... disse a
Cm que lhe possoIcnhora

Ur ulil?

.-'.h! Sr. Ciarei, que
Que deseja?.

Preciso de uma pequena informação,.,
Desejava saber si a sua sobrinha recebeu do
Sr. Perry Bennelt, como presente de anniver-
sano, um relogio-pulscira... Um relogio-pul-
seira de platina, ..Um relogio-pulseira dc platina.,. Sim!,,.
Mandaram-lhe esta manhã da casa Martins,
c cila a poz immediatamente no braço.

Muito obrigado,.. E' só o que eu desejava
saber...

E pendurou o phone no gancho, depois vi-
rnndò-se para o invisível chefe da "Mão do
Diabo".

Esle, sempre impassível, proseguiu:Agora queira pedir ligação para a joalhe-
ria Martins... c continue o seu interessante
inquérito...

Justino seguiu exaclamenle esle segundo
conselho, como tinha feito eom o primeiro...Faça-me o obséquio de dizer-me, pergun-
tou ao empregado, que altcndera ao apparelho,
si o relogio-pulscira, que Miss Dodgc comprou
honlem cm sua casa, já lhe foi entregue...

Não, senhor!.., Ainda não... respondeu
loJMaurefiado.,. Miss£|sdgc doixou-o jfwa »er

regulado; só ficará promplo amanhã. Manda-
remos enlregal-o immediatamente;..

Obrigado !...
E então? perguntou o homem do lenço

vermelho... Eslá convencido?... O relógio-
pulseira que Miss Dodge traz no braço causar-
lhe-á uma morte infallivel ás tres horas em
ponto,.. Jure-me que sairá desla casa sem
procurar verificar a minha identidade, e forne-,
eo-lhe o meio de salval-a...

Ciarei rellectiu rapidamente... Nunca, in.
sua vida, tão cheia de trágicos acontecimentos
e de horas angusliòsas, sc vira face á face
com um dilemma lão cruel c lão pungente.Pois bem!... Não!... disse elle.

E deu um passo em direccão ao lelephone.
• Mas o seu interlocutor o havia precedido, e
interpondo-se cnlre elle c o apparelho:

Olhe, Sr. Ciarei... Estou jogando com
cartas na mesa... E por isso não corro risco
maior mostrando-lbc o meu jogo... Na pul-
seira que está no pulso de Miss Dodge, uma
mola que helln occultei eu próprio, desprende
uma agulha envenenada, que, na oceasião em
que o relógio marcar tres horas, enterrar-se-á
imincdialainenle na sua carne, sem que haja
força humana que a isso se opponha... Inútil
será dizer-lhe que o veneno que escolhi é dos
que. não perdoam... Agora, resolva!...

Ao ouvir o chefe criminoso detalhar com h
sua voz glnclal as phases do novo suppliclo
concebido pela sua imaginação satânica, um
fluxo de sangue subiu ao rosto de Ciarei...

—Miserável!... exclamou, de punhos cerrados.
Parece-me, senhor professor, disse friamen-

te este cruzando os braços, que não tarda a
que faltem vinte minutos para as tres...

Era demais. Ciarei leve a súbita visão d:i
adorável crealura que lautas vezes salvara das
garras dos seus odienlos perseguidores, esten-
riida, sem duvida, no seu nlaudc...

Soltou um grilo de desespero...Ah!... Bandido I... Você ganhou!... Mas
tornaremos1 a nos encontrar,,, E mais cedo do
qne talvez .supponhá í,..

Sem olhar para Irás, precipitou-se para fora
do quarto... Em frente á casa passava um
taxi que. voltava do cáes. Ciarei chamou-o,

Vá o mais depressa possivell grilou, dan-
do ap "chauffeur" o endereço do palacete
Dodgé... Disso depende a vida de uma mo-

âlher...

Affonso Maia de Leu Alô.

O chefe da "Mão do Diabo" vira-o sair sem
manifestar n mais leve surpresa! Uma garga-Unida sardonica soltou-sc-lhc dos lábios, quau-do, pela vidraça da janclla, viu o auto partirá toda a velocidade do motor.

Erguendo desdonhosamente os hombros, np-
proximou-se dw secrtária, sobre a qual, obe-
decendo á inliinaeão de Ciarei, deixara cair
o revólver,

Quando estendia o braço para apanhal-o, o
seu olhar deteve-se num singular ohjeclo, c queOS acontecimentos, que vinham de se precipitar,lhe haviam, impedido de notar, até então.

Era a pilha dc sclenio, que momentos anles
dá entrada da pessoa que esperava Ciarei li-
nha posto em acção, desembrulhando-a do ior-nal com que tivera, dc antemão, o cuidado de
cobri l-a.

A luz a que fora bruscamente exposta fel-afunecionar, pondo em movivento a campainha
ligada pelos cuidados de Jameson á casa cm
que os policiacs de emboscada aguardavam
impacientementc o signal para invadirem acasa fronteira..

Assim que o ouviram, guiados por Walterc por Chase, sairam a correr para fora de casa.
Entretanto o audacioso criminoso examina-

va rapidamente o apparelho que se revelara
subitamente á sua vista.

Num abrir e fechar de olhos percebeu a na-
tureza e o fim a que se destinava.— Decididamente, os defensores da socieda-
dede juraram prender-me a todo euslo... Mas
engnnaram-sc nas suas contas...

Voltou-se rápido para a secretária, apanhou
uma folha dc papel em branco na qual cs-
creveu algumas palavras e collocou-a em evi-
dencia sobre os oulros papeis.Depois, deparando com um pedaço de pa-
pelão, desenhou grosseiramente uma mão, com
o indicador esticado, que instállou sobre uma
cadeira na direccão da folha de papel.

Elle ouvia distinetamente 7io solo os passos
cadenciado» dos policiacs que sc approxima-
vam da casa. Ja haviam, chegado a porta dc
entrada, (pie não era de natureza a offerccer
forte obstáculo. As machadadas ja choviam
nas almofadas de carvalho.

O homem do lenço vermelho puxou violcn-
lamento para si a parte superior da secreta-
ria. que deixou a descoberto unia abertura suf-
ficiente pnra dar passagem a nm homem. Fsr

ella entrou e desapparcceu, emquauto a partesuperior do movei retomava automaticamente
o seu logar primitivo.Já era tempo. A porta acabava de ceder aos
esforços dos assaltantes, que irromperam na
.".ala vasia.Ninguém!... exclamou Chase, que vi-nha á frente da columna de assalto.Esperem!.,, gritou Jameson, que o pre-cedera na sala, e que, explorando-a rápida-
mente eom um olhar circular, acabava de
descobrir o papelão indicador.

Ambos voltaram o olhar para a direccão
designada pelo dedo nelle desenhado...

Chase apanhou o papel, deixado sobre a
secretária, emquanlo que Walter lia-o, porcima do bombro do companheiro:"Contrariado por não poder reccbel-os, se-
nhoresl,.. Infelizmente, linha que fazer
alhures".

Como assignalura figurava o desenho ha-
bitiial án "Mão do Diabo".

Emquanlo isso se passava, na casa proxi-ma o chefe da "iiiulrilha surgira de um pia-no collocado na parede dc um quarto, em
logar correspondente ao do quò acabava de
fugir.

A's pressas despira o seu velho falo e sub-stiluira a calça esfiapada por uma outra de
listras, feita em alfaiate da moda, o paletóscbcnlo e imprestável por uma sobrecasaca,
irrcprelicnsivol de corte e feilio.

Os policiacs, desapontados, revistaram 03
oulros quartos da casa.

Modificados c ao mesmo tempo Inquic-
tos por não descobrirem nenhum iniPeio do
criminoso que pcrscuiinni, nem também o
miuimo vesligio/da pasageni dc Ciarei, os
seus dous collnboradores dirigiram-se apres-
sadamcnle pnra a rua, na esperança de.se-
rem mais felizes.

Ahi cruzaram apenas com um respeitável"gciillcman", de aspecto supcrlati vãmente
distineto — impeccavel na sua sobrecasaca
de alfaiate dc fama e na calça listrada, á ul-
lima moda. e. que acabava sem duvida de
acompanhar algum amigo ao cáes dc embar-
que.

Elaine, durante esta série de acontecimen-
los precipitados, estava longe dc suspeitar
da angustia que, por sua causa, agitava o co-
ração do seu infaligavel defensor.

Trangoillameiite sentada na bibliotheca,

expie

lia ao lado da tia, quando csla, que bordava,
voltou a cabeça.Que horas 'são. 

querida?... perguntou.(Tres horas menos dous minuto:;!... res-í
poiideu a rapariga, olhando contente para ofrelógio que formava o centro da sua deseja-t"
da pulseira dc platina.

Nessa oceasião, o rumor de uma correrií
desabalada retumbou no "bali"; as duas miellieres ergucram-se sobrcsaltadas.

Ciarei, com o sobretudo desabotoado, cha.'
péo para Irás, empurrando François, que lh<abrira a porta, arrojara-se como um loucí
através do "hall".

Elaine abrira a boca para pedir-lhecações por lão extraordinária entrada.
Não teve tempo para fazel-o. De um solto

elle eslava ii seu lado c, num gesto irresis.tiyel, agarrando-lhe o braço, arrancou o rclo-
gio, partindo assim a linda pulseira de platina,O rapaz contemplou-a por uni segundo, em-
quanto que a possuidora da joio, muda du
estupefacção, .perguntava a si mesma si sc-
ria cffcctivamcnle Justino Ciarei que linha
em sua presença, e qual a razão súbita que
nelle teria provocado aquelle aceesso dc ciu-
me furioso contra Perry Bennelt...

Nesse momento, no moslrador do relógio o
ponleiro grande altingia exnctamentc as tres
lioras. Instantaneamente a minúscula flexi-
nha saltou fora da caixa, no interior da pul-seira...

Poderá dar-me, articulou finalmente amoça, a explicação do seu inqualificável pro-cedimerito?,..
Elle olhou-a sem- responder, sem mesmo

parecer ter ouvido. . .
Ella, batendo com o pé no assoalho c de

sobr'oího carregado, repeliu pela segunda vez
a pergunta:Pergunto-lhe, senhor, o que significa es-
sc inacreditável modo de agir...

Só então elle pareceu coniprehendcr c, in-
cliiüllido-se profunda men te:

_— Simplesmente, respondeu Ciarei impas-
si vel, que a senhora recebe presentes de an-
niversario que não me agradam. Tenho mui-
ta honra cm cumprimenial-a, miss...

(Conliiiiia)
¦ :«-s

Esfe folhetim é o ~° do 11°
será cxhibido quinta-feira, 25
íios cinemas Palhi c Ideal.

cpisomo que
do eorrenla
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O B«e«a Seto do Setomíjro, 175, ps.rtio.gsa á
sua numerosa o chio clientoln que, paracomniciiiopai' o nnnivoi-sorio do sua Um-
ilação, a 12 do jueilio, mandou vir de Por-io
lindo o variado sortimcn.o do modelos de
chapóos o formas em taffetás, velludo e
togai, que serão vendidos a ii.ulo do ba-
mticaçao a.é o dia 12 de junho, desde o
ps-cço unratcasimo de IG$OUO em deante.
Nesta casa encontrarão um botiito e va-
riarfo sortãmento de enfeites para ch.jpéoo,
assim como também se pef.nnam e enfsi-
tam por qualquer figurino com muita eJe-
«sacia e chie e por preços exoepcionaea

Cua S@t© de Setembro, 171
au petiTpãquin

,S residindo
..! para u consiilluatc
ra

ARTIFI0AES
NAO OS COLLOQUE V. EX.«,
SEM EXAMINAR OS NOSSOS •]
TRABALHOS E PREÇOS. 8$

A prnnoira consulta, |iura demonstração ilu novo >ysteina cujo B¦'"veras Gururclicndoiilo, não Importa cm compromisso alcuniFliinti* ° «T

Companhia do Loterias Nnclona.s
do Brnsll

Extrncçflo. publicas, sob a ílscnll*
iac»0 do governo federal, as _ ||. o
nus siibbndos ns !1 horas; a rua

Visconde de Itaborahy u. -15

AMANHA
336-9-

Por 800 réis cm

Dr. Sá Rego, ESPECIALISTA ,
1 KUA OO CARMO 71, CANTO OC OUVIDOR!

Rl° °E JANEIRO S3

jJrogaria Granado & Filhos!
j RUA Ui-iUâUAYANAN. 91a NAO TEM FILIAL

inteiros

Sabbado. 20 do corrente
A's 3 horas da tardo

looloioeo
Tor 1$7U0, cm meios

Os pedidos dc bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados dr
mala (illtl réis paru o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes gcraesNaz.irelh ei ('.., rua do Ouvidor
n. Ü4, cuixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL c n.-i casa 17 (Juiniarilos, Ho-
sario 71, esquina do becco das Cail*
cellas, caixa do Correio n. 1..73

-— ~~ —irnrntrn —— i.iin m ii.mmajands osposira m ímvms.
Serraria, Carpintaria c Marcenaria

oA^ÍI3 CASA AULER & Cia.RUA DGS INV. LIDOS, 134-Tol. 472 Cen.

FRANCISCO JAWNÜZZI& Cia.
ARCHITECTOS CONSTRUCTORES

Serram c apparclliam madeiras pela seguinte tabeliã,
lora de madeira de lei até 1,40 de diâmetro a 60 reis o pé
quadrado, com o desconto de 10 •[. do total.Apparelhos de
frisos de pinho de Riga a 35 réis o pé corrido. Idem, iilcm
tle peroba a 40 réis o pé corrido. Idem ile taboas de pero-ba de 0,20 a 60 réis o pé corrido. Idem de taboas dc ca-
nella, dúzia 6$ooo.Idem de frisos dc canella dco,o<; a 0,12,
dum 5,1iooo. Nos moveis 20 0|o de desconto.' "__ al'i|;u'eili'i das luboas « doa Iriso. fimom um doscooto dn aoolo

1 DROGAS GARANTIDAS 1
I 1*1* i.ÇOS SEM COMPjBTENCIA

Baiano» sensível ei 1 grana-
J ma para pesarem gratuita cia
|f r*ecfue_5Ía. I

1 :ag5^^s^5S£Sss-^-5sia^a^^
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* V0.ERf.E5T050UZA

Toeco fcV..0"s NERVOS ^4ÍMfe
NEURASTHETO
SjÇK MAO MALHO'™Jonico tio Estômago

DYSPEPSIA
EiVXAÇCíCA

Tônico jÊSSfvà
00 INTESTINO |w^«I
EMTERITE ^p?
£M l/EtilCULO CALMANTE I

D£ MEUSSfi E ANI2 J

p-...i -v'>Vv.'

PANIFICAÇÃO PRIMOR
——— BBB-HBBBI

rartefca ú.% tsjgg de S. Lüll
Os proprietários deste bem montado estabeleci-

mento, tendo contrato com uma importante casa
em S. LUIZ, IMJnidi s da América.de farinha de tri-
go de primeira qualidade, a melliqrvdo mercado,
estão ap|iarelhados para bem servir o respeitável
público. —Oapreciado Pgo.rlco <!« PciropoHs,
as quartas e sabbados, fabricação diária de ro.qui-
mias de manteiga e bolachtnhas. — Pão Flour of
Ll£lÍülíi (especial dc fecula dc batatas) ás terças e
quintas, pão e Gráham e centeio, pão de milho,
biscoutos de todas as qualidades, pão allemão.

ÁLVARO DIXON & C.
RUA SETE DE 5-.TEMBRO N. 109

Telephone 0. 2.SS3

CAMPESTRE
H. DOS OUHIVJiS 3j

Amanhã ao almoço :
Succulento cozido, rabadu

com cartirti, carttrú de badejo.
Ao jantar, suecesso.

Leitão recheado, arroz dc
lorno ã transmontana, frango
com batatas.

Todos os dias: ostras cruas,
sardinhas frescas, canja, papas,
grandes peixadas.

Provem a especialidade da casa,
branco e tinto.

THL1.P. 3,666 NORTH

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
~Sl';i)R 

IÍM LISBOA - 
^FUNDADO E»>1'i8Õj

Capil I I2.rt0:fi OOnto« fOPlfiS
SiK|iic.s í\ visln

c a prazo sobri
Iodos 08 p:ii/rs

Depósitos íí 01-
dum •¦ a piii/.o ás
luxos niiiis vanln
íoníis do merca-
do.

Empréstimos
enuoionados.

M&à Descontos, eo
brnnçiiH <• todn
nsoçQraçSesbun
carias.

-í^r* Fillnl no Rio
de Janeiro, Ri \
DA QUITANDA«ALFÂNDEGA

Aaoncla nu Cidudo Nuv.i - PRAQA II DK JUNHO

DINHEIRO
Bmprcsta-io sobro jolni, roupns, f«-
.anda*) inotaea o Uiuo i|iio repreien*

(o valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TKLHI»! lÕMi^LOTí! NORTE

nave»] -v, menina
[AbCVlo (hs 7 horas da

manha (lit 7 ila noite)

J. LIBERAL & C.
nKBssm t-~ msmt

Perolina Esmalte-p%^
nulo, que ;i(l(|iiire c conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto cie Belleza clePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3&O00 PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
c embéllczádor. Preço .jftooo.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumariase no dedosilo desle e dc outros
preparados, ú rua 7 de Setem-
bro n. 200, sobrado.
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/ ó o melhor para evitar
Il a calvlolo

éÊÊP

Aos demais... façam
o que fiz.

VIDRO 3$<)0Q

A' venda cm todas
líli^'^ as perfumarias, phar-'//^"' macias e drogarias

líi üdiii nc p nuinn nnrnní ifmmniíiill Dt S. PAULO HOTEL AVENIDA
cio

X
W

Uarantida pelo governoestado

amais!.

l-l rAii|i

Por -1S500

O maior e mais Importante doBrasil. Occupando a melhor si-
tuução da

Avenida Kio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência animal de -U.ülJO clien-
iol'ooo>!íUl<1 C0lnl)lt'ta' a Partir Ue

End. Teleg. — AVENIDA
illO DB JANEIRO

^mm^mgMsmszgimsmia

Tctrea-feira,
e

3 do corrente

looc
Po- i$8oo

Bilhetes á venda em todas
:asas lotericas.

as

Tosse-Bronehiíes=Asihma[
1 0 Peitoral ile Juruá ile Alfredo de
fi Cnivnllio, exelu-ivaiiiento vegetal, 6u
| que mnior iiumero rcunc de curas. In-
| números iiUesuulos módicos e do pes-
jj seas euriidiis o afllrniani. A' venda nus
I Imãs pliarmacias o drogarias do Itio
U e dos listados.—Deposito, Alfredo de
L Carvalho & f.—Hiih I- de Marco 10

i È fi II li .^ f. f'\ f 1

>_mittlCLf.imjrcMWICBOl HCmi nu mi *'

Cura radical das moléstias das se-
nliuras: siipprcssõos, flores liran-
cas, licmorrlmgias, regras doloro-
sas ou escassas, accidenles da

edade critica

Uocommendado por summidados
médicas brasileiras e estraiiseiras.

GHANADO * C.».—I de Karço. 14

A Notre Dctrae de Foris
Teíi's B

A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável,).

Introduzida no Brasil desde
I8íi5. Premiada na Exposição
Universal de Paris era 1689
com MEDALHA DE OURO

E.ua EfaciB?B9.a S2
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

A Mala Cliincza, á rua do Lavradio
11. Cl, é a casa ipie mais barato vende,
vistu u grande sorlimoolo que tem; chama
a attenção dos senhoras viajantes.

JüM mm®
mi

mm

Em todas as mercadorias

y «Sr

{"M—w."" aaroran anasomiiaancBaimB-aM

INSTITUTO P0LYGL0HC0
lislâo funccioiiando os seg"uintes cursos

deste instituto:
Curso Normal
Curso Gymnasial
Curso An nexo
Curso Primário
("urso Commercial
Curso cie Taehygraphia
(-urso dc. Línguas
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso de Dactylographia
Curso de Prendas íemini-

nas.
0 corpo docente k escolhido a capricho

e merece alisolutu confiança.
A disciplina do estabelecimento é ir-rcprehensivel.
1>ío co é o único estabelecimento

da (,'apilul
AVENIDA 1110 BRANCO, 100 o 108

r,oias a preços baratissimos: narua Gonçalves Dias i)7

czm-se
tissinios :

loalheria Vaíentim
Teleplione n. 994

THEATRQ REPUBLICA

A' venda nas principaes phanna-cias e drogarias
5aaagaaa_3B^gB__aBggg_5g^B__i

Icliii de pfÉorgs
Em 23 dc Maio de i9i6

Henry & Armando suecessorea
CfiSnFUNOnaítEMI867

45- Rua Luiz ue Camões kl
raiem leilão dos penhoresvencidos e avisam aos Srs. mu-

tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

DELICIOSA BEBIDA

4CfJ> ' "A

Espumante, refrigerarita, setn
álcool

t^jaa»aw-^^V-^-y?,-_^^
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CASA STAMP

/-'*-^_S rí?J £í("
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Poderosa tônico dos oeiro e do cerearo |
G ttas Physfo|ogscas ;Silifa- Araújo

Gu?raná-5odo-Ko3a-Arsenico M

I?. Ex. usas {guias* Bjo-
biicsif sua câ;sa sess-)

sasttiir' dãni.eii>o?
E' o que pode conseguir

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

Caie Santa Rita

^*-«^^ '-i M««if -««!_#-

U MELHOR DO BRASIá
Encontra-se em |o1a a parte

erle qne liiiln „ ininidü liiina dopuis
das rrluiçiios >li- i-mimòiima
nes cspeciiie-s fiara l)"loi|iiins de

primeira orilem
Ilua Acre SI - fí-iephõno Xorlo l l"l
Mal. I l.íii.-iiu -H—Telenliuiie Norte l.VIS

fui-niç

Grande deposito de todos os
artigos para BasketBall,

Vollcyball, Footba.l, Lawn-
Tennis, Ping-Pong, Patina- \

ção c banho de mar
Especialidades em calçados

finos para ambos os sexos
e todas as idades, ao

da moda
rigor

9, URUGUAYANA, 9

BROMONÂL I
t;> . Il o único espectnco racto- gnal para todas as tosses l
De?. 7 do Sefsm&ro 93 ¦

<fciiin:M.raasaEsinii!E:B.-üKi-iti:':,ix-^ mamatxi

a
qualquer quantidade de jóias velha*cum ou sem pedras, de qiiiili|iicr valor ccautelas do nMoiitc de Soceorro»; paga-"cbem, na rua Gonçalves Dias n. 37, 

'

Joalheria Valentíni
Telephone 00 í Central

^^oi^K-eii^o.

EM EXPOSIÇÃO

Comer bem só
na Transmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham experimen-
taro bom paladar das boas
petisqueiras á portugucza.

Rua da Alfândega 158
Teleplione 3.659

Jes Saiínes £ C.

S.José

NA 1

M _ZZZ

1 "
Santas

LOCAÇÃO DE PllEDlOS

27, RUA BUENOS AIRES
(Antiga do Hospicío)

sasaaaamuni,,! nmii,niniiimiii» irriihiin
I Gliapéps de sol e bengalas
§0 mais variado sortimento encontra-

e na CASA UAUISOS..,, praça Tira-
(lentes 11. 6, junto á Camisiiria Pro-

grosso.
N. B. — N'cstit casa cobieni-se

chapeos e razein-so concertos com
rapidez o perfeição.

^rríarxr.5=_cc_H_3n_rz_B__j^ tSBmmmxaaS

HORPHÊA
A sua cura radical peloHANS150L.
Peçam prospectos, com at-

testados dc pessoas curadas.
DEPOSITÁRIOS

J. M. Pacheco, rua dos An-
tiradas n. 47. Rio de Janeiro,
c Altivo Halrcld, em Juiz de
Fora. — Minas.

Gran bar e roíissene
PROGRESSE

José Miíiiieiz Domingues
li, Largo S. Francisco de Paula, £

Telephoiia 3.8M-.\orto
MENU

Amanliã ao almoço:
Salada de cainarãp ao Caiio Frio, calda

a coelliosa, succuleiilo cozida ;i Pi-ol-id»»se, ciirin-ii ,-i bahiana.
Ao jantar:Perna de cainoíro com pirão, coxí-ilhas dc ri-iingo á Villa tina, caldeirada

de peixe a 1'oveíia.
Iodos os dias ostras, legumes d<

S Paulo ir miúdos de frango á Pfogi-es-ii
n outras iguarias. Vinhos os mais pri-morosos,

lORl \wm
|«^=T_*_a_i__ai i«--_-3_M5ie3iiC_a^a__uwaa_-^^

r.
cura j

re- 1
pentinanicnte dor do dentes.

| Vende-se em-Iodas» piiarma- ]à cias ; não é veneno e nno iiuei- i
2 nui a boca.

I ^ l'roço l$O00
I Caixa do Correio 1.907

taaaaaaaaKmamaamammaa

novos modelos em
dormitórios

e salas dc jantar
a prestações

Começando agora a melhor época paraa plantação de pomares, ninguém deve
comprar arvores frutileras sem primeirosaber os preços e as condições de venda
de Augusto Fonseca, á rua Máriz e Bar-
ros liüfj; peçam catalagos grátis.

¦ ás 5 horas da tarde ¦
 NA ¦

ASSOCIAÇÃO DOS E^PBEOADSS NO COMMERCIÓ

O Espiritismo Verdadeiro
Perante a Humanidade^

Sexta Conferência do Centro Espirita "Redemptor"

III ur püor Daifio
por 

* alfaiate, pelos ulti-
mos figurinos, a preços mo-
dicos; na rua da Carioca
ir 54, sobrado. Telephone
Central 3.5o8

A FIDALGA'
Restiuirant, oiuleso rei m as mclho-ros lamilias. Rigorosa escolha feita dia-

riailioiite, 0111 cai nes, caças e legumes.Vinhos. iniportnçAo de marcas exclusivasda casa. Preços módicos.
RUA S. JOSIi',81 - Telep .1.513 C.

S3r. Everardo
Do Hospital dc

—Moléstias di
e operações -

1 dc A
Knrbowa
Itscricordia

senhoras, partos
Cons.: rua da

Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Uumaytá 231, telephone
344; Sul.

EmpresnJ0S£ LOUREIRO
Grande compamfêr eqüestre, gyninastica,acroliatica, coinica o mímica doAMeRIGAN-GIRGüS

Direcção F QUHIRQLQ
JIOJE-A-s 8 3|4_HOJB_Um verdadeirosuecesso! hmoção lorte. 0 capitão Fu-sma lui açclamado na noite de hon-
jtem, ao sair da jaula dos

ss selvagens
_ Emocionante espcctaculo—A iuteiligon-cia do homem vence a força do liei dosanimara—Exilo enorme de toda a com-

panliia.
0 .sonho DUM ESCULPTOR, magni-ficas copias tomadas nos principaes mu-seus do mundo pelos Fréres Sedicias.
Perdia anilie, trabalho a grande ai-lura—Irmãos Olympia-Câcs e macacos

salno< apresentados por Mr. Tomasett. A
celebro a troiipo o dos seis Hermanos
Queirolo. 0 urando êxito do Colyscu doslíi-i-iviiis de Lisboa. Magníficos clowns—
Biiitraçados tonys.

MEU BOI
MORREU i

„,, --¦ > ¦-» 'b-8 ¦=¦ =r=rrr III"". ".. """"'"' uu ™sa uo ui- reiopiiono üüf. Central' "• 
"-solinido. Pede-se, porlanlp, a quem

EMPRFSA PASfHítii srr.RFTn 1 ^mmi^^^m^^^^^m^^^^^^^^^^^. ^^^^^^^^^^^^^^^ê^^^s!!^!^!^^^^^^^^^^^^^^__ EMPRESA PASCHOAL SEORETQ
THEATRQ S. JOSÉ'
Amanha! Amanhã!

Grande suecesos

Restaurant
Leão cie Ouro

Casa especial" em petiscos á portuguczae peixadas á bahiana
Hoje ao jantar:
Cuíosfal cozido á Ruy Biirhoza.Cabrito eom batatas coradas

^Amanliã ao almoço :¦"Rabada ensopada com batatas.
Ao jantar:
Especial loijoada em canoas.
Frango á moda de Braga.

Avsn?da Rio Branco, 183
Junto ao Triauon

Aberto até 1 hora da noite
Chegou o delicioso vinho de Aleobacarecebido direclamente da ousa do La-vi-ador. Preços módicos, asseio e rapidez.

fé de arroz ÜUKA
Medicinal, adherente e per-

lumado. Lata 2^000.
Perfumaria rlantio Kangal

III 111

Succursal do Campe: tre
Hoje :

Grande jantar e ceia, ao ar
livre, no esplendido terraço.

Amanhã :
Sucçulenta feijoada familiar.

Todos os dias: ostras frescas,
canja especial, peixadas.Salas, salões e gabinetes parafamílias, unica no gênero.Provem o afamado Anadia,
branco e tinto, em botijas.

Telophoiiü GGf. Centrall Prnco Tirtulentes I

Professora de violino
i" prêmio do instituto Na-

cional de Musica, acceita
aluninas lora ou em sua resi-
dencia á rua das Laranjeiras
n. 3o.

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler cm 30 lições (de meia

hora) pela arte maravilhosa do grande
poeta lyrie.i João de Deus. Vontade e mu-
moria, e todos aprendem em :10 lições,
homens, senhoras.ecreanças.HNplicadôres:
Santos llraga e Violeta llnígn.—S. José5'.'.

EXTEKNATO AQUINO
Amigo instituto dc ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Dr.Theçjjhiio Torres.

108, RUA DO RJíZENDE
Prospectos e informações:

Casa Beethoven, Ouvidor 17-7

eis perdidos
No bonde dc Lapa neideriim-se uma

escriptura e diversos talões do imposles
da l're cilura pertencentes a Jiilio Vieira
da Motta, residente á Una dos Andradas

ni-sobrado. 1'ede-se. porlunlo, 1

Film admirável, trabalhosensacional em 12 aclos
empolgantes

Preços popuiares
HORÁRIO

Das 2 ás 6_horas datarde sessões conti-nuas.
Depois ás 6, ás 8, eás -1 O horas da noite.

Mie uma semana

hojb-palacetheatre-hojeI I1^I52_Çecreio
"^—i BA Rmnmn IÍIOI." initnmnn

Grande companhia PAUIYItA BASTOS, do que fazem parte os artistasLl.UIll.DA DE OLIVEIRA e JÜSIi' U1CAUD0

ÍOJE Recita extraordinária HÔJ
A PEDIDO MAIS UMA HEPIUíSEMTiÇÃO DOGRAHDIOS0 SUCCESSO

DA COMPANHIA
a eiigi-açadissinia opereta em tre3 actos

Empresa J0SE' LOUREIRO

Companhia RUA.%do thcatro Apollo,
Lisboa

de

nimJLmtfmm/mitwmíBem mBmBssanmmmm
THEATRQ APOLLO T-MTTO S. JOSb'

sw
&i

CHUZTuniUmiVr nSS1 ?AST0S' J0Sli' ,U(:Altl)0. ALMEIDAUIU_, AIIMANU0 DE VASCONCELLOSj ADRIANA o JULIETA SOARES,
AMANHÃ- -Ultima, definitiva da

OíJS DOLLARS
Bilhetes & vemla na agencia do; «Arnaldo Brasili até ás 5 horas dai| tarde.. Depois na bilheteria do tlieatro.'^

i-ThqSnnMnwra' !'J~U'''c,ilil ,:m .'""nenagem ao iilustro aviador Sr. SAN-
1 dueto a E ,1 

Kllr"-m,;'la Pe ° 
>Junial, , N0»'E. rovertondõ parte ,1o pro-

|| 
dueto a favor das iniciativas do Aero-Club do Rio do Janeiro.-¦ ¦¦ • ¦ . recita do assignutura—VERÔNICA.

HOJE - A's 7 3|t e 0 3(4 - HOJE
A querida o poptilarissinia revista por-ttigueza. Grande suecesso desta compa-nina em 1014

Be Capote e Lenço
Cabo Elysio, Joaquim Prata ; Paleta nio-

gra, Aurélio Ribeiro; Rei Carnaval,Joreo
Gentil; Padre Antônio, Jorge Roldüo •
1'noceza Mi-Carúmo, Alda Teixeira ; Ò80, Arilnii- Rodrigues.

MagniiÍL-o dosempenlso por Ioda a com-nina.
Suecesso sem precedentes dUS GERAL-DOS na Manon, no Regresso de Paris, noCom o no llvmno ao brasil.

Amanhã c todas as nrites—DE CAPOTE
E LENÇO.

i MD4,J?Suir> 8 «PJWríttetTÍFeífl-A AGV1A
| Wfci.nA.

Eniprcsn .IQSE' LOUREIRO" '

Ciando companhia dc opera lyricn
italiana R0T0LI Si BILLORO

H o «te ri< J.S
A s 8 3(4—A opera cm quulroactos, de G. I1IZETGMÜããEM
Cantadii pelos artistas Itin" Agoz-

zino, lispornnzn Clasenti, .Manoel Sa-
laznr, Francisco Fcderici, Mieholo
1'iori, Jantuzzi, Mazzara, E, Orlandi
o 1'. Luzi. Coro e baile.

Preços populares, não obstante
tratar-se de mau companhia que traz
em seu elenco cantores de fama reco-
nhcoiila. Camarotes do 1", 30S ; ditos
de 2», 15$; cadeiras ile I» o varan-
Ias, 0$; ditas de i\-1$ : galerias uu-
lucradas, 25 , gcraes, l$.,00.

Os billietes á venda na bilheteria
(lo thcatro e na agencia do «Jornal
do Brasil o, das 10 horas da manhã
ás 5 da tarde.

d*Companhia nacional, fundada em I
julho ile 1011—Direcção scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchoslra, .lo^é Nunes

HOJE 17 de maio de 1016 K0JIÍ
A's 7, 8 3|.| c I0I[2

I7«, 18» o "IO" rónrcsctilaçòps da poça
em :l aclos e quatro quadros, original dQS
reputados oscriplorcs DR. RAUL l'li-
DERNEIRiVS e LUIZ PEIXOTO, musica ilo
inspirado maestro PAULINO SACRA-

=0 GAÚCHOSS
0 1° acto, na estância de João Vjlho;

2» acto, nn lesta da iniireação do gado;
3o acto, em casa de Eclippe.

Surprchcndente apollicoic. Maravi-
lhosos flagrantes da vida intima da
campanha gaúcha. Scenariòs cmn-
pietamente novos dos laureados scenogni-
plios Jaynic Silva, Joaquim dns Santos
0 Emilio Silva.

¦i Mise-en-scène » deslumbrante
Os ospcctaculds começarão por sessõv

ile cincüiatogr«plio, com prngianuna
vai iado.
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