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ESPECIAL PARA "A NOITE1'

OS NOMES DE BAPTISMO
INSPIRADOS PELA

GUERRA
1010

Os
— ns
riosas
Iodos

grandes
guerras,

Paris, marco de
uconleclmcnloa da Historio,

ns viclnrinn, ns batalhas gio-
sobretudo, — sempro Inspiraram, cm

os paizes <• cm todos os tempos, os
pites <|tie procuram um nume para os seus
recém-nascidos

Do mesmo mudo, us grandes homens, 'ge-
iKiracs, políticos, poetas ou inventores, Iodos
aquellcs cujos altos feitos o cujo renorno
impressionaram a imaginação do povo, vi-

ram os sens nomes palronymicos utlllsndos
como nomes do bnptlsrao pelas novas gera-
ções.

Houve cm Franca, e mesmo na Allenianha
e em todo o mundo innumcros Donaparles
o múltiplos Nnpolcõcs. Nc'is próprios possui-•nos quantidades consideráveis de "Victor
üimos", de "Lnfnyeltes", de "Bonjninin
lonslants", etc., etc., dos quaes muitos che-

goram a ser homens notáveis ou a oecupar
posições eminentes, o que não é precisamente
a mesma cousa.

Depois da guerra de 1870, a Allemanha vi-
cloriosn c reconhecida deu a muitíssimas de

nas fillias o nome dc "Victoria" e a iiiuílis-
simos de seus filhos os de "Sedan", "Paris"
"Moltkc", e, sobretudo, "BIsmnrek",

Ilelata-SC, n propósito, uma curiosa aneedo-
a oceorrida ha nigUUS lustrosi Um humilde

alfaiate de unia pequena cidade da Allcma-
ha, chamado Tnrmpcdank, escreveu um dia

ao "cbanceller de ferro" uma carta, em queexprimia a sua admiração ingênua e cm

Popfugal na guerra
MMB)

A oecupação de Kionaa
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NOS ANTROS DOS "INTRUJÕES"

Um queé também passa;
dor de moedas f as

KthJ!?!•'!, '/" '"eiorcdlicto 1"e <uPortugueses construíram deante d,\spprcsaimlo da trincheira,
. Kionga.

.,,,.. ". tenente-coronel t\oura Mendes, commandanta dalAlwdicao que imitiu de Porto Amélia para atacar os allemães

lie

O "Californiaii ', navio in"inited States Hawaian",
o serviço regular de navegação entre tis

Antes da

j.ooo toneladas, ty/>o ae canja, da companhia
que. seta meorborado d "American Hawaian"para

duas A mericas

os povos

es cia discussão dos differentes themasijue. levaram as diversas representações dos
paues americanos a Buenos Aires, no Con-
gicsso Financeiro ali reunido ultimamente,
nus ^ grandes círculos commerciaes "yan-
kees era assumpto de meticuloso estudo a
crençao dc uma linha regular de vaporescargueiros e para passageiros. No Congresso
cie Buenos Aires foi amplamente estudado oassumpto e desejado ao mesmo tempo como
factor real de entrelaçamento entre
cia-- duas Américas.

Agora já está posta em pratica uma ini-
ciativa grande que justifica sobejamente
licmclla aspiração. Um tclegramma de hontem
noticia que a conhecida companhia norte-
americana United .States Hawaian inaugu-
n.ii nina carreira de vapores liara a America
do Sul, constituindo a Ameriean-Hawaian,
como foi denominada a novo companliia.

segundo ainda a noticia tclcgraphica a
que nos referimos, a nova companhia dispõe
para ò serviço cia linha reccm-creacta de*25
vapores modernos, de 5 a li mil toneladas
cada um, com acommodaçõcs para passagei-ros c_ cargas, dotados de apparelhos dc tele-
graphia sem fio, câmaras frigoríficas e de
marcha horária de 12 milhas.

A viagem inaugural já se fez para a linha
Nova York-Buenos Aires, devendo em breves
dias ter logar, segundo estamos informados,
a inauguração do serviço regular para os
portos do Brasil,

A propósito da noticia dessa iniciativa,
procurámos ouvir a opinião autorisada do
cônsul dos Estados Unidos, Sr. Gotlschnlk,
que. nos declarou não ter até então noticia
offieial do cominettiniento em questão. En-
Irelanto, adeantou-nos o Sr. cônsul, é muito
possível e eu creio mesmo nos passos ciados,
que já tiveram éco enlre nós.

Vários projectos neste sentido estão em
via de conclusão dc estudos na America do
Norte e, dahi, a acceilnçáo Iminediata da no-
tieia, acerescendo a eireumslancia de que a

l nited Stales Hawaian Stamship Comp nv. amais forte companhia dc navegação norte-americana, já mantém, indirectamentç, servi-
CO para a America cio Sul, fretando váriosdos seus navios, como os da serie "an",

"Ualifornian", "Montanan", "Hawaian"!
.olumbian", etc., á United States of Bro-

"C
zil S.t
entre

imsiiip Company (navegação direeta
Brasil c listados Unidos), dirigida

pelo capitão do Exerdlo norte-americano
William Lowry, que se acha nesta capital.

A propósito do serviço regular cie cargas e
passageiros, como se pretende agora fazer,
segundo o tclegramma de hontem, lia a provar a
cfficicncin da iniciativa o que foi a institui-
cão das linhas rcgularcs da United States Ua-
waiaii, creandò as suas viagens rápidas, con-
fortavels, c attendendo ao commercio, enlsa
os portos norte-americanos do conlinente e
as ilhas do Pacifico, notadamente Hawai
(Honolulu); onde os carregamentos de assu-
car são notáveis. Ha ainda o serviço, feito
pela mesma cónvpiiífhia, para 

¦& Ãrexico, com
transbordo para os caminhos de ferro mexi-
canos, quo vém ao Atlântico, onde ns cargas
são transportadas por mar para Nova York,

Como vê, as iniciativas desta companliia
sempre foram coroadas de exito, sendo de es-
perar a mesma cousa para o emprehendimcn-
to de hoje.

listas foram as informações que nos minis-
Irou o Sr. cônsul norte-americano. Em rodas
commerciaes o assumpto Icm sido, outrosim,
commenlndo, notadamente. na parte epie diz
respeito á concorrência que vem fazer o novo
serviço no Lloyd Brasileiro, cujas viagens,
na carreira da America do Norte, lém sido
compensadoras e promissoras de grande des-
envolvimento para a nossa principal compa-
nhia de navegação. Ha, todavia, quem consi-
dere um beneficio real para o commercio a
nova linha de vanores, que, estabelecendo
concorrência, vem forçosamente melhor at-
tender aos interesses dos embarcadores e pas-
sageiros.

Ma .
ca he o
collega
incute,
capital
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NO OK3ENTE

A situação na Mesopotamia —
Os russos avançam sobra Mo-¦ii// e os inylexes sohre Knt-el-
Amara — Os Irijneezes marcham

sohre Moiinstlr
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.1 rci/ião da Mesopolamiu, ao norte de
Kaqdad, vendo-se na manjem do Tigre a
cidade de Mossttl, qne os russos prelen-

dem tomar
LONDRES, 18 (A NOITE) — A situação na

íesopotamia é cada vez mais, favorável aos
aluados.

As forças russas approximam-se rápida-
uenie ile Mosul, onde os turcos estão con-

ccnii-nndo importantes tropas para defendei-
a cidade. A oecupação dc Mosul pelos russos
importaria dc facto na interrupção das com-
innnicações ferro-víarias entre Bagdad e a
Isia Menor.

Sal
fin-,

e lambem que, nas margens do Ti-
inglezes, sob o commaudo do genera.Aylmer, continuam a avançar lentamente uí«irecçao de Kut-el-Ainara.

PARIS, 18 fA NOITE) — As forças fran-cozas
Out

sobre

de infantaria. O inimigo continua a orga-
nisar-se.

Canboneámos varias vezes as suas orgaui-
sações e os grupos de trabalhadores.

Ao norte do lago Doiran os nossos elemen-
tos avançados oceuparam Dovatepe, ao mes-
mo tempo que outras forças avançavam em
direcção a Monaslir.

As autoridades gregas aprisionaram nas
proximidades de Poroj vários búlgaros, quo
vestiam o uniforme de soldados allemães.''
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NA FKBNTE ITAbü-AÜS-
TR1ACA

A offensiva austríaca no Trenlinoe no Tyrol prosegue — A resis-lencia dos italianos — A rainhaHelena e as princezas chegaram
a Roma•»- —

LONDRES, 18 (A NOITE) — Os jornaes de
Roma, com montando a offensiva que os aus-
triacos acabam dc tomar no Trenlino, dizem
que o esforço austríaco deve obedecer aos
mcsimos fins que o dos allemães contra Ver-
dun. E para que o "pendant" seja perfeito,também os resultados desse esforço serão os
mesmos na fronteira do Trentino que cm
frenfe de Verdun.

Os austríacos continuam a atacar furiosa-
mente as linliao italianas em coda a frente cio
Trenlino e do Tyrol. Os italiano;
sistem galhardamente,

PARIS, 18 (A NOITE)
Roma:

T
porem, re

legrnpham de

Ai abam de chegar

oecuparam Dova-lepc.
- contingentes francezes avançaram

. :i frontei -a da Macedonia servia, na di-
!Mmee Monílslií e (,c Poroj.'•\iilS, 18 (lla\-as) — Communicado doEverrilo do oriente:

A situação manlevcimportante, de 10 a 1Siao de Va

mez.

se sem alteração
i Io do corrente, na rc-

dar c a oeste do lago Doiran."'ante toda a primeira quinzena deslenao houve nenhuma acção importante

_ n esla capital a rainha
Helena e as princezas, sendo recebidas na cs-
tação pelo príncipe Humberto, duque de Ge-
nova, ministros, altas personalidades civis e
militares c enormissimn multidão, que accla-
mnu com enthusinsmo a soberana. A mulli-
dão, quando o trem parou, preeipitou-se paradentro da estação afim de saudar a rainha.
Foi necessário que as forças formassem um
duplo cordão para evitar atropelos. As accla-
inações foram verdadeiramente delirantes. O
príncipe Humberto, herdeiro do Ihrono, logo
que o trem parou, correu para a rainha e as
princczis, ,'hiaçando e beijando muitas ve-
zes a mãe e as irmãs.

A rainha apparenlava uma gr.i ide sereuida-
de, mas ao falar traiu-se c mostrou estar
nssustadissima, o que realçava mula mais a
sua heiiez.i.

A propósito, os jornaes, det.l bando a per-
scguUííti levada a cffeito pcios aeroplano.i
austríacos contra o trem que conduzia a ral-
nha c as princezas, salientam a intervenção
opppiiunn dos ncroplanos italianos. Si estes
não tivessem appareeido, é quasi certo que
se teria de lamentar a estas horas uni grande
desastre, pois os projectores e os foguetes ele-
ctricos dos postos de observação anti-aereos,
perseguindo os acroplanos austríacos illumi-
navaiii o Irem, o que facilitava ser este atlin-
gido pelas bombas austríacas. A salvação foi
«' chegada dos aeroplanos italianos."

que lhe pedia, respeitosamente, a permissão
de dar ao filho quo lhe acabava de nascer,
o nome de "liisinarek". O velho cbanceller
respondeu, muito ainavelniente, ao alfaiate
dando-lhe o consentimento pedido c acere-
scentava que, si o eco uni dia lhe concedesse
a alegria de tornar a fazel-o pae, se;-ia feli-
cissinio dc corresponder á delicada idéa do
seu admirador, dando o nome de "Tarmpe-
dllilk" ao seu novo rebento.» » »

Co íll O se podia esperar, os faclos e os fostos
da Cirande Guerra são já iuscriptos cm nu-
merosas.certidões de bnplismp. Entre os ai-
liados, os pequenos "Joffre" são numerosos,
assim como os "Kilchener" e mesmo as "Bej-
gique". .*..cf

ê sem contestação á Allemanha que"recorcl" dos nomes de guerra. Uni
aliemão, que emprehendeii, ultjlbfg

uni inquérito nos registos civis dji'
publica a esse respeito um estudo

muito suggeslivo.
Einquanlo nos quarteirões ricos dn cidade

os recém-nascidos receberam os nomes ela»-
sicos, hahituaes e banaes de antes da guer-
ra, nos quarteirões populares explodiu uma
como que imaginação guerreira das mais fe-
cund.is.

Foi assim qae uma mulher, tifjo--Marido-
se balia na Servia, deu ao filho receui-nasci-
do o nome de "Belgrado". O pastor da pa-
roehia, é certo, apresentou algumas difficul-
clades para haplisar a creança com uni nome
de divindade paga; mas as autoridades ci-
vis responderam que "nunca se animariam
bastante os pães que revelam, assim, tão com-
movenle patriotismo". "Belgrado" foi, pois,
baplisndo e a sua historia valeu á capital
servia numerosos outros afilhados.

Um marinheiro do estado-maior chamou ao
filho "Vilna" e um empregado dos Correios
deu ao seu o nome de "Longwy", Uma refu-
giada da Prússia Occidental fez inscrever a
filha sob o nome de "Varsovia" e numero-
sas outras mulheres a imitaram.

O nome de "Krohprinz" é dado, como se
Imagina, a um numero incalculável de crean-
ças. Eni compensação, cm Berlim, só se cn-
contra um pequeno chamado "Francisco
José".

Hindeiiburg, o general tão extraordinária-
mente popular, é, sem duvida, aquclle cujo
nome se tem mais multiplicado. Innumeras
são as creanças bnplisadas "I-Iindcnburg".

Um só nome faz concorrência ao seu: é"Zeppelin", o pronome mais em moda agora
na Allemanha.

Ao lado dessas demonstrações realistas c
concretas, vem a Iyra dos nomes poéticos e
symbolicos. "Victoria" está muito cm uso
para as creanças de ambos os sexos, como to-
dos os nomes compostos com a palavra paz:"Friedmnnn" (Pacifico), "Christfriede"(Paz
dc Christão), "Ehrenfricde" (Paz e Honra).

Uni professor, sem duvida irônico, deu á
nela, no mesmo dia em que a Itália entrou
cm guerra, o prenome latino de... "Fides"
(Fidelidade) 111 Outro, algumas semanas an-
tes, quando a Allemanha podia ainda acre-
ditar na força das suas allianças, quiz dar
á filha o nome de "Tríplice"; porém o empre-
gado do registo civil, que nutria, provável-
mente, duvidas quanto ás intenções da Ita-
lia, recusou de maneira formal inscrever a
creança sob esse nome que relembraria"uma... traição"...

* * #
Cousa curiosa: Iodos esses nomes popula-

res na Allemanha são dados, em França, não
ás creanças, mas... aos animaes domesti-
cos. Essa fauna inoffensiva e útil regorgita
hoje de innumeraveis "Kronprinz" "Von der
Goltz" e "Tirpitz", de quatro patas. E' de
notar que, aqui, esse gosto especial pelos
nomes allemães se revela principalmente na
classe media e na classe elevada da soeieda-
de.

O facto é característico e symptoinalico.
Eu próprio não ipucle escapar á influencia do
meio. È' assim que o meu galo predilecto se
chama innoccntcmcnlc "Von Kluck" e o cão
que nas longas noiles dc inverno guarda a
minha "villa" do Vésinet açode ao nome
symbolico de "Kamerad".

DEMERIO DE TOLEDO.

0 governo do Sr. Nilo e
o^sittiacionismo federal
Inforn.araiu-nns na Câmara pessoas aulorisa-Uns flUe n recente visita do Sr. Antônio Carlos,

e''1',,.','1' maioria da Câmara dos Deputados,
uo Sr. Nilo Peçanha, presidente do Estado doMo de Janeiro, teve o único intuito de coniniu-mear ao presidente fluminense que o situacio-insulo federal lhe empresta inteira e reciprocaolulariedadc, considerando cessados quaesquertr.olivos que impediam antes essa manifestaçãode co in mu in ponto dc vista dos governos daL.-nao e do Estado.

P creíida uma cadeira de
literatura brasileira na Facul-

dade de Letras de Lisboa
LISBOA, 18 (A. A.) — Xa sessão nneturnada Câmara dos Deputados, hontem realisada,foi approvado o projeclo de lei, da autoria doSr. Jeao de Barros, mandando crear uma ca-cleira de literatura brasileira na Faculdade deLelras.

< Uma vez approvado o projeclo, o Sr. Af-lonso Costa, ministro das Finanças, fez umbello discurso, saudando o Brasil e elogiando
o alto espirito de justiça dos parlamentares
que votaram pela creação daquella cadeira.

Os Srs. ministros de
Estado serão cha-

mados a fala?
Sabemos que o Sr. Dr. Álvaro Baptisla,

deputado pelo IUo Grande do Sul, provável-mente no primeiro dia de sessão na Cama-ra, vae occup.ir-se de diversas u escândalo-sas nomeações feitas pelos Srs. ministros de
Estado, contra expressas disposições das leis
çle orçamento cm vigor e invadindo altri-
bulçoes do Congresso Nacional.

De que o Sr. Álvaro Baptista tem muito
por oncLc começar, hasta ler a seguinte "vá-
ria" do "Jornal" de hoje:"Pelo Sr. mini!tro da Viação foi appro-
vada a proposta do inspector, addido, deObras contra as Seccas para ser admittido,
com a diária dc UõS e no logar de auxilia.-
technico das obras da estrada de rodagem
de Cajazciras a Souza, o engenheiro civillasso Benjamin da Moita."

Vão vendo os

RIVALIDADES ENTRE
CONCORRENTES

nossos leitores como a cri-

«tesa
Fora

JUIZ DE FO'RA, 18 (A NOITE) - A Ca-
mara Municipal oiganisou um registo de opc-
rarios sem trabalho, tendo-se inscripto atéagora centenares cie pessoas desempregadas.

A Câmara vae providenciar no sentido dese empregar toda essa gente.

Ijinpãyjaljp

minosa profissão da comprador de rmihot,
IRtO o, do cúmplices de ladrões, é muito maisvastauicnlc exercida do une se suppòe, anolar-so sempro que nos rcfcriinoj apenas omnossa reportagem aos quo vivem do fnetadessa contravenção c cujos negócios lícitosnao passam dc um rotulo falso, á guia das
casas loterieas que fiincclonam exclusiva-incute para explorar o não menos criminoso
jogo do "bicho''.

Em geral o "inírojão", como 0 requer Oseu repugnante mister, é dotado dc uma COM-,
plciçáo moral que é como mu composto do
todos os resíduos de todas as turns dc cri-
mlnososi rouba lambem sempre que do deli-
çto lhe não venha ao certo nenhum perigo;!e falsário em condições idênticas e industria
C estimula aos furtos as creanças, como .111-
teriormento já fizemos ver.

Citemos |-mo typo lambem de passadór do
moeda fnlsn o "Inlrujiio" Manoel Antônio do
Mello, dono de um botequim situado cia
frente á estação da Villa Proletária Maré-
chal Hermes. Quando ali estivemos, cm uma
das mesas, com os nossos trajes de disfarce,
observámos que o botequim é frcquenladis-
simo. Certa oceasião Antônio fez um signal
a dous indivíduos, que a seu oppeilo desaiH
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uma pune au majestoso satto ua Itapuia

Uma tragédia na capital
mineira

Um fazendeiro é morto a tiros
e facadas

BELLO HORIZONTE, 18 (A. A.) —• Hou-
tem, ás 23 horas, deu-se uma tragédia no ho-
tel Internacional, onde se achavam hospe-
ciados Adelino Borges, conduetor da empresa
Sahoia, c sua esposa, e o coronel José Hen-
rique de Oliveira, fazendeiro na estação dc
Garças.

Adelino deu dnco tiros e varias facadas
no coronel, que falleceu ás 2 boras dc hoje.
O ferido foi soecorrido pelo Dr. João Tel-
xeira, também hospede do hotel, que não
conseguiu salvul-o, devido á gravidade dos
ferimentos que recebera.

Sobre as causas do crime correm duas
versões: uma, atliihuindo-o ao facto de ha-
ver o criminoso encontrado a victima no
quarto de sua esposa; outra, diz que o cri-
minoso sabia das relações illicitas entre sua
esposa e o coronel, dc quem costumava obter
quantias em dinheiro e que lhe fora hon-
lem negado uni conto de réis, que Adelino
perdera numa casa de jogo.

O porteiro do lutei, de revólver cm punho,
fez o criminoso cessar de dar facadas no
victima, prendendo-o.

Adelino está recolhido á cadeia publica,
A policia providenciou hoje sobre o exame
do cadáver e abertura do inquérito.

O facto causou grande impressão.

Depois da partida dc Araçatuba, onde per-noitámos, precisamente ás G horas, iamos per-correr o trecho final da Estrada Noroeste.
Limos, outrosim, atravessar a zona mais te-
riiida pelas .infeeções, ás margens do Tietê,
zona que foi um celieiro de vidas para a con-
quista do prolongamento dos trabalhos da
via-ferrea. Aqui e ali atravessávamos espes-
sas florestas onde a exuberância chlorophi-
liana assegurava sufficientemente a fertilida-
de das extensas terras jamais plantadas pelo
homem! A' proporção que o "especial" ven-
cia kilometros de trilhos, observávamos tris-
tes quadros á margem da linha: eram peque-
nos cercados, approximadamente de trinta a
cincoenta metros, onde cruzes significavam o
repouso dos heróicos operários e trabalhado-

estavam
attingla

re-
cm

ao fim de vinte e quatro horas
duzldos á quinta parte. O mal
cheio os restantes. Essa difficuldadc~supre
ma foi causa de muitos dissabores parti a
construcção, por isso que até no estrangeiro
se desenvolvia uma campanha contra o em-
prehendimento, para afugentar o braço do
trabalhador.

São pequenos cemitérios de heroes que se«iciit:carr,in para a conquista dos dias pfescn-tes, desse longo percurso para attingir-se ter-ras de Matto Grosso 1 Ainda hoje toda aqucl-
Ia zona é inficionada.

Cerca de 12 horas o comboio chegava a Ita-
pura, ponto terminal da Noroeste e inicial da
Corumbá. Nesta localidade, ainda muito atra-
sada, resolvemos uma visita ao famoso sai-
to do Tietê, cuja gravura damos aqui.

A força hydraulica das cachoeiras do salto
é de 59.700 cavallos-vapor e, até hoje está
inexplorada. O conjunto das "corredeiras" c
dos saltos dá um aspecto majestoso que se-
duz o "touriste". Deixando Ilnpura, ás 11
horas, deixávamos também os confins do ter-
ritorio paulista, pois percorridos vinte e seis

pnrecram no interior do eslabcleeimcnlo,
sobraçnndo dous grandes embrulhos.

Entre os freqüentadores da lasca é cor-
renle que Antônio Mello, coiiipardor de tudo,
sem especialização, é rico e miserável.

Com a policia, ao que sabemos com segu-
rança, andou elle ás voltas uma wz. Quan-
do se descobriu a fabrica de moedas falsas-,
insinuada numa escola publica dc Niethe-
roy, a policia do 23° teve denuncia de que
um dos intermediários do.fabricante era esso
Antônio Mello, sendo muito conhecidas as
suas relações dc "negócios" com o preto
Custodio Jos,j da Silva, que era uma cpecio
de caixeiro viajante de Álvaro Rodrigues da
Costa, o chefe da offieina da escola. A policia
chegou mesmo a dar uma busca no botequim
de Antônio, nada, porém, conseguindo eu-
eontrar.

Depois de nossa visita ao botequim dé
Mello, fomos ao tamanqueiro "Carioca'', á\
rifa da Estação n. 50, em Dona Clara. José
Alves (o verdadeiro nome de "Carioca") é es-
pecialista cm cousas de soldados. Com elle
houve ha tempos um episódio muito curió-
so. Como se reseutisse ela concorrência de uni
seu collega, também tamanqueiro, achou de
bom conselho denuneial-o á policia. Esta
deu então uma busca na casa do outro, nada
encontrando que o comproinettcsse.

O collega, porém, raciocinando que nada'
ha melhor do que uma vingança, denunciou
por sua vez "Carioca'' como comprador dó
objectos roubados. E dessa vez foi frutífera
a diligencia policial: nas cafuas dn residen-
cia do "inlrujão" foram encontrados vários
capotes novos, sabres, cinturões e tardas de
soldados do Exercito e da Policia, além do
vários objetos epie figuravam cm relações do '
queixas da policia do 23" dislriclo."Carioca" viu-se então envolvido num pro-
cesso, mas... nada lhe aconteceu e continua
impunemente
vasta zona..,

a estimular os ladrões de sua

«<•»¦>

margens do
em "ferry-
outra mar-

já publica-

Uma parla da comitiva "posando" 
para onosso ptiototjrupho cm frente ao salío

de Itapura

res ora allinguios pelas febres perniciosasora victimados pelos Índios, e, mais volumosa
a estatística pe*la primeira causa, por isso
que a "maleita" atacava com violência na-
qnellas paragens.

Turmas de clncocnla homens —- disse-nos
o Dr. Moreira Pedroso, chefe da locomoção
— 'inhara atacar os serviços neste trecho e,

kilometros o comboio chegava ãs
Paraná, no Jupiá, para travessia
boat" afim de peneirarmos, na
gem, no Estado de Matto Grosso.

A impressão dessa travessia
mos.

Vencida a difficuldade da travessia, envere-
dava o comboio pelo Estado de Matto Grosso,
até que .jãnseguimos, cerca de 17 horas, che-
gar a Tres Lagoas, ponto terminal da exeui-
são offcreeida a A NOITE. Tres Lagoas é um
logar dc grande futuro, lendo já um movi-
mento regular, boas casas de commercio, di-
versões, etc,

Percorremos, pois, 1.440 kilometros (via-
gem de ida) do Kio áquella villa, em Matlo
GrossOj c cujas impressões fizemos aos nos-
sos leitores, resumidamente, numa série de
narrativas. Pelo conjunto dessas mesmas im-
pressões, pela observação real da grandeza
que avulta para o nosso paiz naquellas lon-
ginquns regiões, a conclusão legitima é a de
que onde por léguas e léguas se exhibem
florestas virgens dentro de vinte annos sur-
girão prosperas cidades, distanciadas umas

das outras, pela lavoura (pie já se iniciou com
o café, o arroz, a alfafa, o milho e outros
eereaes, como jamais cm qualquer outro rc-
canto pátrio, com lal exuberância, cidades que
apparecem cm miniatura, com a classificação*
de villa 0 estação, após seis annos apenas dc
communicaçãò ferro-viaria, como "Presidente
Alves", "Lauro Muller", "Pcnnapolis", "Bi-
riguy", "Araçatuba", "Itapura", "Tres La-
goas", "Campo Grande" "Aquidauana" e
outras, afora a já prospera cidade de Bauru"
ponto inicial da Noroeste, cujo futuro t aind
mais florescente. fí

0 APARTE IMPORTUNO
Entre as asiociaçôes que florescem no snb-

nrbio, uma das mais prosperas é o Club He-
neficenle e Inslruclivo Joaquim Nonato, Eu
não sei, nem procuro saber, quem é ou quem
foi esse Joaquim Nonato. Os sócios do club
lambem em sua maioria o ignoram-. Deve ler
sido algum sujeito amigo da beneficência ti
da instrucção, e J quanto basta.

O club aclnalinenle está nas condições da
Associação dos Empregados no Commercio
e do campo de Agramaiite: reina licite a dis-
cordia. O motivo è ter um grupo de sócios,
garantido pela directoria, convertido o salão
da sociedade, no domingo, em sala de con-
ferencias moraes, emquanto o outro grupo
reivindica o direito de usal-o nesse dia para
jogos e divertimentos, deixando as c.onferen-
cias para os dias de semana.

No ultimo domingo um associado moralista
e muito lido em Samuel Smites ocupou n
tribuna das conferências para esligmatisar o
álcool.

O orador abundou nos argumentos, accnmn-
lados pelos fabricantes de bebidas distilla-
das contra o vinho. Depois descarregou as
condemnaçoes dos vinhateiros contra as be-
bidas distilladas. Finalmente concentrou a
fogo destes dous belligerantes contra a cer-
veja.

Depois dc haver arrazddo todas as bebidas,
mal deixando de pé a limonada, o orador
continuou :"O úognao, a genebra, o paralg, meus se-
nhores, eslão enlatados por sábios acima de
toda suspeição, tão nocivos são â saude, que
cada cálice de um desses venenos abrevia a
vida do homem de uma semana,,."

Nesle ponto um dos membros dissidente^
tirou do bolso papel e lápis e começou a fa-
:er cálculos. Dahi a pouco interrompi u o oiaj
dor, que estava anaihemaliso.ndo o vinho dé
Porto.

Dá licença para um apaile?
Pois não.

O orador não disse que cada cálice d{
cognac, genebra ou paralg abrevia a vida di
houtem de uma semana ?

Assim af firmam os sábios.
Pois olhe, eu bebo Ires cálices por dia

ha trinta annos, e, segundo os seus sabia
já estava enterrai') ha 631 aiuiiis e not'e mo
:es..",

JVão foi mareada conferência moral paru
o próximo domingo.

ii.
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Ecoa e novid"'*'>§
A cxllneçma dos "««poi".
Dom qiiolrn que o sr, prefeito i, i mevcamo ko iirii-iiriulii du seu. neto du linntum ex-iiiiguindo a enmmliaiAo du. "sapos", Iiifoll_«mente aluda não se nulam tynaptoinni do quevenha a se rcallsiir n optlinlstii provisão ale

t>. I»,. dc mio "o iiciii.ii situação fiscal seja
mnniiiia cxcliwlviimuiilo pela intorvunçfio dosagen cs , A maior pariu desses 08llnanv.il
niiiceioiinrloi i.. agora <,¦,,,i,. nroóeouiandn
rum a polltleagem do Dlstrlolo iWornl o comoi miix jiaanortniitei negócios laonaonos. mirapoder tllHlralr n sua iillonçflo ruiu on Inlõròn-

[MARtyRlÕ!
Js sollrlmontos de

usna creanclnha
Magro, oiquololleo. o corplnlao Iciaro roberioile chagas, Olinograoldni algumas, so us oIIioniriiiimido, oneovndo», anis fiirc/lnhns macileii-ias, mun nncln de vida, oslnvn o pequcnlto nu

dn 1'ivlelliira. Ii, qiianlo mm guardas, ana iposi,i,,,i,. GRnelariilln dn quitai lolalidadeIc-ms s.v.up„lhlcm, o Iclurs servidores doi-tiirlo. Impelia quo olles desenvolvam n ngl-1 dade noMHmrlq para uma bo.. flHCfllHHiçflo do
liir is ""'«'in» 

dn próprio Código de Ms-
Olior o Sr. prefeito uniu prova flagrantele qne confiou mal i,n aeíividade o na In!»',-

;''m;' ?" «W«_W»;8I n (pior, faça um poqüo.m passeio li pf pB|n Av.-nldia, parn observara Importância que os viitcta deram rts nb-M-rvavoes quo S. líx. lhe foz lã,, cnrl >s,.-inciile no seu giihlnele. no dia da apre.se.ila-rao Milcinne desses fiincclonarios. Entro essasrerninnun.lucocs estavam as da repressão damendicância o dos vendedores ambulantes dalilllacles do loteria, dous tromondoa flngollosque mio uma vergonha para a cidade, um ve-x.uno pnrn os seus habitantes. 1'ois alé agora,n nao ser pelai noticias dos jornaes, ninguémhOlbft dos louváveis Inleuç.us do novo pre-rito. (is inendlgos c os vendedores do bilhe-les (-1111111111.1111 n linpiirlnnar os Ir.iiiseiinles,tornando „ Irnjeclo pe'u Avenida 0 pelas ruas(Yiili.irs nana vergonha e uni supiilicio. E asua niiilncin como que cresceu depois das re-commciidiiçoe.s dn Sr. prefeito aos agentes;ainda Imnlcan l\ noite uma famigerada oxialo-«adora laoaqaaialaialn, qnc fax ponto na GalorlnUaizoirn, qun.sl aimredtii n uma dlstlnctn se-aaiaora, rnialra quem grilou meia dúzia dotoros, porque essa senhora lhe
uno qiierin se empregar..,

K. fraiicnmriale, ó peian que o Sr. prefeitoaano possa preslnr esse serviço ú população jádescrente das providencias da policia, espe-ri.-iliiii-nlc porque esse serviço é dos taes (pie
se podem fazer sem grandes despesas; dos
que requerem apenas um pouco dcc di- boa vontado.

ilesa-
perguntou si

energia

Irnnle
lelcgraphn,

lemos o doloroso dever de registar a noti-c que o nosso llluslro hospede, o Sr ai-llurlado, recebeu hoje mesmo, peloordena ile prisão de seu governoariinsmi .lua imrn valparaiso os gravissi-nias deehirue/ies do chefe do estado-maior daMarinlia rhlleisn, fcild
da "A Noticia
dolo.

Essas hirniivenicnles revelações, cm res
posla n umas lanlas pergunlas dc arguto
jaorter, foram ns seguintes:Impossível',

__— lí's iinpnssiblc.. Estr
não sei,

Não sei. r)e longe nada sei.
_•— Mu.v bnoiias. ílísln importante declara-ç.io reiere-sc ás impressões que o Sr.r.inlc recebeu do Itio).

aos nossos collcgas
produziram o maior escan-
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A OONFLAQRAQAO DA EUROPA

! llim J flj um

lava na Europa o

ilmi-

MOURA BKAáll
¦ _>--»

ura oa inlIammaçOeido
olhos
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te . m

NoinaaçOss Bap.sentad^a na
Fazenda

. ministro da 1'azendn submetleu á assi-
h. ...ara do Sr. prcftid.oa.ilo da Hepublica os se-
guintçs decretos; .sentando o fiei dc arma-zona dn Alfandegii do Itio de Janeiro João Eer-«andino Costa; nomeando: Abdul Azis, José(.liavanlcs ivna o logar dc corretor de fundos
pilbhcos dn praça do Mio dc Janeiro; o primei.,ro escnptuiario da Delegacia Eiscal do Tbesou-ro aSfjHftliitlo Crosso Aulonio Olegario de Sou-:;.-., parti idêntico logar nn A-lfandCgá de Manáos-cs (pi.lrlos escripturarios Sebastião Cavalcantiüc Albuquerque, da Alfândega da Bahia paraidcaalico logar na Dolegncin Fiscal de Minas, cArtliur .Moreira de Barros, da Delegacia Fiscaldo-Amazonas, lambem para idêntico logar naDelegacia em Minas.

Mario, o desgraçadinho
delegacia olhando, cm volta, como numa ato-ma, indilferente...

Dizia uma denuncia, que Mario — d o seu
|'«-iii..iwiaoS|Mlltffllllla fome c pelosnaaos tratos que lhe davam Tito José Bezerra emi aninsla Mana Francisca dc Carvalho, que olinlmni em sua companhia no morro de SantoAntônio, no beco D. Cândida.

ej 
h a policia do 5" districto mandara-os bus-

se^S 
<:,"?v<|,,c Ma!'iü lh"s íòm entregue por

CO dnSiv-f ,"'ÍIC"-dC I,(?IÍeÍíl M!",0t'' 1,L,»<-;<'Í-tio ua iilva, (pie nao mais apparecera. Marionessa oceasião, ainda eslava aoor.E dizem os"'•us que o alimentavam a feijão c cirrne7tra-lando-o com reincdios caseiros, íaervas etc ?

A CAMINHO DR CAhAIS...
A Ma ,n,s trenteTlnnlM,, „ bo1m-Vi miOQOaao dos iiiiilvy.es einlUdlneourt o outro em Vlmy

9 ¦ ¦¦ ¦
LONDRES, Ift (,\ N0ITE1 — n ..m

FS:« *»" assiSSSt S»1_S5__&-_»Í3. '¦
nu. as trlncholras Inimigo, uuo ..Hiaw,m
mSf. .r,0,K,r""ml"H• „f»*«"»o-«»' 
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«oÍÍoÍmÍcX" CBU"nrnm mnú« »•»"»•
h>e.ti!!íl':.,u.|1'? 

(""VÍIS)- ~ ° «fxlo-tonlor do

í.íS«„hSo^ffi!,flr,n "m ,,h* S?
I.ONIlItES, IH

orno
hez,

»o«vo uri o nollvhlndo do nríillaníhiAo nor 0 do llollncourl uma pequena" forcacscosseza peneirou nas trincheiras Ic.ãsnalaiido ei.u-o ,„s defenrores, an mosmo le.n-po que bombardeávamos o.s abrigosNa cblllna de Vlmy continuou o eônaboto nnregião eo.nprchcndido Oiatro as cral 
" 

p ò-dnzulas por oxplo«5ca de minasOs nossos aviadores trav.-.ra.n hontem .'lieombttle-. aorços, conseguindo ah.der um ap-pare ho inimigo nas proximidades de I.illeo- outro no 
porto do Viiny. Una ae.-opli.nofile/ To. obrigado a aterrar cm terrenogo e oulro dcsappnrcccu,

Durante os "rnlds" os aviadores tiraram.raiado numero de pholograpbins

EiV3 TORNO DE VERDUN
i *-_

nno.llos de arlilhnvin em Mert.
£y°« pnm l -HH.V o Deuau-mont — Nada mais de novo nõvcs*to da irenle franee/.a

A LUTA DE8HONE8TA PELA VIDA
mmumMtjH^Tmaaf^u._.

lli Ém juitto
PHÈnsiro

Um truc que, por muito
gasto, já nAo surte mais

ei lei to
Desde lionlcm que s(. comanonlavn nn de-legacia do SIS" districto um co«o quo eslavasendo apurado nelo delegada Dr. Abelardo

,u„, ! in absoluto segredo dc justiça. TAi-
tuvn-sc do umn dcnuiicln foltn a ollo pelo

íllavas) (Orflcíoi) — Ema.o de Auchonvcli crs, Gabárel.RbW Snüio-, Gnlonne, (iidnchy, Holaénxollori VVpreauvo grande nollvhlndo do nrUlluiriS
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O escândalo da Standard
O Sr. Eusebio do Andrade
explioa-nos a sua posição

¦ —
O SR. RAUL CARDOSO DE MELLO

DEFENDE-SE
O Sr, dopiitndo Eusebio do Andrade expll-

cou do M-ii.iii.te modo, a um nosso rompi.-
nliclro, n pôsltfflo do S. Ex, quaulo fi Com-
piinhla Slaiidanl Oil:

-— Coniineiilaiid.» n explicação nrrslmla poranlaaa A Ciiniiira, ,1 llluslrada redacvfio da A
NOITE pareceu que a (lofova seria muilo
mais feliz si explicasse cm primeiro logar
por que motivos a Standard, nua .sempre leve
a seu sorvlçò liizhlo, conípclculi! u anime-
ro.sn corpo do nilvogados, pruolsou recorrer
aos meus sorviíos Jurídicos; cm segundo lo-
gnr, quo os serviços prestados não se refo-
lirani á concoSRJIo «pie essn companhia obteve
em Alagoas — iniiihii terra natal o meu feudo
polllico -- qii,i foi o tiro dc morte nu cr-
nloracilo da jazida petrolífera ali dcticobartnl
Agradecendo a orlontnçíio, peço espaço pararesponder aos dou» pontos indicados: Aliri-buo ter sido soli.lludo polo Standard paraos negócios no Eslado du Alagoas, certninen-le ao conbeclmenlo u Informiiçõos (pie teven companhia de ser ou ali advogado dn maio-na das firmas estrangeiras, entro as quaes nantiga casa Ainerhann ll.-i.ry Eorster O a ve-lha companhia Ccnli. Commercial, essas
grandes imporladoias de incrcadorias ume-ncaiias, presumindo que, advogado naquella
prnea,_ deveria ter perfeito conhecimento dasiiiioçno do serviço de nrmnzcnngem de in-iiaminaveis. Qui.nlo ao segundo pònlo: Aconcessão pela Slftaadnrd obtida em Maceió

TRÊS LâGQflS li
\S~\*'\S \s-\s V*» >

eslado de slí:o
<M ADVOGADO VEM AO nio
QUEIXAR-SE DO COMMAN

DAiNTE DO DESTACA
MENTO FEDERAL

ao general Ciiclnuo de I ,

PARIS, 18 (A NOITE)  Nlllln linni-n ,1,.extraordinário ,„,. frenle de \4 m., á não
torno ,c,Mo,,.MI,,0m',a,'1,L'i°' in;,Í!i «ntoníò, cSS
\i «„ MoPl-Hpmino c na outra margem do•Mosa, na região, entro Vaux

Ao longo da linha
grande importância.

gtt.u .<( o emorro, urueviuu iieia 7"
Pre tor ia l.incl

e Douauinonl.
franecza acções sem

_od__àvf!ía ?f.'"' 
'Tnvcl' '-,llc AIano lc"> "nsaa.iucg.is, foi feila pela pressão de uma lata do•anha, em que o assentavam, horas a fio Afolha in-lhc cntuancccndo a carne, n.sgando-a'nesino, marlyrisa.ido o infeliz pequcho ÓV

c'.'en eCcomo 
°,í 

1^ 
"fl° ^' °So In.ifiHitnic como si. lao n-n„„nin()) }A descresse de

.'AHIS, 18 (Official) (Havns) _ As duasorlalhana., estiveram muito ocUvas na re-g.ao de Verdun, Ma scclores ,1,' Avoc'òurl eda coluna 304 ç entre Dòuaurnoiit WaüxNo resto- da linha de frente 
"¦exeoSlo 

nn
m\.i ~ "."'a ha de importante a registar.

ti-do Marlvrisádo" desde' „-, priim-iros di-,-cs a ansensivel, oblitenidos todos Z senlidó 
'

O Dr, Albuquerque Mello mandou o pequenitoa exame medico e abriu inquérito. 1Hqut,lUu

Par

O OPTIMISMO GEKMANiCO

Von Mollke, falando a um inr-nalista yankee, explica porque aAllemànha confia na vicloria

administrador do cemitério de. Inbaunin, te-
neiite-coronel José Teixeira dc Sampaio, dc-
nuncia cssa que punha cm evidencia umcurioso caso dc esperteza ou, mais, uniablague, no entender de alguns.

Effeelivamenlc havia circumstaaacias curió-sas a serem apuradas.
No dia 11 ultimo, dia em quo era grandeinoviincnlo de cnlcrramcntos aiaquellc ce-mlterio, o administrador teve necessidade Jedeixar o escriptorio a cargo do feitor Puhlioereira Gonçalves. Quando maior era a lufa-lufa, apparcceu no cemitério um cavalheiro

que aprcsçntou ao feitor um» certidão da7* Pretória, da qual constava o fallecimcn-
to de .Tose ,Juca dc Araújo, de _(j annos, bran-co, solteiro, filho dc Manoel Jucá de Araújoc batiza dc Araújo, residente na estrada doSape sem numero) estação de Hio das Pe-dias, fallecimento oceorrido as 20 horas davéspera, em conseqüência de febre intermit-lente, conforme o attestado de óbito nassa-do |ior um Dr. A. Fridmanu

sobro nao ntllngir nem podei ijflere.snr oro-xiaiin ou remotamontoo exploração da juz.dapeliolifern ali posteriorinente dcscoberlu. li-»iil,<>u-se apenas a umn licença da Munici-Pialidade para construir um .rmn.otn de de-Ijosilo para o petróleo e seus ilerivados, quan-P "..,.orl.-.d„s para „ exclusivo commerciod on.panh.a, sem collidir com a concessãoLoureiro I arhosa & C. os quaes se iiilga.",
serei,-. I""-"rf'0 <!n «^ft^angOm dc tó ôserviço de iiiflanimavcis de Maceió. Acorosee"lcnáVi ÒZ'Trãa -S",a"""1,11 ou " c~n°.. ai.uiiosa „ G. nao lem, nem ,mucn «odeni
. .vü:".1"-'* c,on™x?? ü« 'lepondeaaeli com•Mloraçao dn .p.zida dc petróleo ali des-cpberln, cuja siluação a.ie consta pron.is-

n,^,,ri;re,'c".cia n mfH fcnd0 Político obriga-

&va_a_2___a__»_«^«

» Sr,

<!.i

-ii:..
'ii ilo

Í.I.ÜII.
1 p.ía•rede

,.- 11)•:|

s senhoras cariocas
Ordinariamente as senhoras não são grau-des apreciadoras da cerveja; não lhes sabeDem. ao paladar o ligeiro amargor dessa sau-uavel liehida.
Como conciliar as excellencias da cevadacom o sabor delicado e doce que o paladardas senhoras geralmente exige ?

/.) typo da cerveja Malzbicr resolve o pro-e, anula mais: o extracto de malt queentra na manipulação dessa cerveja dá-lhenovas qualidades nutritivas o fortificantesíJc sorte (pie Malzbicr é uma cerveja qnealem do delicioso paladar, conveniente ao
gosto leminino, contém, cm svnthe.se, todasas virtudes tônicas da cevada e do malt.

Malzbier é a cerveja das famílias. %
h quasi niilia a sua dosagem alcoólica,h iinincnsa a sua dosagem de elementosnutritivos.

fl--

ira a protecção dc catla
laaaa deve-se pedir senipre

EmulsãodeScotí
com a marca do homem

com um bacalháo
ás costas

EONIMU-S, IS (A NOITE) _ 0 generallelmulb von Moltke, sub-chefe do EsifdB

v-, A. 
" ¦' ,0,llIlla('0 as soas ultimas reser-.vas, o que demonstra claram.ntn M™ , KL

O cavalheiro, prctcxlando pressa, pagou as•taxas c pediu o recibo provisório, visto nãopoder esperar o ferelro.
De posse do recibo, saiu immediatamcnlc
O feitor csper0U pei,0 fc-L.lro horas c h(j_

nranoso trabalho diário, consumi dó as „chorçs energias dc minha ano-Idade' nortan"Io, iajpompalibilisRdo dc merecer aíalo__ífavor dos dominadores da situação. '

a 
^^d^ol^^^ 

pede-nos

so _SSi%?,g 
nT\tQÀ ^v.olvJdoS.c5ndSã-so caso da Standard Oil, figurando numa lkH

Prornrnndo falar
lia esleve hoje no .Ministério di. (iuen
Noginel Pegado, redactor dc uni |urianl
publica fui Três Lagoas, om Motto (Irtiv

Antes de so dirigir ao ministro o .Sr. I
procurou a reportagem Junto fiquelleiu
i.'o pura contar euusos que n serem verHadeixam mal o eoi u.lc nillilnr ii;cidade c alguns polllleos,

Em s.vnthese o Sr. Noglnol contou í i
lítni que Três Lngiiiu, si nunca foi iii.i.i
p:cifica, hoje muilo monos o é, \» pelacagem sanguinária que por |(\ campeã, iniiio forle que o primeiro tciaento do I vlluul llelini Paes I.cme, cojiauiandiiiitc
praças do segundo de cavallarla, inv,!
politicagem,

Goiilínuaaado, disse o Sr. Noginel quenenle é ali nha verdadeiro dietndor ,-. m
política govirnisla do Eslado e prolecid.',senador Azeredo, maaidnnrlo inalar ou .de inorle os que lhe não caem e.u ürat-.iVlillo próprio, o Sr. Noginel, foi obriga
gr du Ire» Lagoas para não ser nssassi
para lal coiaseguir, euabnrcou ás escoiidid-.-tegldo pelo dcpulado Perclavi Leite, (,„e ,.'.,i,Vveiu ean carro especial da Estrada dó Fer.piirn-(,orii.nhá.

Não obstante, o leaento Paes Leme sai,, ,do end,a.-quc loi á estiaçfio e pretende» ,:¦> vlogcan do Sr. Noginel, só iiã„ lev...„i ,
SSôte;Jij,c.'.iío i,eloj l)ü,,s -oífciosdoi.uio Pereira Leite,

na, can s. Paulo ao general Carlos Cnmiios n,í&íSWi. lreí '':'K"!,S"lei,c"1™!«'« '' aiHKinle e esto declarou .pie não o |.-,zia iMI-que isso Iria desagradar ao senador 
"/ércdò 

õoutros políticos iminentes •.<¦•< iui„ o

lroV^r&uS.N08ÍnC,VeÍUqu^nr-scno'»i''i-
O general Faria, depois do ouvir o Sr. N„ .1, declarou-lhe quo por si não n nc,,!,.IIItorçsso em nuiuter n força naquella centretanto,, cila só poderio ser dali re,., :,'

por ordem do presidente do ItepublicaLembrou, aauo obstante, o general làri-, .,.„o tenente Betlm Paes Leme/Vcccludó e, t™. goas como um Messias, não . elemento p„li-laço c nao acredita que o seja, pois .-, sua fu .cçao 6 a de garantir a estrada de Itapura-
íe aliada 

^ SU" Ída PaVa 1Ú ">»^Ael
E assim saiu o Sr. Noginel Pegado, dizendoqucvac ao presidente da Republica,

Depois dc amanhã a LOTERIA FEDER ti
M.MMMta?io.í° inu.ortai.lc plano de ....100:000?, cujo bilhete custa apenas 1S700

carece dc homens. Quanlo á Inglaterra ,1 
'

ú*XlÍ? SL'''VÍV0 n,ilil:lr obrigntorSpoS
fe fcKSS.T-8 <,C. nm*à dc ho.iiiens. ludo isso (lemous r,i ,„,.. .- :
dente, é

nunca

blema ;

~« -BOtta—, _________

I sessão da Câmara

A Prefeitura vaeser habilitada
a pagar o pe deve

.
DOUS PROJECTOS DOSR. LEITE RIBEIRO

so demonstra que, l£* oceiimpossível a offensiva geral ¦aniíun-
cada pelos aluados. A Rusria lambem nadapode fazer, porque tem falia de armas emunições. E com a Italia não selar, porque os italianos
mesmo logar.

\e essa praça .,..,., ,,,,.,.-,,,. isao íeniíis pres-sa e, pau latinamente, vamos ganhando ter-em torno da famosa senlinelia fran-

de
deve con-

passam do

as linhas
Porque as

s. Quanto a Verdun, cm breserá nossa. Não temos pres-mente, vamos ganhando ter-da famosa senlinelia fran-
üin jornal desta capital critica a censurapor. ter deixado publicar aqui esta 

™

reno
ccza

'non.ao,oI'-lí",le' 
posso «fflrinnr, sem reóelo de,oon estação, que, qualquer que seiá • ] ,tuJ

cnncorrf e^m 
'„" 

T 
C"i'CCS^' ^ <^^cnncorii c çnj. nada poderia ter influído a n iaa-a hum.ldc pessoa, sempre e S__2

Acaravama -

-—._»____-_____. c

l passa..
a s '¦ o

.,,.,.,.,i;o r sen'l),'e c Por temperararredin dos que governam.
cx-mi-

nicnlo, tão ;
Com 

ç 
illusire Í>r7RÍvada^Co^

Por f.m: jamais Jíye. ncgocloj de qualque,

Ce s.m

CONTERSON, O Ei,
NACIONAL, FAZ A

LICIA DANSAR
•\j"

. pu. a dansa... Convencida
policial do 12? districto de que Mlson Netto, o ladrão internacional,
a burlara, na procura dos fundos

a caravana
rio Comer-
habilni , le
falso, ,.

se a outro nn',,aa^.?-dard 0,I> ''«vem referir

que custar.
Vou requerer, por

ardoso, que não o humilde
iro do umconseryal-o ouslc o

' isso, as necessárias diii-

( -«¦.¦••_ \í.|IUIIS

GUERRA NO AR

Na sossoo ae lioje do Conselho Municinal
de lei n 

l° •Illb.c,ro J>s»ficou dous próeciode lei. 0 primeiro autorisa o prefeito a abrirum ou mais 
créditos extraordinários,• aí.

ció de i"nrS 
dc réis» 

1Çarí1' no curso do exer-
uai ar s ,iivi?fnCa?l° 1 Pr(ife-itu™ tenha melI"IK!U a UlVlüa 1 l,l> nnnIn

Nâo houve numero para asvotações
A sessão da Câmara dos Deputados foi presi-¦ ( da hoje pelo Sr. Astolpho Dutra, secretariada

pelos Srs. Costa Ribeiro c Juvenal Lamartine.A acln dn véspera foi approvada sem debate.A.-ul.-i houve para ser lido no expediente.
O Sr. Souza c Silva pediu a palavra para dis-culir o rcqucriiijonto_jdo Sr. Octacilio Gamarásobre sports alhlclicos, A discussão foi, assim,regimcntalinenlc, adiada.
Não havendo oradores á hora do expediente

passou-se a ordem do dia, que constava dc vo-laçòcs, para as quaes não houve numero.Ji, assina, fui levantada n sessão, designada"i,,a, a mcsnia 0,ik''» Jo dia de hò jê?J-i.nn J,l li. l.oras.

?. T0«hoiantao. ^9 T"1 ° ,,reml° maiürde 100:000$000, custando cada bilhete a dimi-nula importância de 1$700.

os,
prefeito para' não"d7nu^eia^Sl»d^ic^to s?er ped.do para tal fim, cm sua proposta dc
oucVconsHh 

dE-191'5, !l v-CI'ba dp-35Tcont<Sque o Conselho nao augmentou e já se encon-t a esgotada, pois só a Companhia C „Ua-reira levou unia grande parle, sbndo de i otârque essa d.v.da flucluante, em 3 de abriHültaino ja montava (a pasto coiihccida) se-

cícios dE*l«?i 
SCnd0. ^.m:^m dos éxeícicios de vjli c anteriores, e 4-.034-3fi__._lfl

r™,2?PCSa-fèItll e n3° ),!,fía ean 1915r|poConselho nao der essa autorisação, o prefoi-to, dentro da lei, nada poderá pagar destepassivo, aos respectivos credores
O segundo projecto autorisa o prefeito iaugmentar, alé mais 2,500 contos dè ré s _dotação orçamentaria para o serviço de iu-os

en,,r1i(!1r|,S.aÇ:,-° 
<la divi,d"-o«i-o, monlando''"sta

(aléni drí,er.à,a"rf^níl.ItÍS?0.a lbSi 8.135-1.00,00
que
por
por
se mantido entre 11 c 12.Por esla fôrma o serviço completo dee amortisação da divida

A aeíividade aérea cm toda afrente oeeidental foisessenta e dons
ares

enorme —.
combates nos

.LONDRES, 18 (A NOITE) -— Um conimai-
,'iA'i"" i"1'"1"" 'niorma que, durante o diide bontem se travaram sobre as inhas i, '
glezas, ,o norte da França, 27 Sn eiaéreos durante os quaes os a len aes pci-deram dous annni-nlh-nú -i„ ...... " ... >}ua?-

O dentista Joaquim Vieira Braga, quetentou "inalar" o. cunhado para recebero seguro feito cm seu favor

f1-^ 
A/Ínal eaiu aJnoile> as Partas do cerni-terio foram cerradas, sem ouc chegasse oenterro e este não mais chegou até ifôje

„Jiií ;í__„r_t._i?_c???™n«15. Júbilo deu im-

gencias para ou. n ,™'¦ necessárias diii
clni-ncldo, o do ml «~ í,fl-uc ,"cif ei lamente es
publicidade. Q ° °cconcr da"ei « necessarit

S. Paulo, IG de maio de I01fi n , ^«lo-o de AIcllo, deputado federal'.»" 
KauI Car"

mediatamente sciencia do factotrador.
ra-

ao adminis-

g^eíles-pcHo 
üALU^l oA]hn[V°Z'oulro per-

n n,.|.r,"n u*ouu em "W-D, servço
esle tn •'' Cm,-"a l"'0"»»1" «o Conselho,este acccita, estimou, sob a base de 10 dmu reis, quando o cambio estava e tem

olm^in 
no' cntr°tnnto, fazendo um vôolanado, conseguiu cair dentro das própriasInibas allcmãs. Um dos apparelhos %„l_Í_f

LtaasmlTÔdo0,bÍgfld0ift a,cr,'a1, n^Uníia. iúinif,as. Iodos o.s outros aeroplanos voltaramIlesos aos pontos de partida depois de te rc
mStírtaÍJ? 

0fil'a,1?hlas dc todos os pontos 
'dè

nhecer. ar qUe era ncccss«^o co-
1'ARÍS, 18 (A NOITE) _ Hontem, durantew tte:SC ao í0"-"0 da 3i*« tmca/.a trmta e cinco combates aéreos de certaan porlancia e na sua maioria sobre ás linliasidiomas ou na sua reclagiiarda. '
Us francezes derrubaram quatro "Taube"

um dclles «tio sector de Verdun, c perderamapenas um. neroplano i"uti.im

sessão do Senado
p|*o Si%Z!;:^° M°s>c
que s.Í,r>e_lCl„°ftí;.a 

í',Cla' f|llCÁ »Pl»«>vi_la sem
n\v ?lin'„fn«n alguém observações.

stoíi dè mí M^T3 
l0U ° «Pcdiente que con-mou oi uni telegramma do senador barão deTraipu. commuiiicando estar enfernm nolivoo- q„0 nao lem comparecido ás séssõe e deum officio do presidente do Estado dc S Pm,agavulecendo a coninumicação da eleicaoSa

-"o . «imui-usaçao ua divida municipal m,? miss
a°a!9dT!fMD?8«íi^ V°rba-S »a '»''orüln! sapt
V-, , x J •»'.'!' :«54§;450, passará a ter o rno Adito. de. 14.309:8549450/ achandoH Sr? Ie porte Ribeiro que no fim do exercício está do'.

N. i ordem
i-,->. i ii , d° dia íoram adiadas as votaçõespor falta de numero e encerradas as discussõesde Proieclos do Senado e de. proposições da Ca

^_asn_rs,_s_wt__*^ct1^o^S^rVÍÇ°aClUaIine^--
Lcvoiata-.-i.

M«;T /a'A chocolaie e bonbons sóIVIoinho de Ouro
as imitações.

- CuBdado com

pesa será ainda maior, nãa ha vendo" 
"exãce-

ro em calculal-a cm 15.000 contos. ' '

mS'^-0 "as responsabilidades aci-ma indicadas as sentenças judiciaes passadoscm julgado, nas quaes a Municipalidade foicpndcmnada, euja importância não d conl ccida, constando, porém, que sobe a alguns mllhares de contos dc réis, o Sr. Leitei RibeirojspStS';^senüdo um ^mm
— » -me» ... _

Casa Salgado Zenha
-r-_-_----_-— ____^»ã l^m^^mm'^^U^^mm:^ ^mm__—_j

Novidades cm costumes, vestidos,
mariteaux, b".asde pcllcs e de plumas,* chapéos e tecidos de lã e lã e seda
para inverno.

.l,,ienIS' 
18 r-i-Iav.as-) ~ Um aviador francezabateu um avião inim no, que foi cair a lioroesto do Razonville. Outro aerôpla o a c-nao fo, metraUiado fortemente por um dosos apparelhos e caiu na região déBau

estação de Melz-Sablon foi bombardeadauma esquadrilha de aviões f «w, 
"u

lançaram sobre ella 25 obuzes. 
1I,luctws' 1UB

„„^a.r:efí!a0 rtc.Yerdun.a netividade dos nos-notável;sos aviadores foi

De que.se tratava?
Naturalmente havia naquillo algum nia-no: tratava-se ou de uma blague òü pe omenos de um preparo, por parte de um

de Tida ' 1>arEl rCCCbC1" f°'*lU"a °U "c^°
Não se ia matar alguém sem um fito fía

Assim como as companhias de seguros de-nominadas "arapucas" exploravam os papal-vos, os espertalhões taínbem arranjSaneios de as nrejudicar, agindo como agiu òheroe do caso que narramos.
, b, sabedor dessas cousas, foi que o admi-nistrador e feitor do cemitério se puzerar.em campo para apurar o case. 

pLueiam
Ambos conhecem bem o alto subúrbio oprocurando saber da residência do Úpposto

do de' uTaÍ1'T 
a mol-adia de «to offi

jLiuim VlnLA,'ÍlUJ0' ° de!,lisla ambulante
do Moui-, n 10 EaSna,' Tk]cnlc no Jh»cquo.xw.qura n. 40, ean Rio das PedrasI roeurando este, o feitor reconheceu nelle

ii.optrPSLi„pcôm^„?to^,iuirir-se «m »»i.
LOTERIA FEDERAL _ üa- 

na cy'~^^o da
amanhã. ' a real«sar-sc oenoia ,a_-se uepois de

As commissões
da Câmara

Jw^Sadi1(LlnT"^fod? instituição

Sft$J_^_£j^ESí_5
diaC°lTyCcolTcn\eOStirrÍSs3°, foi c]cila '"SÍM 3 _2A ««'"S tt££.í
Machado m e 

°luUl! 
T?*™» 6 ° Sr" Cl">'

anais, vèmo que sS'...10 qUCH'a 1,assai' W*

suecede. O .art. 77 do Re«lm.ifc_S SLe_"!

^^11 Wllliii !¦¦—-____.__-

¦:''[ \A*»Í,:

^

l

los cias

Cunha

SJ/iP so,,,c os assoalbos dos conv-cnl-llios, sob os olhares admirado
quinbas" assustadas.—Qu'est ce qu'il y a?

Uiu soldado murmurava
da:

-A
baixinho ao guar-

madama" deve "lá" nrc.unt-iiiíl
o que è que ba?... picgunian

Dc volta a caravana á delegacia, Conl
:ttrit0' K 1,UJ°. »omo co.,se.„, ¦

c disse: ° 
SC'"' tlL'll"n0S a Vholo&ra

—E' uma boa policia
çu hontem a "mandei" a naconal. (Jti;

i tal diligencia

vae ser infringido. 
lloí!lrae"to ««A» uma vc

que abriu

particularmenteia varam-se abi 33 combates, sendo abatidos
rS?liU10S allemães. Os aviões france-/es regressaram ao ponto de partida sem te-rem soffrido nenhuma perda.

¦¦""» ¦»>» ¦_-¦ ___,

cm rigorosa incomniunicabil.dàdè. V

tor /'T rIU,e füssc «conhecido pelo fei-
m âlnl'Í 

l!í- ™son PÇrejnptóríwnoiit- ter
oèniT i «VticIjaeãQ no caso do enterra-icnto embora o nome do morto fosse o dc«ra seu cunhado residente cm Minas Geraes

NAS FKENTES RUSSAS
As operações ao longo da frenteproscfjuem com exilo para osrussos — Von llindenburc/ govér-nador da Polônia

-¦— li .__As visitas do ai
rante Hurtado

Esteve boje"Minas ü

mi
em

..."raes" o
-limado, dircclor
nessa visita
da Marinha

'Hia úfs ^i^.,a'n',e'" 
o lb,talhãó" Naval, na

visita ao "dreadnonghl"
.Sr vicc-.-iJmiranle Munozda Marinha chilena, sendoacompanhado pelo Sr. ministroe alias autoridades navaes

Visitas da Marinha ao
Exercito

Uma commissão do Ministério dá Marinhasob a presidência do capilão de mar Ac, ci a'Octavio Tavares Jardim, visitará brevementea fabrica de pólvora sem fumaça c o Ar /nal dc Guerra desla capital "'

111/>rs. ifioura
Oculistas,

Brasíí e Gabriel de Andrade,
Largo da Carioca 8, sobrado. J

des-Lopes, Sá & C.

cigarros mistura, para300 réis, com brin-

nSR00RAI)0i 18 («avas) (Official) _
ottensivà?S 

CI" Aracol,olc llma tontathtá de

ff„^i-ÍogÍ5° do ,Iag0- penico, destroçámos as
ffV'?"taa? inimigas e invadimos um
osedetensore'smCheU'aS' ^^<> * ^aioneta

naAciSc^te^^cSSos CXVl°áh' "">" mi"

^O 
ocslc de Qlyka prosegue o nosso avan-

i„,At 
Ic,slc,,de, Ezcl'"a está travado umlento ducllo de artilharia.

nha, segun
de nomear

Be bontem para holeve
mente
esteve recluso TloÇ^^Ut^

72

Cursos

9©q,Eni3ai>|0
IsBino

=r- RUA DA QUITANDA - 72
Telephone 20Ü3, Central

: Pi-cparatarios, normal e secunda-

mente interrogado pelo Dr, Luz «^üe á ohavia acareado com 0 feitor ^ tinta _&__S^TclAüZr^ "a ^t-la^e
deVmái°s"Sned^maSCaíad0' ° »vc™ *™ POU-
verdade do mo ' 8?Ins?n?<»' "a"'°« toda a
diflicíS: sa Sgado0 ?t rm rauita

~-m outubro do anno passado leve idéa de
„T„ lc?lu:°.falso.? a 15 (lesse mezTa pre-

Fnsínf 
°i 1)hysi,ca' Jnte«eotual e moral

inanuaes, fores ensim., .--¦•••> uuuuuiuí
1'intura, dactylOffranh á X ?°-rdad?s> dcsenlio.
domestica. J,Ii1, Nococs dc p"nn' "

Aulas diárias d
Curso

^f=^íí^:'"È;^-i=riins

inf ü±^™>, P^oecupada com

as falha

a policia.,

jóias nao ligava ao resto e... eu faziaviço" calmamente. Mas fui iulcliz 
"

o /or Sn 
dCP°ÍS as S1,;,s Praloceíícso socialismo, o comnuinismo

unes, terminando sempre:
r—O melhor que ha aqui 6í—E a tal Fanny?-Qual FannyI Eu disse alé á policiaella.eslava coberta com todas

geninba Braaâo e a
Um funecionario d

guntar:
—Vocô não está me enganando?
Sempre a rir-se, Contcrson voltou aodrez, a estudar um novo plano...

""""" " ¦¦¦ ,,-..i.1 -U--*^7T--—*¦, , m 

III11
as

as jóias da
policia neredilou.

legou mesmo a me

oçóes dc economia
6

uarso anncxo prii^ % Vli^prograramas officiaes. Ensino pr. k\nSuas estrangeiras.- paaiaco
Aulas diárias, das 12 As 1.1 110 i,„ ,.docente de primeira 0«Ie.n ' °mS' Corpo

VIO-

fazer

íj™ * £ _3BK_ÍS_TJr__í/
vio- ,, Soguro dc 20:000? em favor de'v

Sr"'¦pRar'nre~h,end0 * Vlice,l_?r8 8 0-.'

leve deíQo inn,i!„„ _ .,._¦!, ;h ."• 00> 6 on-

a eer-
o enter-

f 
a, segundo mu. Sud_TSSl_S. feide nomear o marechal von Hinden.úrJ-%n~

Pe!r5aVrtedadaNZl ?flmia> "»«*S*
í,.^^1.:!1..6...1!:1.1!010"^'1 Çussa oecupado nestemomento pc tropas allcmãs.

ELIXIR DE KOGUEIRA __ Cura Sypbili,

'JlSSSí 
lEDE^T00- **f9>fr* Plano»-.!.-._ ÍEDLUAL, a c.trair-se depoisde amanhã.

1 ^KÍ^^_í^__jnr_^Ja uiolcstks da'

ràmelilo?"1 ? ^ P°dÍa S<^

açfma/0 
ÒemU°ri0 e ° rcsl° i* ^ "arrado

O processo in taurado pelo Drsegue, bem como
tell'
28

rnT'if|irilTW^Tfiiwii-ii»! mij,UirTT__wn_-Tn_-^_i,

ia prestações
Rndor. 0, Uirgo
Carioca, 9. — A
JSafilisla <s ( om i

¦ • «Wü» 

As cominissoes di eoeoo

— x'*"t----- in laurado noin n,. t.segue, bem como as tf_M__ JmiJ*? p!'°-
elligentemcntc feita* ««ia- dlh1fíÇ"<-ias in-

23° districto Pcl° J0VCn dcleSado do
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S DOMINGOS, 18 (Hav«_, -tl0Sn^„VJados eJegeu. presidente provisórioda Rcpubl
ar,; — A Câmara

eseu presidente pr..."•a o Sr. Henriquaz Carvajal.
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que a todos interessa
saber

é que a Joalheria Esmeralda, devido a terde entrar em balanço, está vendendo um-

O novo embaixador brasileiro
em Poríugaí

A commissão de constituição c diplomaei. t,v
Senado esteve reunida, sob a presidência do Sr
Mendes dc Almeida.

Á reunião foi secreta; mas, toda gente s, '
que ali se tratou da mensagem do presidente da
Republiea. submettendo á approviiçSo do
fado o acto do executivo, nomeando o Dr. <•
lão da Cunha embaixador do Brasil em Portu-
gal.

O parecer favorável a esse acto, escripto peloSiv Mendes de Almeida, foi assignado e ,-inia-uhã será lido no plenário.

Também secretamente, esteve reunida a coar-
massao de marinha c guerra. Estavam pres. u-
les o coronel Fernando Mendes, o marechal Pi-res Ferreira e o almirante Índio do Brasil, lio
que se tratou ninguém soube. Os cerberos , i
Senado guardavam a poria e eram respeitados
porque, de todos os presentes, eram os un',:-.
r.t.e estavam fardados: traziam o uniforme d
contínuos do Senado,..

PAULO PASSOS _ i
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O mal dos intermediários
O Sr. Júlio. Barbosa Carneiro, qno enlevo na

ItiiMln, em eoiniiilssàc) ,i , nosso exlluclo eíorl-
jitorlo de InfonnuçOe» cm Ocnebra, nuui rela-
tnrlo apresentado ao Sr. ministro da Aftrlcül-tura, lez um extenso rcglulo do inovlmculo com-merelnl do llrosll com aipiellu poderosa iiaçfio,Do Serviço de lliformaçòer, mio acaba de mui-lywjr mpielle trabalho th- Sr IJarbosa Ctirnoirô.lobllvemns data Inrdò a seguiu to lioln:"Os dados e inioruies colhidos ilfio-nos a (o-
nliccor o vasto campo cjiie. sob o ponto do vlxln
connnercIaJ, os mórcudoa dn lUisolii podem offe-recer ao nosso paiz, tlcde (pie se inicie paraesse fim, mu Rcivleo (le propaganda pratica econveniente.

O eiile, a borracha, o cação, os couros, as
l lautas lanlferas, o algodão, a cópru, a cera ea pai na são importados pela liussia em grandeescala e, embora o café não lenha ali o consumo
(|ue se lhe dá em outros pulses do occldente,

isiih li*àí>orlação Jí é representada por cifra b.manulada,
A Rússia importou, nu lülll, 209.75S saccas,i.o valor de 8.010.3011 rublos, 'Ioda essa Impuv-laçao se fnzln via Allcniuulta, com excepção decale (pie, em parle exportámos para ali.A exportação de borracha foi, em egunl pe-ii'do. ,p. Ilí.701.207 Ullogramuiils, no valor de¦!li.1;>o.:!,S7 ruídos, cabendo mais ric .'10 "" dessa

imporliivão ã Inglalerrn.
A importação de encío foi de 5.381.100 ki'( s.

í no v.ih.i-de :_.283.0aa rulilos, lendo a Allemanliai inceirio I.878.G32 kllOS;
A Importação de couros foi de 59.330.118 ki-les, no valor de 21.7-17.280 rulilos. cabendo ã

APeinailha ouasi toda essa (•'•portarão.
No mesmo período a Itu.sla hnporloi113.005.080 leilos, im valor de 7.710 rublos;

algodão 071.858.100 Mios no valor de 
18.590.000 rublos: copra 07.714.920 no valor• de l!l 822.000 rublos.

Nas estatísticas de Importação da Huãsla, come.vccpefio do café, cpiasi não figura o Brasil,
quando de todos esses artigos o nosso paiz é grau-de produclor, e considerável soinmn dos rjue
ali são Importados da Alicmnnlin, Inglaterra,de, são genuinamente brasileiros.

A ausência de correntes (.írc-iaii de Inlcrcam-bio entre o Brasil e a Itussia, é a causa dessa
anomalia, dando origem a cjiie proliferem os in-
lumcdiarios cnlre differòntes portos da líuro-
pa. nom avultado prejuízo dos nossos inicies-
ses."

O Serviço de Informações declarou-nos ainda
que está disposto a fornecer minuciosas infor-inações a quantos pretenderem negociar comíis praças da Itussia.

do sub-delegado Olppio
A DENUNCIA CONTRA A

LIGA DA MOllTÈ

cbànilenrcfein
ilos

S. PAULO, 18 (A. A.) - O Dr. Miguel del odoy, juiz da 1* Vara Commerclni, a cpiem es-lava affecta a arrecadação dos bens da Slanda -d
Oil, determinou hoje, depois «Te ouvir o curadorfiscal, ãcpiella companhia ijue podia vender',' 0(10 caixas de gazolina, pelo preço normal.A vista disto fica terminada a parede doschnuffeurs", que estão agora habilitados aabasleccr-sc daquellc,combustível sem necessi-dade do recorrer aos ayambarcadorcs daqucllá
mercadoria.

1" provável que boje incsino rccoiiicecm a cir-calar os automóveis de prdça;
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J /.v/r/ parcial th jardim da matriz, mostrando a cascata c a ponte aonde os
assassinos de ante-liontcm d noite se acciiltarani espreitando a chegada do ca-
fjittio Ufyiiipio Teixeira d sua residência, que fica bem fronteira'ao esconde-rijo dos assaltantes. Assiqnalada com uma cruz está a ianella na qual ocapitão Ulympio, ao cfieqár d casa, batia, quando recebeu os dous tiros.A o medalhão o retrato do capitão Oljmfjfò Teixeira.

0 crime passional
de hositem

em Bello Horizonte
JPormenores da tragédia

f BELLO HORIZONTE, 18 (A NOITE) —
Tlepércütiü como um grande, acontccimcn-

Io o assassinato hontem, ás .2 horas, do co-
ronel ,losé Henrique de Oliveira pelo fun-
teionario da Oeste, Adelino SiÒJges.

O criminoso foi preso em flagrante e, pe-rante as autoridades pòliciae?, narrou os mo-
livos que o levaram aquelle acto de desas-
pero.

No seu depoimento o engenheiro Adelino
Borges narra que, aos 23 annos de cdaile
eontrahiu matrimônio com .Maria Fonseca.'i na cidade de ltauna, Minas, onde fixou resi-ciência com sua família.

Na uni anuo, depois de cÍBco de casado,
voltou a trabalhar na Oeste e, por isso, tevenecessidade de vir morar na estação deGarças, onde se relacionou com o coronel
José Henrique. Este, depois de ter grandeintimidade na casa, ha dez mezes, seduziu-lhe a mulher, tornando-se .seu amante. Scguü-da-feira ultima, sabendo que Adelino via ia-ria para o Rio, adeantou-sc e veiu esperai-oaqui em Bello Horizonte. Hospedou-se no bo-tel Internacional. Aqui chegando o engenhei-ro com sua mulltei, o coronel José Hciifi-
que fez com que o casal fosse bospedar-se
no mesmo hotel.

Hontem os ires tinham combinado irem a
ura cinema. A's 1!) horas, porem, o coronel
José Henrique chamou Adelino e disse-lhe: que tinha uma grave, revelação a lhe fazer asós. Adelino ponderou que r.ão tinha segre-dos para sua esposa e por is-so os tres sai-

, ram, indo para o Parque Municipal. Abi ocoronel José Henrique fez sentir ao amigo
que vivia loucamente apaixonado por sua cs-•posa.

Mas, acerescenton a Adelino,' essa 'mulher,
assim como le trahiu, está Ijuliindo a miro.'Portanto, é necessário que nos mate, a mime a ella.

Dizendo isso o coronel JòsS Henrique cn-(regou a Adelino o seu revólver e uma faca.Este declarou ao coronel José Henrique qii"o melhor seria pôr uma pedra sobre ocaso. Elle abandonaria a esposa, ficandocom os quatro filhos menores do casal.Maria, horrorisada, presenciava tudo,'sem nada contestar. Afinal, vendo que Acle-Jino nao seguia os seus conselhos, disse-lbc
que, cima vez que assim pr acedia, elle, JoséHenrique, assassinaria Maria, suiciclaudo-scem seguida. Adelino aconselhou-o a não
proceder assim, ficando, entretanto, de possecias armas.

l)o parque voltaram para o bolei, ondedeixaram .Mana.
Marido e amante, seguiram, então, para o: Club Bello Horizonte. Abi esteve Adelinoalgum tempo, mas, em certa oceasião. dando

por falta de José Henrique, procurou-o e, su-bendo que elle voltara para o hotel, saiua sua procura.
Entrando no bolei, Adelino encontrou o

, coronel José Henrique forçando a poria tij, quarto de sua esposa.
I Perdeu, então, a calma e alvejou o coronelJosé ^ Henrique varias vezes, lendo apenasuma bala allingido o alvo. Como não hou-. vesse mais balas an arma, Adelino lançoumao da faca, vibrando suecessivamente seis
.golpes contra o trabidor, só o deixando quau-«o o viu morto. Em seguida quiz assassi-.«ar a esposa, o que só não fez devido á in-ttervenção de outras pessoas ouc, devido aoalarma, correram para o local.O criminoso entregou-se
filintidíssimo.

BARRA DO PIRAHV, 18 (A NOITE) - Estãonesta cidade os Drs. Macedo Torres, chefe, de
policlaj Porluiiato Menezes, delegado auxiliar,c o tenente Sizoimiido.Jjélegndo militar do dis-meto das.Dores. E' esmerado ainda, aqui, o ca-
pIlaolAtlglísto Ribeiro da Silva, delegado niili-ler, honleni nomeado para esta cidade.

Continuam ns pesquizas pòliciaes, tendo es-lado boje un local do crime o chefe de policia,acompanhado do delegado auxiliar.
BARRA DO PIltAHY. 18 (A NOITE) —

O promotor publico "ad-boc", Dr. EugênioCoelho, deu boje denuncia contra o Dr. JoãoPaulino Siqueira Campos, Dacio Nobrega, An-tonio Luiz Corrêa, Denuncio Francisco Teixei-ra, João Gonçalves Barbosa, José Teixeira deBarros Nobrega, Carlos Alberto Diniz, Junquei-ra, José Ventura da Silva, Apollinario Nobrega,Iraiicisco Gonçalves Barbosa, Pedro Paulo Co-mes Pereira, Haul Soares Pereira, José Nobre-
ga, Francisco Teixeira, José Antônio Alves Sal-
giiciros; Manoel Itomão, Daniel Francisco doSouza, Floriano Pedro dos Santos, Paulo Fer-nancles, Antônio Dias Ferreira, Benedicto Lou-rciro, Olympio Soares da Silva, Heitor Diniz
Junqueira, José Henrique da Silva Maia, MárioPimenta, José Pimenta, I.ainartine Corrêa c Ma-neco de Deus. incursos nos artigos 2011 c 294,
parajíiapho 1" do Código Penal, como autores
dos ferimentos praticados em Antônio Cardosoe dos assasinalos de Horacio Teixeira de Car-velho Mello, Augusto Capoti o Luiz Montezano,
levados a cffeito no dia ill de março, em Var-
gem Alegre.

Nessa denuncia, não foi incluído Olympio
Francisco 'Teixeira, um dos autores desses cri-
mes, por estar extineta a acção pessoal em con-
seqüência de sua morte.

Relatando os fados o promotor Eugênio Coc-
II o attriblie a Olympio Teixeira os ferimentos
recebidos por Antônio Cardoso, cm consequen-
cia de um troca de palavras havida enlre este,
rjymplo e Siqueira Campos, c a Antônio Luiz
Corrêa o homicídio de Horacio Carvalho, dccla-rando mais que, Monlczano e Capoti foram
mortos quando procuravam fugir,

A denuncia vae ser remeti ida ao 1" supplente
do juiz de direito, para iniciar o suininario deculpa.

BARRA DO PIRAHY, 18 (A NOITE) — Ochefe de policia e o delegado r.uxiliar pro.c-deram a diversas investigações para a des-
coberta dos autores do assassinato de Oljyin-
pio Teixeira.

Essas autoridades estão Interessadas emremover Orlando Miranda da Camara AIu-nicipal desta cidade, onde se acha preso, pa-ra o quartel da Guarda Nacional cm Ni-ctbcroy.
O chefe de nolieia declarou que assim pro-cede como medida de segurança, pois nãose pode responsabilisar pela vida do mesir.oOrlando.
Até agora não foi descoberta a pista do*criminosos.
O chefe de policia levou Ernani Barhosae Euclydes dos Santos até o jardim em fren-te a casa de Olympio Tcixci.-a para verificarsi as pegadas alt existentes Combinam comos pes de ambos.
Aquella autoridade conferenciou com 0

juiz de direito e com os Drs. Oliveira Fi-
gueiredo, Álvaro Rocha, José Maria c cb-ronel Carlos Araujo.

Um crime friamente
architectado,ouum

suicídio?

susp©:
Lá bem longe do barulho da cidade, numa

curvo do caminho que vae para o velho e
abandonado tu miei do Rio Comprido, fins da
rua Alice, foi encontrado um cadáver ensan-
guentado. Uma creança que passava viu aqucl-
le homein_deitado c o suppoz dormindo. Pro-
ximo, então, viu o sangue que lhe cobria as
vestes c correu a dizer aos pães, que foram
contar á policia do C° districto.

O cadáver era de um homem branco, de 40
a 50 annos presumíveis,, decentemente tra-
jando terno preto, botas e gravata da mesma
cór, chapeo de palha fino,

No peito apresentava um ferimento potbala, grande, ú altura do coração.
O chapeo de palha, caido perto, tinha den-

tro o .seguinte bilhete, sem assignatura:"A's autoridades policiacs. — Peço o obse-
quio de ser communicado o meu suicídio ao
meu cunhado, Sr. ,1. de O. Freitas, morador
á rua Bemfica, 88, Jockcy-Club, ao qual peço
a bondade de dar, ou mandar dar, as neces-
sarias providencias para o meu enterro, en-
tcndeiKlO-se 'para isso, pessoalmente, com mi-
nha mulher. Esse senhor fornecerá os dados
referentes á minha identidade, c o necessário
para eu ser enterrado c só o que tfter
idoneidade para isso, pois que a curiosi-
tiírrfe publica nada tem que ver com o meu ca-
so, o .qual não a interessa cie forma alguma."

A disputa por uma ca-
deira senatorial

A policia não encontrou arma alguma pro-ximo ao cadáver.
Outro papel, encontrado num bolso tinha

o endereço: "Sr. César Bordallo, rua José
Maurício n, 55".

O caso, apezar das circumsiancias contidas
na carta, que, positivamente, é de ura suici-
da, tem outros aspectos, suggcrindo-se. pelafalta de qualquer arma ou ch' outro detalhe
que faça crer o suicídio.

Na rua José Maurício obtivemos sobre elle
as seguintes informações, pe!os siguaes quedemos ao Bordallo:

Trata-se. de Eduardo Dey-1'ieirc, francez,
casado, chegado ha pouco de Paris, occupan-
do-sc aqui como agente commercial c resi-
dindo á rua Itapiru' n. 201. Não lhe s.íòconhecidas particularidades intimas.-

O Si*. T. Delfino continua a
sua contestação

Mais uma reunião da commissão verifica-dora de poderes, do Senado. Mais uma v"zem foco o Districto Federal. Mais uma vez,
pois, o relatório, a exposição de escândalosfraudes, desfaçatez, abusos eleitoraes. ÒSr. Thomaz Delfino chegou â pagina 53 dasua formidável contestação ao diploma doSr. Irincu Machado.

fim algumas secções, diz, os livros foramsubstituídos por folhas de papel almaço, teu-do os livros ido para a casa do Sr. Irincu
que, um mez depois do pleito, os encheu denomes fantásticos c os mandou para o Se-nado. Noutras votaram defuntos, cujas cer-tidoes de obilo o Sr. Thomaz exbibc; aindanoutras se falsificaram as aclas... Umacoúsa incrível 1 O contestante desnuda tudo,expõe as falsidades, mostra os escândalos.O Sr. Irinea, sereno, ao seu lado, ri-se,'Rparlea, fala em segredo com os senadoresda commissão.

: O Sr. OctaciHo Gamará, auxiliando O cou-leslantc, vae expondo os documentos citados
pelo Sr. Thomaz, aconselhando sempre a es-te não dar resposta aos apartes do Sr. Iri-neu...

E a cousa vae assim, emcrcanlo os mem-bros da commissão vão saindo da sala, dei-xando os seus lepares.
o NlVÍJ ,mo,nc»!o. só estão, na. presidência, (jSr. Walfredo Leal, c na sua cadeira, o Sc,Abdon BapÜsla...

A commissão compõe-sft- Sc nove membros.Resolve-se suspender m trabalhos. O Sc.lhomaz fecha o seu graneis volume, o Si-,Octaciho guarda o.; documentos, o Sr. Fio-ri an no de Britto commcnta a eleição, c nSr. Irincu sorri, muito calmo, dizendo con-tormar-se plenamente com o que resolver acommissão... E os espectadores dessas sec-nas nos grupos, vão deixando a sala da bi-hliotheca do Senado Federal...,
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Chegaram mais
reboc

cole
res russos

. Proced-nlcs de Buenos Aires entraram ho-.ic a tarde seis rebocadores, que arvoravam a«•limeira russa.
»:-Ics rebocadores, como os que os prece-

yyn ha chás, vão ser empregados na pescad? baleia, no Atlântico '
..''cni, que

Os doutorandos da Faculdade de Medicinarealisaram hoje a eleição do paranymphopara este anuo.
Constituída a mesa, muniram-se de cédulasos de ..tomados presentes c foi iniciada a ciei-çao, que seria procedida em tres escrutiniosFindos estes, .apurados os votos, verificou-se o seguinte resultado: cm primeiro logar.com 101 votos, o professor Miguel Couto; cní

segundo, o Dr. Osório de Almeida; em ler-ceiro, o Dr. Fernando de Magalhães, e em
quarto, havendo empate, os Drs. Leilão daCunha c Augusto Paulino de Souza.

Foi enlão acclamado paranympho, nesle
anno, da turma de doutorandos, o professorMiguel Couto.

Durante toda eleição reinou sempre grandeenlhusiasmo.
Deliberou, enlão, após ser conhecido esse

resultado, a commissão da mesa organisnr
para amanhã, ás J0 horas, no pavilhão quetem o nome do homenageado, uma grande
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O Sr, ministro do Interior nomeou hoje olivre docente da Escola Nacional de BellasArtes Manoel Henrique de Lima para exer-cer o logar de professor de geometria descii-
ptivn da mesma Escola durante o impedimen-to do effeclivo, engenheiro Álvaro José Ro-drigues. «
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Conliuuarain hoje os despejos do morro deSanto Antônio.
Os officiaes de justiça, acompanhados de

pessoal da Saúde Publica e de uma forca daBrigada Policial, entraram Iriuniplialiiienle
pelo morro contestado, sob os olhares de pas-mo e rancor da população alvoroçada daquel-
Ias paragens.

Findara-se o proso da inlimação feita a Ires
dos moradores dos barracões dessa rua, logo
a seguir nos últimos despejados ultimamente

Ainda hoje foram "viclimados" pela ordem
judicial barracões pertencentes ao "Casaca de
Ferro ".

São os de números í>, 11 c li>.
Da primeira vez foi despejado b próprioCasaca de Ferro". Hoje, inquilinos seus,

Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas até ás 18 horas)
®s Irancezes tomaram

um torto allenfiâo
PARIS, IO (HAVAS) (Offi-ciai) —Depois de utai violento

combate, tomámos um foc.e
atlSemâo na vertente norc.es-
_e «ua coOSOna 3GM.

LI £.l.e_3isB.E.o coBiÇea-
_:n cd CR*.ei.e tào

«Suesôx»
.'.'ívíí.Y.l, j.s (llavas) — o governo ai-

lemão manifestou «<» Conselho 1'ederal da
Sitlssa o seu desgosto pela morte de dous
cidadães sulssos que viajaram a hordo dn
rapar "Sussex" e prometia! Indemnisar
os lamilias das riclimas.

_I'3 í'c.']egrítitn,_itiB3 ".[«.•
cados e.at.*e o a>ei da
fiÜ3Bpsc.9aa e o gi v e-

QDtileii..e eJa IFo^ança
VAIllS, JS (llavas) — O presidente

!'oincurc enviou anle-hontem ao rei Af-
fontto XIII o seguinte despacho, fellcitan-
tlo-o pelo seu annivevsuvto:

"/J' í'»i»i o «iíiíi»' prazer que eu dirijo
a V- M. os mais rordiaes rolos de feliei-
loções e prosperidades, assim como ã [a-
milia real e â nação hespanhola.

j;'-mc soturnamente grato nesle mo-
mento exprimir a. V. M. todo o rceonhe-
cimento do governo da Itepuhlica e das
familias franeexas. pela solicitude e in-
tcrcSBC que V. M. tem pessoalmente mos-
Irado om favor daquelles de entre os nos-
sos que so acham relidos em pais ini-
mlgo."

O soberano respondeu hontem; num le-
legrumma assim redigido:

'JPdfd a V. JtVr. que accclle todos os
meus agradecimentos pela amável lem-
branca que teve para commigo. O reco-
nhcclmcnto das famílias francesas enche-
me de alegria. J3 sua gratidão dar-mc-ú
mais animo — si tanto é possível — para
proseguir na obra humanitária que me
foi confiada, em favor dos vossos bravos
compatriotas e valentes soldados.-

Crelà sempre V. JJx. nos meus affe-
etnosos senfimeiifos."
Morreu o deputado aus-

triaco Copellauí
LONDRES, 18 (A NOITE) — Morreu nas li-

nhas de combate, na frente de Gorizia, o
deputado austríaco Copellauf, conhecido em
toárã a AuSlrlii c im Allcmanlm iiol:i<: cuns
idens pan-gcrmanlslar.
Magalhães Lima em

Roma
LONDRES, 18 (A NOITE; — Tclegrapham

de Roma:"E' aqui esperado por estes dias o Sr.
Magalhães Lima, grão-mestre da maeonaria
portugueza e senador da Republica, epie vem
aqui, a convite dos liberaes italianos, fazer
uma série de conferências publicas sobre a
entrada de Portugal na guerra. Eslá prepa-rada uma grande recepção ^.e senador Ma-
gálhães Lima."
A perda do 'M. 8"

LONDRES, 13 (A NOITE) — O Almiran-
lado confirma a perda do monitor "M 8"
nas costas turcas e acerescenta que dos seus
tripulantes; apenas dous morreram e dous
ficaram feridos.

1 ¦-.» i.

Os escândalos do Panamá-
Standard

Chegaram esta tarde á 32 delegacia auxiliar
os autos do inquérito policial instaurado na-
cjuella delegacia sobre a fallencia dá Clornpa-
nhia Standard Oil. Os autos baixaram para
que a policia proceda a diligencias requeri-
diis pela Justiça e dutrrs formalidades queforem julgadas indispensáveis ao processocm questão. Na 1" delegacia auxiliar proseguiramhoje os inquéritos requeridos pelo Dr. Men-
dés Diniz, ex-3" delegado auxiliar, a pro-
posito dos lançamentos da Standard Oil, c
pelo promotor publico, ainda sobre os escan-
dalos da Inspeciona de Segurança Publica,
contra tres ex-agentes daquella dependência
policial.

UM OFFICIO DO PREFEITO AO
CHEFE DE POUCIA

Tendo os agentes dos districlos de inflamma-
veis solicitado ao prefeito abertura de um in-
querito para esclarecer as necusações contra
elles formuladas, envolvendo-os no escândalo
da Standard Oil, o Dr, Azevetlo Sodré endere-
cou, ú tarde, depois cie cònfcrcnciar com o Dr.
Souza. Jlancicira, procurador da Prefeitura,
o seguinte officio ao Dr, chefe de p li-
cia:"No intuito de apurar responsabilidades por-Vciítüra existentes da parle de funecionarios
desta Prefeitura com exercício nos districlos
de inflammaveis e na antiga Directoria de Po-
licia Administrativa, Archivo e Estatística, da-
dos como subornados ou gratificados pela Sian-
dard Oil Cômpaiiy of Brazil, segundo publica-
ções insertiis em vários jornaes desta capital,
venho solicilarvos digneis proceder a um in-
querito minucioso a respeito dó facto em quês-tão, podendo as averiguações se estenderem aos
próprios departamentos municipaes de que se
trata, si assim o exigir o interesse da justiça,Coihò elemento subsidiário, para desde já cuca-
minliar a acção policial, peço licença para en-
uar-vos, por cópia, o officio junto, cm que dous
funecionarios municipaes que se julgam atlin-
gidos por acmollns publicações iognm provi-ciências no sentido de ficar esclarecida a situa-
ção em que se vceni envolvidos."'

O requerimenio a que se refere o officio eslá
assighadò pelos Srs. Pedro José de Oliveira eFrancisco Pacheco de Oliveira, respectivamente
Io c 2" fiscaes de inflammaveis.

exposições=feiras de

Como se envenena o povo
Uma fabrienr... de moléstias

V.' uma romaria, IoiUik m dias, pela rua l'c-
dro Auicilco. Aqurllrs linnieiis, com restos A
cabeça, cheios du ranças du frutas, folhas, on«
do esvonçnni moscai, minndo passavam, dei-
xavam no ar um innn cheiro,..

r-1'ara oudo vae essa «eiite? perguntavam.

\' N/& ¦ "' * P0** I

Portugal na guerra
¦$&& " 

**^^ Ofl NOVOS 81111-SKt'KRTARIOS DHESTADO
I.ISDOA, ih íírnvasj - O "Dlnrlo do flover.no publica boje um derreto nomeando subte-

çrílarlus de listado das Elnanças, (iuerrn e '.a*
onlns, respectivamente, os Srs. Almeida III-

Uojro, Mimoso (iuerra e Colcslluo do AlmeidaO iniiiistro da Guo ra, louenlo-ooronol Nortondo Mattos, assumira t gcionola da pasto dos i.'e.
Rocios liHtningelro. durante a visita do Sr. Aj«
gu-du Soares a I.oiinroí o Paris.

m
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l'm apanhador de cascas entrando na fa-
briçu para vender a "mercadoria". A'
poria, o cavalheiro cm mangas de camisa

6 um dos donos da fabrica
Os homens entravam pela rua, subiam um

pouco c dcsapparcclani nunia casa.
Pomos syncllcnr, ApanhAmos um. Antônio

Marques, um pobre homem, lutando com dif-
flculdüdes, soube ]ior amigos de um bom ne-
gocio.—Estás desempregado; tu andas abi pelas
ruas c não te custa apanhar as cascas c fo-
lhas que encontrares,

—E depois?
—Quando tiveres um cesto cheio de tacs

cascas, leva-o á rua Pedro Américo n. Ü7, uma
fabrica de bebidas, que t'os compra por ein-
co ou dez lostões.

—Iloin negocio.
—Olha, na praça, então, si fores bem cedo,

6 uma "mina"l
Desde esse dia o Antônio vae, como muitos

outros, vender á firma Alfredo E. Gomes Saa-
vedrn, com fabrica de cerveja, licores, vina-
gres, xaropes e outras bebidas, fi rua Pedro
Américo n. 27, os seus cestos cheios de detri-
ctos, com que depois são feitas taes bebidas,
com lucro do Sr. Saavcdra c prejuízo da po-
pulação, que ingere os venenos.
Dizem que ha uma repartição que protege a

saude publica...
¦ «m» —
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Vestido taríeÜT
da moda

NO

PARC

O GAFE'
Com alguma procura c com poucos lotes

funecionou boje o mercado de café e ainda
aos preços de 10i?8ÜH c 119000, por arroba,
para o typo 7. As vendas do dia foram pe-
quCaas c sommaram apenas it.(iõ5 saccas, das
cpiaes 1.711 pela manhã. A bolsa de Nova
Yórlí fechou hontem com 5 a (i pontos de alta
c hoje abriu também cm alia, de '2 a 4 pontos.
Montem entraram 1.518 saccas, embarcaram
2.250 c ficaram em "stock" ínO.Sõíi saccas.

¦ -_?»¦ 

ROYAL
A casa.^Ghantecler ti

Tem exposto em sua vitrine, n* ruacio Ouvidor n. i3(>, o cheque deioo:oooí.ooo que será entregue 24 lio-ias depois dá éxtracção da loteria daCapita!, sabbadó, 20 do corrente, ao fre-
guez que tiver comprado na mesmacasa o bilhete premiado.

O Dr. Costa Pinto, secretario geral do Cen-
tro Industrial do Brasil, esteve hoje á tarde
na Associação Conimercia], á qual declarou,
devidamente autorisailo, que o Centro Indus-
trial do Brasil está completamente solidário
com a acção dessa instituição c da Sociedade
Nacional de Agricultura na questão do praso
máximo dos descontos no banco do Brasil,

e a
Alfândega

Vae correndo na Alfândega um processe
meio intrincado. Mme. Selda Potocka quei
retirar daquella repartição varias perfuma-
rias sem rótulos de procedência. O Sr. in-
spector não quiz entregar as [.•erlumarias á
Mme. Potocka c esta recorreu para o mi-
nistro da Fazenda, pedindo que, por cqui-
dade, lhe faça lal concessão...

-•-*-
se'g exposição

Não existem
melhores c mais baratos artigos de IN«
VJ-RNO do que os expostos nos

Armazéns Brasil
(AntigaCasa Souza Carvalho)

Imconipáraveis sortiinentos pelos menores
preços do mercado.

Troca-se ou restitue-se a importância
dó artigo que não agrade.

104 Rua da Assembléa 104

0 Sr. Bezerra .elegrajiha
O Sr. ministro da Agricultura enviou aos

presidentes e governadores de Estados o se-
guihté tólegramma-circular, a propósito da
próxima exposição-feira de frutas:"A commissão permanente de Exposições,
por mim presidida, resolveu organisar a se-
gunda exposição-feira de frutas, legumes, bor-
taliças, e produetos de industrias derivadas,
inauguraudo-se a 9 de julho próximo. O cer-
tamen durará oito dias. E' desejo da com-
missão obter o concurso do maior numero de
expositores, aos quaes serão concedidas to-
das as facilidades de venda de seus produ-ctos,

Visando a segunda exposição promover o
desenvolvimento da pomicultura, espero que
V. Ex. se dignará apoiar esta iniciativa, pro-
videnciando para que esse Estado tcnbá cou-
digna representação. — Cordeaes saudações,"

Construcções civ„ polos c„sonliciro,
Muno 0zor9o efe Almeida e

SerzetJello Beniíes Mentíes
«Jornal do Brasil», D- andar

Dr. Eduardo de
'\

<!Smi
Esteve reunida, á tarde, num dos salões doMuseu Commercial. sob a presidência do Dr.Cândido Mendes de Almeida, a commissão

permanente de exposições-feiras de frutas.fía. reunião de boje tratou-se da classifi-
cação das diversas frutas e afinal de organi-
sação em geral.

, O Sr. ministro da Agricultora não compare-
ecu á reunião.

¦wftíía,-

-EÜâ *ai
Reune-se boje, 5. noile, na residência do

senador Epitacio Pessoa, a icprcscntação pa-rahybana no Congresso Nacional, afim deescolher candidato á suecessão governamen-tal do Estado da Parnb.vba.
A_ escolba está previamente ftssenUáifi e ,, .

ÍJIS-S*^.JIJtW-WjHB|tmS-l« ús_ Hollfluda,: 4 a praso, a 32?00ÜW

nossos jardins v
mesmo íer musica .

Tendo . as autoridades militares acccdldo
aos desejos do Dr. prefeito, ficou assim òr-
ganisado o programma das reli-etas no me?
de maio:

Domingos 21 c 28:
Quinta da Boa Vista — Exercito;
Jardim da Gloria — Policia;
Praça Saenz Pena — Marinha; e
Praça da Republica — Exercito.
Terças-feiras Ti c 80:
Praça da Harmonia — Policia;
Praça da Bandeira —- Marinha; c
Praça liarão de Druinond (.Sete'de Março)— Exercito.
Quinta-feira 25:
Campo de S. Cl.rislovão —• Exercito;
Praça Affonso Penna — Marinha: e
Pavilhão de Regatas — Bombeiros.'
As relretas serão das 18 ás '12 horas,-

aes
Clinica medica, particularmente doenças doestômago, pulmão e nervosas. Cura das mo-lestias rebeldes da pctle _ mücosas, arlhritis-mo, syphiiis e morphéa. Oâ cons, e applica oUadium" ás 2 horas ,á rua Sete de Setembron. Ido.

â ^ INDEPSNDENGIAJ
Grande exposição de moveis

Rua do Theatro n, l--Te!cphone 47G C.
Os nossos mobiliários são
vendidos com garantia abso-
luta. Desta íôrina V. Ex. es»
tara certa de bem ter em-

pregado o seu dinheiro

VE«,5, oi) - 41 - 43
Exposição:—OUVI DOR, 93-95

CAPRICHO ES A SORTE 5
Casa Kstrcllá do Oriente. — Ilua ImIc Março n. í

próximo a pliarmncin Silva Araujo.
5--'OJE

77002 -15:000$000
Vendido ncsln c.isu luila n ile/onu. A scgiiir inuilns

sorte Salitiado, 100 contos por 2$ü0ü. Ilnbilitem-so to-
(les nesta cisa.

1. Diiiiiiiiioncl.

—~—>—*3UOÈSK_—<-

Hoje o cambio melhorou, sacando pelamanhã alguns bancos a lü d., e outros a
12 1|.'II2, sendo á tarde repetida esía taxa poruns e sacando outros a 12 1 j 1G_ O mercado
fechou firme, ainda em alta, ás taxas de
VI 1|10 e 12 3132. Os vendedores de esterli-
nos pediam 201200 c os compradores offcrc-
ciam 20?000. As loiras do Thesouro foram
negociadas com 0 í!2.°|° de rebate. A bolsa
funecionou com grande movimento para asapólices da União, de 1909, a 7855 e 78G?, e
para as da Municipalidade, de 1914, ao por-tador, a 183-S e as nominaes a 137*000. As
acções das Minas de São Jeronymo foram ne-
gociadas! 1.350 a 22? c 1.300 a 22?, e para as
das Docas da BíiIiír, 2.00o * SOS * mais 2.000

Oayios JStISMp.ls.fl Pí!»©g

1¦ia
M

(Ticl dn Pagadoria da C, F. C. do Brasil)
Josepbina Pires, filhos e parentesjparticipam aos amigos c parentes o

fallecimcnto do seu querido esposo c
pae, CARLOS JOAQUIM PIIIES, lio-
je, ás 10 lioras da manhã, e os comi-
dam a acompanhar os seus restos mor-

taes, amanhã, ás 10 lioras da manhã, saindo
O feretro da rua Dr. Manoel Victorino n. 501
(Piedade), para o cemitério de liiliaiiinri, pelocjue desde já antecipam seus agradecimentos.

lisa 
"

Resumo dos prêmios da 7,'i' exlracçiio de.
1010; 3* èstracçâo do plano n. 18, reati-
sada boje, sob a presidência do Sr. Dr.'
Edgard Doria:
63427.
13983.
B43G.,

17103.
& 39095.

' .
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I
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15:000§000
2:00051000
1:0009000

5003000
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LOTERIA FEDERAL
rt.iiimo dos prêmios dn Inlerln dn CnplinFederal, plano ii, :i:iti, oxtralildn hojei
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A einprcsfl
du receita bruta des-

no Ac Il, c, i.'i,ii. 11 nu hi . ...im

O Lopes
I.* qlli-lll ll,'l II llli lllllll lllill» IIIlllllll lini lulcllil. O oi-

lírero niiiluiei viuiliigona ne nulillco,
RUA 1)0OUVIDOR, 151 I1""'1" Hu!,n"dB'„70'?"•-.._• Io Ouvlilurl — Hu.i i-ii-

ljli.il; iua iiiiiu/i' du Novembro
t — ¦ - _* > » M .MPM
nii-üo .iu Mim
fiO-S l'iiiilu.

PII.TR03 IIY.iF.IA. Assegura sua saude. (Jon
(alves Pinto.
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Agradecimento
Leandro Augusto dn Cosia, Olinda Itosa da

Tosta c iiinis faiuilin, nenhorados agradecem
do fundo (Palma n Iodas ,is pessoas qui- <e
(lifinaram ac mpanhnr á sua ultima morada
a sua idolatra-la filliluha Alice e igualmente
ás que, por cartões c lelegroinmns, lhe mi-
nifeslarain o seu profundo pcznr. a todos
protv-siíiiiiln sen profundo reconhecimento.

Aivarino _¦--_ -4ssun_pçâo
., Álvaro du Assuinpção, irmãs e sohri-

nho-., agradecem a Iodos os que ucoiu-
pauliarniii o enterro dc seu presumi .,-¦
mão c lio ALVA HINO Dl. ASSUMPÇAO
e a Iodos convidam para assistirem á
missa de 7' dia, que mandam rosar no

dia 20 do corrente, ua egreja do Carmo, ás !i
horas. Desde já agradecem.

Maria tia Silva Couto Moreira
>, Manoel Francisco Moreira, seus filhos

e demais parentes agradecem a todos que
acompanharam os restos mortnes de sua
idolatrada esposa c mãe, convidam a
Iodos os parentes c amigos n assistirem
ii missa do 7" dia, que será resnda ama-

s _ horas, na matriz de Nosso Senhor do
llomfim, em Copacabana, praça Scrzedello Cor-
lêa; pelo que agradecem.

Da platéa
NOTICIAS

Cm homenagem o Nento* Dumont
Todas ai OlliprO-A- lliealracs doslfl capltiil

orrerecem no nosso iiiu-i.,- puirldn s.iuius
-uinoiit rocllas ilo gula, Kk-.cs csnecliictilos lo-roo inicio amanha, un Palace Thciilit'. emp
para Isso .vae receber mu., ornamentação ar-llsllcnmonto in.-.iu.i. ,\ i-umpaiihiii PalmvriiUnsloH reni-sentorn n deliciosa oporatn deUnrelOo "Amor do mascara", Santos Dumontassistira no espcolncitlo, cm camarote do lion-ra. bem .-umo n dlreetorln do Acro Cluh lira-Bllc ro o a redneçAo desln folha,
dn Palace offeroce 21)
se cspccluctilü no Ac
n nsslslencin de Santos Dumont, haverá ro-cilas do gala: no tlu-ulro lU-piibllcu, na noited«- domingo vindouro) no Triunon, em "mu-
lime , ua tereu-feira próxima, o no Thculro
dn .Viitiire.n, á inrdc, no dia 28 do corrente.A empresa Paschoal Segreto lambem vno dar,em dia (pie M-rii marcado, talvez Já na qutll-la-fclra próxima, um grande espectnciiln em
honra an nosso consagrado patrício, De lo-
das essas festas ns cofres do Ac. C. II. terão
benefícios,
A lyrico no Apollo

A companhia lyrico llololl o llilíoro, queestá uo Apollo d.nulo uma cnrla série de cs-
pcctaculos, continua n lazer jusio suecesso.
Hoje. essa homogênea "troupe" italiana can-
[ora a celebre opera dc Pucclnl "Tosca", queleva sempre onde se u representa um publiconumeroso e cjilhuslnsta,
As operelas de boje

As duas festejadas companhias dc operelas
que ora iireup.iin o Carlos Gomes C o Palace
fazem hoje duas "reprises" de .suecesso, No
theatro da ma ili) Espirito Símio, a compa-
nhiii Maresca C Weiss dará a interessante
producçáo de Gllberl "Casla Siizanna", cm-
quanlo que no PalnCC II coyipaiihia Palinvi
Itastos levará á sci-iia u opcrcla de Leu 1-';"Prlncezil dos dollars",

A virgem cega
Noivado áe trevas

tSSÊBRSSSSSÊBSBS^ÊÊ

Santos Dumont f\
¦_*_« D8__ U

m»

nliã

Maria EmiSia 3-ssa Flora
Aurora da Silva manda rezar amanhã,

sexta-feira, uma missa dc 7" dia por
alma de .Maria l.milia lies,a l-i..,„, ,,a
egreja dc S. Francisco de Paula, ás
S e meia.

0 Museu Nacional ia dor-
mindo aberto, senhores

ladrões!...
Senhores ladrões !...' Ainda não deve estar esquecida a nossa rui-dosa reportagem em que demonstrámos oabandono em que habitualmente sc encon-tram quasi todas as dependências das nos-sas repartições publicas.
Dias depois daquclla reportagem, andado-sos larápios assaltaram e roubaram o Museu-Nacional cm pedras preciosas, estimadas <-ni

algumas dezenas do contos.
Depois de verificado o roubo, que muilodeu que lazer ao delegado Cid, "o homem-sigillo .foram mandados para guarnécer oMuseu, onde sc acham collcccionndns preeio-sidades dc alto valor, Ires guardas-eivis, que,com a reforma Limoeiro, dali foram retira-dos, ficumlo os vastos salões dc exposiçãoenlregues a defic.cnle fiscalisação de tres ouípialro contínuos.- Isto durante o dia. por-que a noile é áquclla dependência do Minis-eno da Agricultura, entregue a Ires praçasuc policia, que a vigiam externamente. "
Im. justamente um desses policiaes que,is primeiras horas da noile de hontem, pei--.eheu estar ama das portas abei-la, o queo levou a suspeitar de um aud '

^aHo.
Gommunicada n

licia do 1
local.

Com a chegada do Dr. Hugo Braga se-cretano daquclla repartição, foi dadarmsca minuciosa, nada
do -lc anormal.

-in rápido inquérito, apurou o Drtoiv ficado aberta a poria por dporteiro João Cosme Cavalcanti oiiiiiocenlar-sc a todo transe. 
'

li assim, só por acaso ou esquecimento dos

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos

Política cearense

Um filio dc suecesso uo S. .losé"Nobreza 
gaúcha" .'• um belli] flllll ¦!••

cumciilarlo, que a rirmn li. Martinez v Oon-
cale/, de lliiciins Aires, acaba de editar', sob 0maior suecesso. Pois essa fita vae ser desde
lioje, por espaço de oito dias, levada no São•losv, cm "inaliuce" e á noite, „ preços modl-
cos,
A festa de hoje, no S. Pedro

A empresa Paschoal S.grcto organisou pa-rn os çspectiieulos de hoje, no S. Pedro, um
protfrttmmn allrahenlc. Lso cm regosijo no
meio centenário de representações que n in-
ierossnntc revista de llaul Pederneiras c ,1.
Praxedes, "Meu boi morreu", atlinge esta
noile. Os artistas da companhia Anlonio dc
Souza preparam varias surpresas para o cs-
pcclnculo de boje.

-Para o Ilio Grande do Sul, onde vae fa-ater uma temporada, partiu hoje pelo "Ungi-
oo a ipanhin nacional de hurletas c rc-vistas do S. .losé.

—Paz amanha a sua festa arlislica no Car-
los Comes a Sra. Tina d'Arco.

A l-' recita de nssignaliira da companhiavia llastos será no sabbado vindouro(•oni ji operela "Verônica".
—Eslreiim amanhã no S. Pedro,"Meu boi morreu", os cvclistas"Cs Snntinzcgn".
—Espcetaculos para hoje: Apollo, "Tosca";

Hecrcio, "De capote e lenço"; Republica,
companhia eqüestre; Carlos domes, "Casta
Suznnna ; Trianon, "Vinte dias á sombra"-Palace, "A princeza dos dollars"; S"Meu boi morreu".

Que profundo» emoções nffo teria lido nnoiva ao voltar A iiihii hontem, cega, Incidiu-
do, uiiilu cila (litnlii errava ns passos descui-dom,,,

Agora quo sem olhos, nquelles graiuK-s vmeigos olhos qm- luiiiiis Insplrncõos Unham
ÇAURodOi ii-orn (jun ellos nfio vlom mais quedo Imagens lhe nnunvam pelo mente, h-.-oi-.d.iiiilo nu nnquell i casinha, donles tão nio-
gre. iiimuciilos liiu follxes...

Ha virgem cega. ii|>rnfiiii(iaiida-so nas rc-miiihccnciiis laquclli- noivado que de sonhos
a/lies sc povoara, para orrojol-o depois cmotornns trovas, levava ns mãos. f|.|„s ,- i,v.mulas, nesse gcito que .'• sutf({erldo pcln hor-ror, levovn as mfios aos ,,th,ls vosados cmoonlrnndo openos as orbitas vuslns, comovasio lhe parcela n mundo...

li que emuç.H-s pro|'uiidns mio teria sen-d,, o cr ini.ioso ,,„ enrecre, ao saber hontemquo Mara dos Dores, ,, virtfcni cega, cegara
pelas balas nssnsslnns du urina que elle puiilinrn naquello d In fatal,.,

QllOIltfl (IcsKi-aei !
Que emoções não l.m senlldoIci-iiiimida n Icllura dc Indo

dilo desse noivado de trcega ||ram da bolsa a moeda rir .-.. .
vir de consolo a hlu luiciisn dorlE, assim, os obnlos
vao caindo como gottn

nquellcs que,
quanto lem sido'ovas. dessa virgem

no Rio
«i _ ¦ .1» •

As foâías o o dia t

tida hoste.

Na lista a car
hoic:
Itutli 
lídgard 
Manoel Joaquim

pura a v
de orvnll

rgcin
o em

cega
par-

to da A NOITE assignamm
'jsiliid

Marinho 10?0ü0

Qunnlln publicado hontem .'mim!! 
|

n' Tolnl -si-iin Vi
'irTir- w

C^lí=S^° í —:! 1

f#j0*^ 0 melhor e j 
c
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Em poucas linhas

?.-ilm.

na revista
excêntricos

Pedro,

PO DE ARROZ
IvADY

15! o melhor e
111*101; o mnis ca-
ra. Aillici.ule,
medicinal emui-Io perfumado. Caixa 25500, pelo correio 3$200.leiiilc-scem todas as Pcrfumarias, PLarmaciiiso. Drogarias c no l)e|io5ito: Perfumaria l-oiim,

(lua uruijuayann ii, Hi<j.
.Meliante 100 rs. de sello enviaremos o ca-'alugo de

CONSELHOS DE BELLEZA

Aristides Bezerro e Octaviano dos Santos
passavam pela prnçn Onze dc Junho, offe-
recendo á venda canos de chumbo. Uiu guar-
da, desconfiando, prendeu-os. Na delegacia
do li" districto confessaram que os canos
haviam sido roubados, indo ambos para o .va-
drez.

—No rua Escobar, foram presos ho.je os co-
nheeidos larápios Américo (Ia Silva c Alberto
Comes, quando carregavam uma trouxa de rou-
pas molhadas o um fardo de canos de chumbo.

Tudo foi parar no 10" districto.
—Eduardo .losé Santos costumava ir buscar

\m nome do Sr. Honorio (iil Pacheco, residen-
lc á rua Lama n, 58, diversas mercadorias na
io.ja dc ferragens dc Silva Pinto, á rua Mauá
n. GO.

Hoje, desconfiando o Sr. Pinto qne era um
plano de Eduardo, prendeu-o, agindo contra
(Mc a policia do 13" districto.

do ho|o
noilll.ou-so hontem uma sosifio cxlláordl-

liaria du directoria dn Acio Cluh ili-asUclr»,
coiijuiilamonlu com a commlssfi» dos restojosa Siuilob Dumont,

Ncllífl scsnAm foram dadas contos da* di-
vorini incuiiiOcncfiis das coiniiibisilcs, ficando
resolvido rcolÍBnrcm-80 espodlóculos dc «ala
nos dlns IU, no Palace Tlicatrc; 9], i)'o thea-
Ini lli-juiblicii _;i, no llica.ro Trianon, o _«.
lodo. do corrente, no Tlion.ro dn Natureza.

l'lcoil ItUllhcm deliberado que fosse iVnll.u-
su na As-oclncfio dos l.mproKados no Com-
mercio, uma rcssíIo solomno cm honra no
livlmlor brasileiro, l-alanl nessa scssilo o cs-
criplor Coelho Netto.

—A directoria do Acro Club Brasileiro deli-
heron que fosse Inaugurada a sun Çscolg de
Avlnçilo no dia -'H do correiitç, assim como
que no dlo 1" de Junho se reol||08Ro uniu cor-
rida do khI.i lio Ucrby-Club, çn> huincimtfem
n SoiltOS Dumoill, revertendo o produclo dos-
sa fcsln om favor dos cofres dessa ussocliiçAo.

- Santos (jumout, em companhia do Sr.
Nelln Machado, fez boje as scmiinlcs visitas:
mlnlslro dn Agricultura, chefe (Io pollcln. Con-
selho Municipal. Brigado Pollcl I, Dr, Caslão
dn Cunha, prc.-idcnle do INladn do ido de Ja-
nciro ç prefeito dc Nictheroy.

•-rlhiycni sabbado próximo uma nova rp-
uniiVo du dlreclorln do Ac, C. IJ., afim dc r.cy
deliin-rado o dia paru o olui offcrccido a San-
los Dumont, na Sorveterln Alvcai'.,
- Esteve hoje ijo Consepio Municipal, onj vi-

síi.i do agradecimento, o Sr. Santos Dumont,
que foi recebido pelo presidente c mais mem-
bro. daquclla casa,

_••__

A Saude da Mulher
cura todos os incommodps dc sc-
nhoras- tacs como : hemorrhagia,
regras dolorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

>TWII_llMIIÉIIII--lllllllll_lllll»l|IIMIIiltl||illllHi||||||l|ÍÍ

0 regressa do Sr. Bulhões
- PETROPOLIS, 18 (A NOITE) — O Sr. senn-

dor Leopoldo dt llulhões c esperado hoje nqui.
S. Ex. erá recebido á noile. com grandes

nianifcstiiçòes, estando a "gare" da Leopoldina,
excepcionalmente orimmeutadn,

r_-r~—
¦t-i

-SianÉrdl01™»»
A Standard viola as

nossas leis

ca-
que-

-__8D-
E__!_.._«s cie sangue, ainalyses

de iar.nas, ele.
Drs. Druho Lobo e Maurício dc Medeiros,

da 1'aculd. de Medicina — Laboratório dc
Annlyses e Pesquizas: ROSÁRIO 1Ü8, esq,
çn Gonç. Dias, Tel. do Lab. N. lSb-i.

 ¦ _|C>_ 

f

pra-

'autos

Dr. I_(I{varAl)i'an(es'S-;;^'«
pelo Pneiimothorax — Rua S. José 106 ás _ hora.

0 anniversario amanha de
Nicoláo 11

Oo palach do governo para uma
casa particular

BELLO HORIZONTE, 18 (A NOITE) - Con-
sta acharem-sc numa casa particular os rc-
tratos a óleo de D. Pedro II e D. Theresa
Chris ti na, que pertenciam ao palácio do íío-
verno dc Ouro Prelo.

Ignora-se qual o titulo de propriedade que
possua 0 dono da casa em questão sobre dous
retratos que custaram vinte contos. O que
sc sabe, neste sentido, é (pie os mesmos retra-
los são propriedade inalienável do listado.

A propósito da carta do Sr, Whllp, que guie-lionteni publleilinos, rÍBObomoB hoje, de púSBdufluo nos merece toda a conBÍdoraooo, os scbiiIii-
Ics linhas:

"O Sr. Dulce Jerol WJillo, scerelaiio di> gc-rente hci-iiI dn Standard 011 Company of BraSO,
publicou hontom, em vorro concoltuado jornal,uma sírlc dc conflldornç-CR A rcgularida.- Üoncçno du dil.i compitublii o (lo apoio, que vem re-
ct-beudo, dos poderes públicos.

Pormltlo V. nm complete n dcmon-tvaeQo,
com faetos positivos.

Assevera o Sr. Whlto não haver monopólio
mis funecoes da companhia; torem sido engen-dradas, pelo ox-ricrento e seus associados, as
díspesoifCm discusKíío o quo líiostrain o BUüôriio
du Stiiiuiurdi mlu osploror «Un conciaaSaR, Oi-Inid-i de Urro ou outro (fhulqucr noRnelo desfir
Sonoro; vender npenus "«a/ollna o lu-rozcm .comnicrclo bom simples pura (jue nfio são prc-cisas concessões escabrosas; só haver, da parledos |iO(|e/'Cs públicos, pura ella, facilidades dc
negocio, sem piTjui/.o do Estado c de terceirosj
ii-n-in "csso,s fociIldiiilCB" concedidas por todos
os (jpvernos e cm todos os paizes, como gentilretribuição c conflnttía oquclles (iuo \.m, cm-
born em mira do justa i-omlmeradoo de seu
pilai, Indlvcolnmenlo coRtrl-ill. para ,i rlc
za publica."

li', rcahnenlc, palhetico, o eslylo do Sr. Du-
Ue. Pensa elle escrever para bcocios,

Paru bem avaliar-se a Justeza de seus coneel-
tils, róportemo-nos ú origem dn fundação da
companhia, nesta capital, c ú .sim maneira dcoglr.

0 decido que autorlsou o funcclonanicnto doncMii.i é federal,
Nelle ha a determinação de respeito c obser-voiicin as leis c regulamentos em vigor, refe-rentes aos aclos udstrlclos ao nisinj funecio-: nmento.
As leis e regulamentos cm vigor, sobre o ns-suinplo, Impõem, para o dito funcclonnmento, nacqiiiescencia do poder municipal; e, mnis, que0 ,'icto do dl "osilo das referida-, niercililorius —

gO-pUna c kerozene" — não pôde ser executa-ilo sumo a "500 metros do littornl dò munici-
pio ou -'^ail do ancoradoiíro hablliinl dos nn-vios ; entretanto, n Standard nfio impetrou li-cuíca a municipalidade para o desempenho Jasluncçoes dlscriniinndns 119 decreto c que dizemrespeito as referidas mercadorias, c estabeleceuo sçu deposito — "um barracão de madeira co-berto dc zinco ' — nn esquina dli ma Harmonia
0 rua Dez, onde, no dia _l (le julho de I0M, ha-

_,»° 1 ',,nl'1'icfls ''o óleo, iiu8 cAixns di guzollnno nin de Kerozene".
Como conseqüência dc tão flngrnnics viola-

çoes houve um grande incêndio 110 dilo barra-rao, 110 referido dia _l dc julho de 1911, do qualresultaram diversos ferimentos c prejuízos nos
prédios da rua Prdposito.

Isto posto, funecionou a Slaudard, sempre il-legalmente, violando, com o maior desplnnlc eousadia, as leis vigentes, a ponto de prejudicara segurança publica.
Essas violações nunca foram percebidi

No matadouro d« Hiinii. Crua
I'". *, .|ii porcos. I. •4Abatidos hoje: «W rc

ntlroii o 21 Wlcllo.i
,.Mnrounnul Cândido E, du m.iiu. hi r.Durlíjl i (;., _«,•.; A. Mendes « 0,1 . ulmo à Filhos, 10 V» -1 ii. e I v.: Pfüiioiscn VOoiilnr, 75 iv 18 ,,jf{, 9 8 v.\ & -Sí iuíno r«, iiO i'.: .Todo PJmonlo do Abreu, -j-i ¦ 7
0 veto) rmff-R & dh 87 r„ is p, 9 o*v.j Daí5,111o Tavares, Ili r, e 11 v,: bnstrâ & C, í« ,"JC, dou• nclalHlsins, li; r.; Pòilinlip S C. w r 

'
Lalis-BnrboRií, 80 r.; P, P, Oliveira k c \'\p.t Pornnnd.8 & oliirooiido», 0 p.j Auguslo tf.a Moita, B r,, 15 o, o .1 v.

Parom rejeitados: 8 r. o 1 j».Foram vendidos: ll-l lll r.
Moeld Cândido K, de Mello, _lt! r- Du.-I-r

íí C"^?: ,'V M<!,ldus * G- 180; Lima „ |,nos, __Jj Pronolsoo V. Oòulort, _;:i; c. SulMineira, 1_(); c. dos ílólolhlstoR, 30; .loa,, |»|.
\RV,tttA d.,,A»Í?Wi lr'«i Oliveira Irmãos ft (L
.(1 .. . Ii.i-.iIiii Tiiiii.no •_..-! . _>....! .... h. . • (|r
Por nho ft C„ lifl; Augusto M. du Moita
Vfi 9_i'_lra & (:'' r,:,; ,',li/' Boibosalolul, -.008,

"*K

No enlropuHlo do g, Diogo

O trem clicgou á hora.Vendidos: -10. 8M r,, -ia
BiPn ?*__!_? foríí_ ,yj Wlntòo: rezes, d
WSO a rtOiij-porodí, de ÍÇÍQO a l^liiii; cai-iK-i,
ros, de l.-íuOO a IS800: vitcllos. de ^liin .,'ros, du 19500
Ç800,

No matadouro da Penha

Abatidas"

earucl-
''•Um ,'i

hoje '__ rezes.
Carnes congelados

Caldeira ft Filhos uboleram hoje 1zes pura „ exportação c duas para o
mo destn capital,

Foi rejeitada uma.

:i7 1
cons

acioso as-
estranha descoberta á po-distrjcto, esta seguiu para o

11 ai a
tendo sido encontra-

Hugo
sleixo do

pie procura

Limpando a zona...
Constantemente a policia do 8- districto rc-cibe queixas dc pequenos roubos comineltidos

na zona que esta sob a sua jtirisdicção.>o intuito de dar caça aos seus autores, ocommissario Edgard Machado, em companhia dealguns policiaes, deu boje uma batida no morro(Ia Gamboa, prendendo os conhecidos ladrõesItesaea ', "Gallego", "Hespanholito" e "Ma-
troco , apprehendendo no barracão que habi-Iam vários objeetos roubados.

Também a policia do 12" districto prendeuesta noite nas ruas da sua circumscripção cerca(te -10 indivíduos desoecupados,
Homens e menores foram levados para o xa-drez daquclla delegacia, de. onde terão o convc-mente destino.

Drs. Meíelío Júnior
eAdhemar de Mello

ADVOGADOS

Lscnptorlo
II IA DO R.OSAÍtlO,79

v andar
Telephone _0ã0 norte

BUENOS AIRES, 18 (A
conflagração europeu não haverá amanhã
recepção ua legação da Rússia para festejar
o anniversario nalalicio do imperador Nieo-
láo II.

A.) — Devido á.
v

Dr. Dantas de Quei.o_ara<La1TÜBEDRCÜL0-S13 pelo Rncumo-
tliorax c outros mcthodos modernos dc tratanioilto. Con-
sultasdas 8 ás 11 da manhã. Itua Uruguayana, n. 43.

Os doutorando, ie 1916 ip

mmmjrm*netrs

Guaranesia >
maravilhoso combinação cie GLA-
RASA E MAGNÈSIA FLUIOA

— PODEROSO ANT1A C/DO -

010I Élill
Em uma das

cina reuniu-se
salas da Faculdade de Medi-

a turma de doutorandos

Ao d

^»_;__ffi?-í_*ja

^ 
"">=-«-_S_%"í-tW.Í

'.'o Cn,:, Arthur TünXo, francivolloí

DR. J. PERDIGÃO ás ,0.hó._-
, DR, MAURÍCIO L DA CTIiMI-íA/i
hospital do Carmo) ás .6 lSa-HA(d°

,.àsrc™„,s.c "&i-2'5- •* r_*
~™  ~¦~—•" - «mini, 

Uma miillier mm tasua
iiimaiiça m mil® © ?I-ílüiá ú® mm cüesanfE3©
Vi?-òi,de0,lPnreil.?dÍa l0,1Kir Ul" J»Òhdo na rua

caiu recebendo varias" £Z&?^T*£<
po. A creança sahiu illcsa.

liosa foi soecorrido pela Asi isleneia.

1J3 f\6 U

'• ^eOtt-S-i—t

na uusrra í t

o primeiro numero
rednclorcs os SrsRuy Pinheiro.

-Foi posto boje ã venda
ocsliirei islã, de que- Custodio Martins c 

"

»,,'X<!.n",g.nl j,í,,"l"'''1'-T> que publica além denumerosas phoiographias relativas a assum-pios portuguezes c d„s píli2es alliadoexcellente mappa militar de Portu
leitura variada, muito interessante
dc aclualidade.

li', por ludo, uma revista destinada & vidonas. ™
/

lima consta furtada em todas
as soas jóias

—•—
Um outro caso mysterioso
Nestes últimos tempos tém sido constantes

as queixas dc roubos e furtos apresentadas
á poücia por actrizes e coristas das compa-
nhias (pie nos visitam. Não faz muitos dias
que fez assumpto o caso da corisla Euaenia
üi-azão.

Agora mais um furto de jóias soffrido poruma mulher dc theatro, é levado ao conheci-
mento das nossas autoridades policiaes.A viclima foi a corista do theatro Recreio
Assutnpção Gomes, residente á avenida (jo-
mes Freire, que foi furtada em jóias avalia-
dás por ella cm cerca de 2:000,?000. Assum-
pção Gomes deu pelo furto na noite de lion-
tem, apresentando sua queixa á 1» delegacia
auxiliar.

Ao delegado que a ílliviu disse a corista
morar com uma irmã e seu cunhado, não
desconfiando de ninguém de sua casa, porquenao tem criados e nem poder desconfiar de
qualquer pessoa porque justamente hontem
nao teve ninguém que a visitasse. Assumpcão
adeanta, :io entanto, que não saiu de casa.

As jóias, porém, desappareecram da gavetado toucador, onde estavam guardadas, sem
que a gaveta fosse arrombada, etc, etc. ii,assim, teremos um oulro caso certamente
egual ao da corisla Eugenia Brazão.

O Dr. Leon Roussouliéres, 1" delegado au-xiliar, por ter o caso se passado na eirciim-scnpçao do lll" districto de policia, determi-nou que fossem por nquclla delegacia toma-das as providencias necessárias.
O commissario Pinheiro, do 1_° districto

já determinou as pesquizas " '
preliminares.

deslc anno para a eleição do orador offi-
eial.

Presidiu a reunião, a que assistiram cerca
de duzentos doutorandos, o Sr. Jefferson
Ferraz, secretariado pelos seus collega? Pau-
lo Calaza e José Lopes.

Iniciados os trabalhos o presidente da re-
união convidou os doutorandos Benedicto
Moraes, Barros Barreto, Carlos Ayrosà e
Adrepho Westin, para fiscalisarem a eleição
)ior parle dos candidatos Henrique Dodswórth
Hugo Silva, Oscar Pimentel. Aeizier Bcntes,
Adauclo Ilolelho c Leonidio Ribeiro Filho.

Procedida a contagem dos votos, cm pri-iiiciro escrutínio, foi este o resultado: Leoni-
dio Ribeiro Filho, em primeiro logar, com 8.
votos; Henrique Dodswórth, em segundo lo-
gar, com ã(i votos, e outros menos votados.A mesa, apéis esse resultado, resolveu sub-
incitei- a segundo escrutínio os dous cândida-
los mais votados. A apuração deu o seguia-
te resultado: Leonidio Ribeiro Filho, 55 vo-
los, e Henrique Dodswórth, 41.

Proclamado o orador official o doutorando
Leonidio Ribeiro Filho agradeceu a prova de
apreço que lhe davam seus collegas, dos
quaes recebeu uma significativa manifesta-
ção dc estima,

Amanhã, ás 13 horas, realisa-se a eleição
do paranyinpho.

¦mfott-*

Dr. Telles de Menezes
Clinica cm geral — Esp. moléstias das senhora

o partos. Cons. 11. Carioca u. H, 'í ás 5.—_õldo&
006 ..-Iícsid., Av. Mem de Sá, 7-2. Telep.fll_¦(!'.

Cluimados <i (|iin!qucr hora.

A travessa da Universidade
quer calçamento

Os moradores d i travessa da Universidade,
Engenho Velho, vão dirigir ao Di-. Azevedo
Sodré um abaixo-assignado pedindo o calça-
SienX.Vo dc.s,a via l1ul»lic'i» serviço orçado em.2_:()U_.-!i. Alienam que a travessa eslá todaedificada, lendo serviço de .Iluminação ele-cinca. A rua tem já collocados os meios fios,assim como as calçadas, de modo a facili-tar o seu calçamento.

, is, porquem de direito!
Que felizarda companhia-!
l.m um oulro paiz, ou cm outras épocas des-le paiz, semelhante desrespeito e violação ásleis, determinaria a condeniiiaeão da companhiac a nao continuação de seu funecionamento; no

presente, porém, "encontrou ella facilidades"
para seu commercio, em "gentil retribuição" aodesrespeito das leis do paiz e ao prejuízo dosinteresses do Estado c dc terceiro; e, para maior
prova desta "retribuição" e "confiança" -i
licença", nunca dada a outrem, e "silenciosa"

do despacho sobre agua.
Realmente, muitos encantos, c poder dc at-Iraeçao, deve ler tão apreciada companhia!

1 
'.u!'./1"0 ta0 llcSilsl''"samentc assim proce-

Porque .legalmente, não pôde ler • depósitosnesta capital, uma vez que a municipalidade, aquem compete a funeçáo destes depósitos iáajiavia concedido a terceiro, por um contrato,uno. como monopólio, conforme insinua o SrWhite, mas para o exercício legal deuma de suas allribuições, cm obediene!sulta da segurança publica affectnciem;
porque achou para advogados, de tão flagran-es violações deputados federaes, _ «osT q„c

SAI 
lLi'S ~ e> °,u :,s desconlíeccm, ou ,h 1-

__ ri ò .. 
dcs{»fces--rfns para a "contribuição

Ua iiquc/a publica nnnuuciada pelo Sr. While"Ura, Sr. redactor, não ha effeito selogo, nenhuma malícia ha emcausa ou causas de I

> ¦

M'Sillbimpadop c polidor univi
A PARTE

GANHENHQ FlNEBI
MISSAS

Resam-sc amanhã:
I). Maria Candiiia do Silva, ás fl c IJICÍOi

na egreja do Sacranu-nlo; I). Maria da Silva
Couto Moreira, ás !\ na matriz do Bomfim;
cm Copacabana: Guilherme dc ülmY iMaia, ás !) e meia, na egreja dn Candelária;
Anlonio Severo Lage. ás 8 e meia, na egi
dc. N. S. dn Luz; Dr. Luiz Pedreira
Amaral Gurgel, á.i 0 o meia. na egreja i
S. Francisco dc Paula; Antônio Pinlo Mot.)
leiro Coimbra, ás 9, na mesma; J_uclv.e<
Cancio Pereira Sflarcs (Fazenda 1, ás !),*
mesma; Dr. Frnn.isto da Silveira Lol

rhj

IU.
Lobo, ,i(|

i-ilho Vicente, _<
Conceição e I3o.|

!), na mesma; 1). Anua Cn
0, na egreja dc N. S. da
Morte; 1). Maria Rosa da Conceição, ás %nn egreja do Rosário, c, ás 8, na egreja dlSanatório; D. Anua do Amaral Nobrega, ,ií11, na egrela de .\. S. das Dores do' Pi•¦.-(-h.v; D. Maria Alice Gonçalves Lima ás 9 emeia, nn egreja de S. José: Joaquim JosúJalhares; Antônio Joaquim Pinto da Fou-seca Juniar, ás 0, na mesma) D. Januaiiu
1-onscca lloquctte i.Nbanhá;, ás fl, na ceva..in de N'. S. de Lourdes, em Villa "
José Ribeiro Peres Machado, ás 8. nado Engenho Novo.

ENTERROS

Izabel j
mui r'_

ii a con-
:a ao dito ex!r-

Phil..
11>

Boa oceasião
Duas "vitrines" 

próprias para modis-
ta, vende-se por preço muito rasoavel.

Ver e tratar á Rua Rodrigo Silva, 38.

-»—__»__¦

SANTIAGO, 18 (A. a.; — i_om
de Osorno que um violento inceiuíio destruiu
vinte casas daquclla localidade. Faltam ml.-
Iros porincnores.

_ >_>"l]Ofc<_" , ,

do Réstaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Rio Branco n, -179
(Por rima ilo cinema Parisiense)

Dcbtil das iikiis extraordinárias artistas' do -vue.ro
caliarct: l.,\S SALAMAXQUINAS, bailai-iuns hospaulio-
Ias •'. Mme. ItOSALVA, L-liiuilciise á voix I

Troupe sob a direção ilu caburetici' JÚLIO Dl! MO-
RAES! Tliio KAXI'17, bailarinas russas,! Altl.l.tTK
FOI GEH13 a M.VD-DOISSY, cliaiitcuscs à voix ! Outros
artistas dc fama!

Grupo de dansarinas sub a direcção do prof. CYflO !
Ao Caba rei!

« -—>?<»—-—— —

igal,
de

um
.tem

íran- O artista Ji

íçao Macias
nan Macias inaugurará no pro-ximo dia 25, ás 10 1 _ horas, no Restaurante

Assyrio, unia exposição de desenhos, aquarel-
rias, "porlraits", charles e caricaturas.

|HarUiis Halhelro 81^-4"^™^"^»"
____-M__-_

-*_KMü_—<-

mon-

0 jubiSeu do bispo de Nictheroy
Em acção de graças pelo 2á0 anniversa-

rio da ordenação soeerdotal de D. Agostinho
Bennassi, bispo új Nictljcroy, será celebra-
do uma missa no dia 23 óo corrente, as1(1 1|2 horas, no catliedral daquclla cidade.

O acto terá solenmidade, pois a elle com-
parecerão as irmandades, confraria'-, devo-
çoes e o clero em geraj:

Ao que consta, pregará o Revdnio
nhor Macedo Cosia.
———— -0—-^f^JjBp—c»

Rs. 30:000$
por I$Í00 rs. em décimos de 1.0r_.

Sabbado—2o do cprfente—Sabbado
Mr-blli.-JiG-vôs ita Lofer.a ria Bahta
porque encontrareis a fortuna.
A'ven.cla^a§ç^sas loterícas

Um fallecimento em Petropolis
'PETROPOLIS, 

18 (A NOITE) - 1-allcçeu hoje
a senhorita Dora Guimarães, filha do Dr. Mo-
custo Guimarães, medico nesta cidade e verea-
dor á Gamara Municipal. O enterro foi reali-
sado as 17 horas, com enorme acompanhamento• -_-!_ ¦

Caixa de ouro
Perdeu-se uma pequena caixa dc ouro parapo de arroz, lendo na tampa um monogram-

ma e a data 25 — V — l!)i;i. Quem a tiverachado e entregar na rua Ferreira Vianna 58será generosamente gratificado.> **_-)_" ——______

ano de tres es-
pertalhões

A! chegada do trem nocturno mineiro dehoje lorain apresentados pelo conduetor tres
passageiros que traziam no carro em queviajavam volumes suspeitos.

_ O confcrenle de serviço, na descarga, exi-
gm o pagamento do respectivo frete, median-
te apenas a pesagem dos mesmos volumes, (pie
eram duas malas dc mão grandes, um baliu
dc folha e alguns pacotes amarrados.

Os passageiros, qúe eram syrios, recusa-
ram-se ao pagamento, sob a allegação dc queIlido era roupa usada e como tal livre de des-
pacho. 0 confcrenle exigiu a abertura dos
volumes, certo de que, si fosse realmente rou-
pa de uso. estariam os referidos volumes isen-
tos de frete.

Os syrios recusaram-se ainda a essa pro-va, mas foram a isso forçados em virtude do
regulamento da Estrada.

Abertos os volumes, não se encontrou uma
só peça de roupa usada. Era unia grande f„-
çtura de meias para homem (pie se achavam
distribuídas pelos tres passageiros, no intuito
de lesarem a Estrada nó respectivo frete. O
baliu de folha trazia um conto e quatrocen-tos mil réis em nickel e praia.

Os syrios tiveram de pagar o frete c o "ad-
valorem'' relativo ao dinheiro, levando em
seguida os volumes, visto que um delles pro-vou serem as meias de industria nacional,
exhibindo do fabrica üe Juiz dc Fora a re-
spectiva fartura.

_-gBM_-s_«_w«B---j_«--__--_M. BUMaEmmmmamaKÊmataamasM
Camisas e ceroufas sob medida

Direcção do ex-conlra-incslrc da
CASA FVIme. COULON

in causa;
sc investigar a

., ,:\nU> desconhecimento, daparle dos poderes públicos, das violações dê lcpela Standard e da benevolência para a mesmaLMas causas nao (oram, sem duvida, engen-«radas, agora, pelo ex-gerente, foram«as e precisas, tanto quo
premeditado, effeito que
pelo Sr. While, jiislifieal-o.Como suppor-se que os assentamentos dacompanhia, salientando o suborno, fossem proposiladamenle feitos pelo ex-gerentsi°cín!?,s;.c dcsco«bccidos da mesde 1913'?!

,iFj,°S iv,el 90IK,fil?cr-se que a companhia, des-«e esta dala, nao tivesse conhecimento de seumovimento nesta capital?!
H-£„M?ilsklcrai' nu,Uo '"-onuo este povo. Fe-h-mente, para a companhia e seus advogadosvivemos no regime,, do silencio e da irr__nôn_íbil.dhde, onde tudo sc explica c se abafaInquérito ! Haja visto o do Xerem.
tc&?e^.»r<Í1,OUi:Íadel,C?-^soco^t«»-

combina-
produziram o effeito

a companhia procura,

o seus as-
icsma, se datam

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier

mena França e Silva, rua do Rezende nMaria da Gloria Vieira Cosia, rua S. Pedran. 3oG; Paschoal Anihrosio, rua Visconde (W
Snpucahy n. 121; Maria Rosnlinn Ferreira da(.milha, rua Miguel de Paiva n. 27: JoaquiríSItosa Figueira, rua Dr, Barbosa da Silva n, fl'/;
Manoel Ribeiro, Hospital de S. ScbaslíSot
Rosa Curei, rua Vianna Drummond n. (12; Ma-ria, filha de José Esteves Grilo, ma Dr MaiaLacerda n. llrt; Júlio, filho de Anlonio ,lu ió.Menezes, rua Barão de S. Felix n. .'!!); mui iinheiro allemão Carlos Smidl, Hospital da Siuí-
Ia Casa; Theophilo, filho de João dã SilvaCastro, rua D. Cândida n. 25; servente do Ar-senal de Guerra João Braz dc Oliveira lios-
pitai Central do Exercito.

•—No cemitério de S. João Baptista: Adoi-mar Bernardes Cardoso, rua Evoneas i). 2-íi
Antonia Burzale, rua do Monte n. 77; .liidjih
Coelho Pereira, rya do Cattete n. 188, sobnv-?
do; Ermelinda Maia da Silva, rua Jardjiíi Bo-

17; enfermeira

Doenças do apparelho tliges
flvo e do svstema
Ralos X,
-Op_S. '"a Q.rua

nervoso. —
Dp. Renaío de Souza

José, 39, de 2 ás 4.

A policia a serviço dos
ca

O Sr. Hernani Ferreira
dade de Direito, pede-nos para declarar nãose entender com elle a noticia que, sob o
Jilulo 

acua, publicámos no dia 15 
'do 

cor-

tanieo, avenida Angélica
Benigna dos Anjos Mathcus, Hospital X..
cional de Alienados; I.cocadia Faria I.eu-in-i
ger, cidade de Petropolis; Guilherme, filho dd
José Carlos Toledo, rua Lopes Quintas n. :i«;
Laurinda, fillia de João Rodrigues Teixeira,
morro da Saude s]n.; Anntolio Costeí, raa
rruguayana n. II, sobrado; Joaquim Martins
da Silva Pereira, Hospital da Beneficência
Portugueza; José Fernandes Branco, llospi-
tal da Santa Casa.

—No cemitério da Penitencia: Alexandrina
Bosa Nunes, Hospital da Penitencia.» -_»_- »- —. __,

sanBBW v^sH^xxMsxsaacfTSAtísírmasxa —gaa __-_l-____gm3_K3'

Dr. Araripe ^Albuquerque
-!e31co-l>ai-lclro; Atlcnilc nlianiados, a qnalntini- liorndanoue. hmiTirailcntcs n. 63. Junto ffií0-Ti'li'pliiine 1 380 Gonlnil.

¦--»~-«s9*v_c;!i-*-

icçao,
desse;;

productos

F.sií> Gonçalves Dias, 47
= TEL. 1.208 CENTRAL rrr

—=ec-t»—t—. _Y

«O Cosmopolita»
E-tá publicado o n. 95 do anno V do "O

Cosmopolita", fundado pela Escola Gerson,Dem loto semanário quo sc atíblíca nestacapital (estação dü Ramos), coAio órgão dosii yU-Ç-esses do Praia Formosa a Pclro_>olis.

A representação paulista na
conferência álgodbèíra

vJi^f,UL0'-^ (/" A')- A Secretaria daAgricultura ja tem completamente õi-ganisa-cia a representação paulista na próxima coueiencia a godooira. Para isso mandou or-«nnisar interessantes diagrainmas e quadrosestatísticos, demonstrai ivos da produconsumo c. valor do algodão. Alémdados, muitos induslriacs levarão
dos seus cslabelecimenlos.

A delegação paulista será compostaSrs. Dr. Aristide.1 Amaral, chefe doviço de Eslalislica; Dr, Gustavo D*Utra di-rector da Directoria de Agricultura; ArtímudBertbet, director do Instituto AgroVCampinas, o I)r. triicodurcto Cainai-oessor da Escola Agrícola dc Piraòicáb. '
tira para essa. capital nos ultimocorrente mcz, afim dc organisarnos e distribuir publicações. Figurará i-,-bem no certamen uni bello painel ¦,',"
co pintado pelo artista Oscar ;! " '
\a, representando a culturamento do algodão.

Syphilis. Moléstias das senhoras
Rsti-iliimcnlos iirclln-acs, (sem opei'ar;0os), gunor-rliéiis clironicas, cyslilcs, lijdrocelcs, impoíciiciii,

o es|iei'iiiftlorrliéa
Cura especial a rápida pelu

D'R. C_IET-_.I0 JOV-Hg;
ilas 9 ás 11 c das 2 ás 5

(LARGO DA CARIOCA - 10 s0b,aio
*xz*ttWZ!iB&írííailMartrjzxxr:icr3zzT2P. raasüroünacm-svEn^twh_i

-_E_]JOÍ__*

leiModificações na polic
flümíí

UO!
Ser-

nomico de
pro-

ia; e par-
dias do

os mostrtia-

'creira da Sil-
o aproveita-

irçisc
Não tendo produzido os resultados esperados

desde 1013, sendo nessa oceasião chefe dc poli-
cia o Dr. José Anlonio de Moraes, o governo .'o
Estado ílo Rio, por decreto hontem assignado,
resolveu extinguir as delegacias das zonas cas 8
pubdelegacias do Nictheroy,

Pela nova lei é cie.ida mais uma delegacia au-
xiliar sob a denominação dc segunda e para cila
nomeado o Dr. .Mario liamos Verani, que exer-
cia o cargo dc delegado da l" zona.

Para seus supplentes foram escolhidos os Srs.
Dr, llodolpho de Alencar Coimbra, cx-primeira
stipplenlc da extinetu 1' zona. capitães llcnja-
min de Sá Carvalho c Horacio dc Mendiiiiçaj
este cx-subdelegado do 2" districto e aqucllo
do primeiro.

No logar de 1° delegado auxiliar é conservado1
o Dr. Luiz Fortunato de Menezes, que Kiá
C, mo supplentes os Srs. Dr. Plinio de l-"reitas
Travassos, capitães José Cesario da Silveira e

esteJosé dc M
íi" districto.

Em virtude da nova lei foram (
escrivães das cxlinclas delagaeias dc zo-

iilbdelcgado do

dns os

tt

Chamados médicos á" noite com urgência
- DR. LACERDA GUIMARÃES.-

Telephone 5.955 Central-Rua da Constituído n. \
'Deputado @__i ®_^sE_rsâ@

recebemos hoje o seguinte re-He Soledade
legraimna:"O Dr. Pedro Guimarães, deputado esta-( uai, passou por esla localidade
do da ci("

ue, regressão-
aiie de Ayuruoca, onde foi alvo dcuma manifestaeno, por parte da 

"Câmara, 
dodirectono do partido e do povo, falando eo-mo orador official o Sr. Curnier, responden-dp o homenageado. O Dr. Pedro G_ia.arãc.--«isilou _ arupo escolar."

Em virtude dessa reforma, o govern
lado do Ilio nomeou hontem delegado dos mu-
nicipips da Ilarra do Pirahy, Campos e Petro-
polis o.s Srs. capitão da Forca Policial Augusto
Ribeiro da Silva, Dr. Carlos Cardoso Tinoco a
major da Força Militar Álvaro .'onlenelle.

Com a jsuppressâo dos delegados dc zonas,
riuito terão a lucrar os cofres públicos.

Ivjaíricula na Escola Normal
Quem não conseguiu entrar este nnno

naquella Escola deve matricular-se quan-(d antes no I" auno do Curso Norma!
do Instituto Poíyglotico, o mais antigo
e uni dos mais acreditados pelo grande
numero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio. i__auco, 10G - lo_.

1
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da Moda CHIC »•
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HOJE
lístr&t dc tuna grande actriz

russa

Taleska Suratt
Do theatro Imperial de

Moscow
•ri um eraude trabalho da

vida moderna

'ANoite Mundana

) ESPIRITO DE
NOVA-YORK

ApfQSCtltação, niise-eii-sccnc
e edição da «l'ox-l;iIm-

Corppnttion»
espirito du Nova»

York é uni estudo de
costumes sociacs dos des-

regrados do «High-Life»
ncw-yofkino

li uma serie de ilesman-
dos, de exageros; a febre
de um ser apaixonado, in-

continente c doentio

li' o cortejo da Frivõlidade,
da Iuxutia, da ociosidade e

da orgia

São os mysteiios dos grau-
des clubs «oú l'on samu-
se»; onde, desde o jovem
incauto e da grande «demi-

mondaine» ao refinado
«vicux viveur» formam um
conjunto de acurado estudo
que sc torna moral pelo

seu exemplo
n.a»0:

A seguir : Bclly JVunscn, em Amor de Mac
•ísta»

Um espectaculo de cinematographia ultra-moderna

8POK1AtóS

Corridas
A CORRIDA DE 1 DE JUNHO NO DERBY-

CLUB
Homenagens a Santos Dumont

A corrida dc 1 dc junho a rcalisar-sc no Der-
by-Club ficará nos annaes do nosso "turi".

Santos Dumont, o patrício glorioso, nssistil-
ji-á acoinpaiihado dc uma commissão do Acro
tjlub Brasileiro.

0 grande brasileiro chegará ao prado, no lado
do aviador Dàrioli, em um monoplano, que este
dirigirá, yistoque Santos Dumont, segundo dc-
claração já feita, não dirigirá apparelhos,

Nello Machado, nosso companheiro, c Clean-
lho ,lc(|uiri<;á, chronistn da "A Noticia", coinpo-
rão a compulsão (pie, por parte do Aero Glubj
se cnlerdcrá com a dirccloria do Derby-Çluh
sobre a fqrmação do prográmma das corridas
desse dia ;• homenagens que scráo prestadas n
Santos Dumont.

O prográmma dc domingo
Para a corrida de domingo próximo no prado

dc S. Francisco Xavier o Joekoy-Club organi-
sou honlem o seguinte c bem elaborado pro-
grnmma:

Pareci "Consolação" — Aprendizes — Féilia-
iit>, Bliss, Quito, Image, Sicilia e Boulevard.

Parco "ypiranga" — Demônio, Gragoatá,
Amazonc, Dietadura, Fábula, Syderia, Espoleta
e Comclia.

Parco "Animação" — Príncipe, Vollairc, Ciai-
mnnt, Buenos Aires, Patrono e Vou You.

Parco "Prado Fluminense" — Mastroquet,
Marialva, Atlas, Adam, Goytncaz c Scamp.

Parco "S. Francisco Xavier" — Sultão, Pa-
rade, Espnna, Argentino c Ilebréa.

Parco "Clássico Esperança" — Ponlct Canet,
Cuido Spano, Pajonal, Fidalgo, Kalko, Ballcry,
Mont Roso, Paraná, Ornalinlio, Ilalpin, Rom-
pcllion, Arngoii, Zezinho, Intcrview, Enérgica c
Pcgaso.

Parco "Dczcscis dc Maio" — Majeslic, AIlia-
do, Guerreiro, David, Sicilia. Cadorna, ljcllc An-
gevrine, üavies. Feniano e Image.

convites porventura a cila enviados e lambem
livrar-nos dc duvidas pouco agradáveis, conto SC
deu sabbado passado com um nosso companliei-
ro á porta do campo do Flamengo, no dia do
jogo deste cluh com o Fluminense.

Athlelic Pedro II

Os alumnos dos Io c 2o annos do Externato
do Collegio Pedro II acabam de formar um club
dc football com a denominação acima escripta,
E' a seguinte a sua dirccloria: presidente, lio-
munido Arcosa: secretario, Helvécio Santos;
Mib-sccrclario, José Culvino; thesoureiro, Ma-
rio Leite; "caplain", Jarbas Dcscliamps.

EM MINAS

Athlctico "versus" Cambuqnirfc,

Está marcado para o dia 28 do corrente, do-
íiringo, o "malcli" de football entre o Athlctico
F. C, da cidade dc Tres Corações, c o Cambu-
qíiira F. C, da villa dc Cambuquira: Jogarão'
ns dous primeiros "teams" dos valorosos clubs
liara a disputa da taça denominada "Indepen-

dente", inslitttida pelo semanário do mesmo
nome, que se publica cm Tres Corações,

Egssiketiball 
'¦

America F. C.

Amanhã, como de costume, haverá "trai-
nillgs" entre os "teams" infantis ás 21) horas,
e ás 20,45 entre os primeiro c segundo "teams".

Os "lenms" do America eslão assim consli-
tu idos:

Primeiro "Icam":
M. Cunha — Sanlive

Calventc
Kochler — Homulo

Segundo "team":
Thomassi — Sayão

Dchuol
Mario — Capitão
Moacyr, S. Mcsqui

\NN1\'EI\SAIK1QS

Fazem annos liojei
On Si», Miinoel de A/, r-rto, fiincclonnrlo do

Laborai orlo Chhntoo Militar; Josâ Ouodo* dos
«nulos, cliofo da firma Guedes h Neves, do
ikiknu praça; ChiIiih MedelroH, iiimiilor do
tlicnlro .Iiiíiii Ciiclnuo; o <• ,|iiilnnti (illlicrln
Pnranl, filho do Dr. Alberto 1'nniiil; Mlle,
Odolto dc Cnulu.irin, lilli.i do ciipllilo Cckiii' de
Ciiiiliiiirin,

—Pn» nunos hoje o Sr. Vloonto Amorim,
nosso collega dn "Dinrio Offleliil". Muito rc-
liicloiiiidn, o nnnlvcr.snrliinte scrA, por osso
motivo, bnslniitc cumprimentado.

—Fazem annos nmuiüiil:
Dr. Edmundo Muni/. Unrreto, ministra do

Supremo Tribunal Federal; coronel José Hi-
onrdo dc Albuquerque, Dr, Josó Fortunato do
llrlto, clinico nesta enplliil; Sr. Podro Pereira
de Carvalho Andrade, dlrcctor-gcreiilc da ftt-
brlcn dc calçados "Globo".

—Fez nunos Imolem a menina Yolunde
Ferraz Itorges FortoSi fillm do major Dr. João
HorflOB Forles, njuiluntc do Arsenal dc Guerra
desln capital,

--Por motivo dc seu niinivcrsnrio natalicio
recebeu antc-lionlcni muitos cumprimento', o
Dr. Alberto dn Cunha, dclegudo de sniltlo «o
4" dislricto sanitário,
MANIFESTAÇÕES

mmGARANTIA da AM AZO
Sociedade dc Seguros Mútuos Sobre a Vida

DÉCIMO OITAVO RELATÓRIO ANNUAL
Resumo da posição actual

BALANÇO DE -19-15
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Reservas
O "caplain" geral

A FESTA DO BOQUEIRÃO
Boqueirão "versus" Villa Isabel

Domingo próximo, no campo do America, rea-
lishr-se-á a festa sporliva promovida pelo C.
R Boqueirão do Passeio,

Enlre os diversos números que compõem o
«•«cliente prográmma, figura um "malcli" de
fíolbáll enlre os primeiros "teams" do club
promotor dn fesla c do Villa Isabel.

Convites
Ate agora, tiveram a gentileza dc nos enviar

ttififes permanentes para assistirmos aos jogos
qiiQ sc ronlisarem em seus respectivos

groimd.s" durante este anno os clubs Fluini-
ocose, America c Villa Isabel.

Kòt Agradecemos.
Quanto aos convites dos outros clubs, si nos

enviaram não chegaram á nossa redacção, c rc-
gistamos isto propositadamente afim dc evitar
que alguem cm nome da A NOITE sc sirva dos

ia e Rvntnfrc.
solicita por nosso inter-

medio o comparecimonto dc todos os jogadores
escalados.

Ti jucá Law-tennis Club
Realisou-se sabbodo passado, 13 do corrente,

um '"training" dc "baskct bali" entre as "équi-

pes" dcslc club.
O jogo desenvolvido pelos dous "teams" foi

bom,' demonstrando perfeito equilíbrio de for-
ças, o que se verifica pelo resultado da peleja:
1 X 1.

As "equipes" eram ns seguintes!
A — Humberto c Lahire — Souza Leão — An-

tonio c Jayme (cnp.).
B — João e Leite — Paulo — Ariosto (cap.)

e C. Braga, lendo sido os "goal.s" feitos respe-
CTivamente por Jayme c Paulo.

JOSÉ JUSTO.

A colônia mnrnnbcnso nona capital levou
honlem a effeito uniu niiiiiifeslnção ao depu-
tado l.ui/ Domingues, por motivo du pais.t-
gem do 80» nnnlversiirlo da vida pnrlnmen-tar de S. Iix.

Fm stin residência fnlou, cm nome dos ma-
iiifcslnntes, o Sr. João Lima, nosso colletft!
de Imprensa, tendo o Sr. Luiz Domingues
agradecido.
BANQUETES

Nn próxima segunda-feira, ás 20 horas, ron-
lisa-se no Assyrio o banquete que um grupode amigos o admiradores offercco no nosso
estimado companheiro dc redacção Dr. Motiil-
cio dc Medeiros, por motivo do sua recente
nomeação para medico escolar, npós brilham
to concurso em que obteve primeiro logar.

Já ndlicrironi a essa jusla maiiifeslaçán UO
apreço e sympnlhin os Srs. Drs. Mnltoso Maia
Forte, Aloyslo dc Castro, José Tolcilllno, Raul
Veiga, Arthur Moscs, Nabuco dc Gouven, Lan-
ro Sodré, Pinheiro Gulinnrães, Silva Santos,
Pereira Teixeira, Irineu Marinho, Marques da
Sylva, Nicnnor do Nascimento, Morqucs Pi-
nheiro, Getulio dos Santos, llnplincl Pinheiro,
A. Fragoso Cosia, Bruno Lobo, Sylvio Romc-
ro, Macedo Soares, Souza e Silva, Alaulplin
dc Paiva, II. Gotuzzo, Felix Pacheco, J.iymc
Campello, Ernnill Pinto, Lobo Antunes, llen-
jnmin Baptisla, João Brandão c Salles Filho.
CONFERÊNCIAS

No dia 1(1 do corrente, ás IG horas, o actor
João Barbosa fará na Escola Dramática um."
conferência sobre o tbeina: "O Ihcalro".

—No salão do "Jornal" realisa-.se no dia
27 do corrente a conferência da senhora Evn
von Emdcm, que, sob o patrocínio da Liga
Brasileira pelos Alliados, disserlará sobre o"Marlyrio (ia Bélgica".
VIAJANTES

Dc regresso de sua viagem a Caxambu' é
esperado amanhã o Dr. Carvalho Azevedo,
que ali foi fazer uma ligeira temporada em
companhia :1c sua Exma família.—Hospedaram-se na Pensão Nogueira ns sc-
guinlcs pessoas: Anlonio Dantas, Randolpho
A. Mafra, Constancio Brandão, Dr. Theophilo
Ottoni c filho, Anlonio Joaquim Cordeiro e
família, I). .Toscphinn Cordeiro, Marco Bcllot-
to, José de Luca, Otlilio Galhardo, I). Maria
Galhardo, D. Cecília Galhardo, Victor (ia-
lbardo, Rnphacl Máximo, Francisco Martins
dc Carmo, Francisco Sabino Filho, Humberto
A. Gonçalves, Sylvio Ilippolyto, D. Maria IIip-
pülyto, Paulo Cornara, tenente José Marliiiliò
da Costa Teixeira, tenente Luiz Freire c fa-
milin, Frederico de Castro, Dr. João Silverio
c família, Francisco Rn mon e senhora, O. An-
tonia Naleas, José Custodio de Soilzn, coronel
Athnnazio Almeida Mello c famili.il; -: .^

.Sinistros pngos,....
Reservas teclmicas,
Apólices resgatadas prematurainente
Apólices vencidas durante a vida dos asso»

ciados ,
Apólices sorteadas
Pensões ,
Reservas especiaes esobn

>••••¦•

Total dos benefícios conferidos aos segu»
rados  .,

Sinistros pngos dtnante o anno de 1915..
Apólices vencidas e sorteadas, c lucros pagos

•9*5durante o anno ue

11.700:713$2.|0
o.22i:3so$7oo

3.035:869:1.400

3.48,1:18 itfSSo
r.r52!750$ooo

105:697^,120
97554-9$59-

19.765:99|$21I

51.|'.9.| 8:1,730

54.|:385$i5o

DEPARTAMENTO l>OK ESTADOS DO SUL

AVENIDA RIO BRANCO NS. 22^
RIO DE JANEIRO

(PRÉDIO PRÓPRIO)

SECÇÃO INMHORIAL

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

2 ás 6 e das 8 ás 10.
AVENIDA RIO BRANCO, 1Í8

(JUNTO AO PATIlIi')
—¦ — ¦-- ¦ '^¦ffcy '-- -' 

Mlílf © §lã¥I
O exame da vista só deve ser feito por

pessoa muito habilitada-; caso contrario, sc-
rá de gravíssimas conseqüências. A Casa
Vicilas assume toda e qualquer responsa-
hilidade pelos exames cffccluados 110 seu ga-
hinete, á rua da Quitanda ri'. 99.

Dr. Meira de Vasconcellos °™,dll
Far. dc Medicina. Consl.: S. Josó 112. Das 2 ás ¦{ liosás

FaBl^ncsa risa Standard Oil
accoudão ha 2' câmara da corte i)!i

aimmíi.i.ação

O bacharel Ivvaiislo da Veiga Gonzaga, sc-
crelario da Corte de Appell.tcão do Dislricto
Federal

CERTIFICA
que revendo os nulos de "CARTA TESTE-
MUNHAVEL" numero cento e oitenta c seis,
apresentados nesta secretaria, aos trese de
abril de mil novecentos c dczcscis, c em que
sno: Supplicanitc Standard Oi! Company of
Brasil c supplicado Joaquim Bcllczn Osório,
dei les consta, me foi apontado c pedido por
certidão, verbo nd vcrhuin, o teor do necór-
dão (pie sc segue:

ACC.ORDÃO, fls. 383 a 387:
Vistos em mesa, relatados e discutidos es-

les autos-instrumentos dc corta testemunha-
vel em que é supplicanle ,1 Standard Oil
Company of llrasil c supplicado Joaquim Bcl-
leza Osório; e

Considerando que o Dr. jm* a quo negou
scguimcnlo ao nggravo interposto pela leste-
munliniitc do despacho que decretou a sua
fallencia, pelo fundamento de não haver a
mesma lestemunhanlc indienso ns peças dc
que queria haver traslado, nos lermos do ar-
tigo vinte e Ires do decreto numero cento c
quarenta e tres, dc mil oitoccnlos e quarenta
c .dous, que regula a inlerposiçíio, processo
e apresentação nos nggravo.; na instância
superior, "ex-vi" <lo nrtigo duzentos e no-
vcnln e um do decreto numero nove mi/
duzentos c sessenta c tres, de mil novecen-
tos ,0 .onze;

Considerando qi.c a lei citada, conferindo
00 nggravante o direito de requerer n trás-
ladação das peças que julgue necessárias ;\
documentação dos seus argumentos, de fa-
jctq subordina o exercido desse direito ao
dever tie ser 'o pedido 

'formulado 
antes da

contra-mjnuta do recurso, e isso, evidente-
mente, 110 intuito dc assegurar egual direito
ao aggravado, que, scicnlc das peças rerjui-
sitadas, pódc, por sua vez, requerer a trás-
ladação dos documentos de que necessita pa-
ra combater os argumentos ex-adverso;

Considerando que o pensamento da lei foi,
pois, assegurar a ambas as parles a mais
ampla defesa dc seus direitos, façultando-lhCj
os necessários meios de documeutareni as
suas ítilcgaçoes. Mas c bem de ver que o
aggravnnle, da mesma soric que o aggravado
— pôde renunciar esse direito (pie a lei lhe
confere; c, si o renuncia, por julgar que a
procedência do Steu recurso dispensa qual-
quer documento, nem por isso deixa dc existir
011. fica prejudicado o instrumento do nggro-
vo, que nesse caso deve apenas conter as pe-
ças essenciaes, que virtualmente sc compre-
hendem na petição do recurso c, por 'sso
mesmo, independem dc requerimento da par-
le. ou ordem do juts, como sejam: o despacho
aggravado, as petições c lermos dc sua in-
lerpòsiçíio (artigo duzentos e noventa c dous

Or. Roijerto rie Souza Lopes - S£
Prof. na Fac. de-Medicina do Rio. Preços
módicos. Cons. Assembléa, 56.

, „«»$»• 
O DR. OSWALDO 1 - OLIVEIRA é de novo

encontrado diariamente em seu consultório, á
rua Sele de Setembro n. 33. Residência: Mar-
quez de Abrantes 11. 204; telephone 598, sul.

Es»osgBMraga«a«fflaaigHig3tt8BeBauBBg3BB^
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^^^R^^P m^Ê' delicado e aro-

"do decreto numero nove mil duzentos C ses-
sen In c Ires, de mil novecentos c onze) c
ns respectivas minutas e eontrn-mlnutas;

Considerando, por dentais, qnc não Im lei
alguma nutori.snndo que sejn sublmliido uo
conhecimento do 'tribunal Superior o recnr-
so dc nggravo, desde que o nggrnvnntc nno
hn.in opporluuameiile especificado as pcç.t.'.
que devam ser trc-slododos; o, si não existe
lei nesse sentido, claro é que não pôde u
juiz 11 quo trancar o recurso por esse fundar
mento. impedindo assim que delle tome co-
nhccimciito o Tribunal ail-tjncm,

DE MERITIS: considerando que o obrigação
ajuizada é uma letra dc cambio, titulo ido-
neo, em face dn lei numero dons mil e viole
c quatro dc mil novecentos e oito, pára in-
Slrtlir um pedido dc fallencia;

Considerando qi ( cm sua defesa allcga a
lestemunhanlc que esse titulo de divida, que
instruo o pedido do testemunhado, longe Üo
representar uma obrigação da Companhia
Standard Oil. muito pelo contrario consli»
tuc o corpo de delicto dc um crime, pois é
umn letra de cambio antc-dala, neccitn pelo
ex-sub-gerente WelleriUnuvp, depois dc cas-
sada, em primeiro dc setembro de 101."), a pro-
eu ração (pie linha.

—• Allcga, pois. a .falsidade do titulo de
obrigação com fundamento 110 nrlign quatro
numero um da sohrcditn lei numero dou;
mil e vinte c quatro, de mil novecentos e
oilo;

Considerando que a falsidade, em seu sen-
lido juridico. coniprclicnde toda alteração da
verdade, sendo assim a simulação uma fôrma
da falsidade;

Considerando que a simulação, da incsm.1
sorte que a fraude, pódc ser provada por
todo gênero de piovns c ale por indícios e
conjecturas. (Ordenação, livro lerceiro. ti-
tulo ciumenta e nove, parogrophó vinte e
cinco; Barbosa -— nd. Ordenação, livro quar-
to, titulo selinto, paragrapho primeiro, nume-
ro dous). Para facilidade da simulação, cjua
nos contratos iiilcyvcm maliciosamente c cn-
cobcrlanienlc bastam conjecturas e pre-sumpções. Mcperl, das Ordeniçõcs IV —
nota o, pagina (170).""O juiz, diz o artigo sessenta, parngraphn
terceiro, da lei n. dous mil c vinte e quatro,não está a d st ri..do as regras dc direito quantoá prova de fraude, mas decidirá conforme a
sua livre e intima convicção, fundamentando
a sentença com o-, fados c as razões quemotivarem a sua decisão."

CARVALHO DE MENDONÇA, accrcscenta:"a fraude c a má fé podem ser demonstradas
por todo e qualquer gênero dc provas, e em
muitas oceasiões é forçoso proceder por iiidi-
cios, pesquizar a intenção das partes conlra o
neto, o movei que as levou a praticar o acto c
o escopo que visaram". (Kallcncias, volume
primeiro, pagina duzentos e sessenta c um);

CONSIDERANDO que 110 caso dos autos bn
uma serie de indícios convincentes da simula-
ção fraudulenta arguida pela tesleiriuiilinnte:

a) O titulo de divida que serviu de base ao
pedido de fallencia c uma letra dc cambio, pa-
gavel no Rio c aqui mesmo sacada, endossada
c acecita por C. li. WellenUamp, individual-
mente c como procurador dn Companhia. A
assignatura do acceilanlc foi reconhecida-na
mesma dala do snque c acccilc do tilulo; c,
como esse reconhecimento era desnecessário 110
tocante á firma, segue-se que somente o expli-
ca n necessidade de demonstrar que não se
antedalara o titulo. Ora, essa circumslancia
não. pôde deixar dc causar séria suspciçãri,
desde que se allenda a que os tabelliães Da-
masio de Oliveira e Carneiro de Mendonça af-
firmam, á fls, 272 e 271 verso, (pie vários li-
lulos dessa natureza firmados precisamente,
e como o que dc que sc trata por C. Ii. Wcl-"cnliamp, lhes foram apresentados afim de
serem as firmas reconhecidas ¦—¦ reconheci-
mento que não foi effcctuado porque ao por-
tador só servia com antcdala;

b) A lestemunhanlc, porque soubera da
existência de um titulo cambiai simulado,
que se dizia por ella acecilo, declarou pelos
jornaes que tal titulo era fraudulento visto
a Companhia Standard Oil não passar, não
neccitar, nem siquer endossar qualquer nota
promissória ou letra de cambio. O teslcmu-
nhado teve sciencia dessa declaração, confor-
nic se vê dc seu depoimento, e longe de ir
inimcdialamcntc solicitar informações para
tranquillisar-se ou tomar cm tempo as nc-
cessadas providencias, diz pouco satisfalo-
riamente "que não foi á Companhia quando
eu nos jornaes as referidas declarações pòr-

que esperou o vencimento da letra" — altitu-
de pouco natural cin credor legitimo

a itmrm—M—á——wa

(jnlii dc omlnOa do lllulo njulxmlo, nogiin.»(Iu iwuiilivrv n próprio Welliuliinuji (II UH,e ejiln provado dos nulos, 1» m. ilnciiuicuinsde I11II111 Irlnln e elnco o fullin hclciilu o hetu,
(|Uc este, ou iiiiiiliilnilc dc hiili-|ti<ii>niii dn lim.
presa, tiuliii A mui .ii i". o.... imtltmln |oni«mu im I.0111I011 liauli, nau proelsnnilo, puis,sncnr lolrns de cnmliiit eoillrn 11 Coiuimuliiiii

(/) o portador du tiiulo njulxmlo nfío i
('(luiiucivlitiitc; uno pov.ue 11vi*o por onde no
pONhii verificar d realidade dn operação; t,
110 ciin.o du piorcso, opiioz-M' fnrmnlmonto
nu cMinie dos livro, dn tiilliiln, por clle rn»
qiii-nii.i, uo sentido dc demonstrar (iuv mio
con-liivn n enlniiln du iinporliiiiciu do IÍIuId
e que Jnmnls emitiIrn, nccollnrn ou monino
cndossnrn (lunlquer nota proniÍHsorln mi |c»
trfl dc eiiinhlo (I0II111. UI vcr.x» (• follini 117
verso), Aeercfico (juc outro credor qnc so
iiiireBonloii nn fallencia o foi noinenilo tiyn»
illco, l.lno llodrlgiics — è ogunlinento porta-dor de duas letras dc cambio no valor de cem
contos du réis (folhns Ireitenlos o dozonovaj,
Ora, esse credor, l.lno ItodrlgUOH, foi soclo da
llinin Silveira llodrlgiios & C. o nllegou 1111
rollcln, cm Inquérito a que ali se procedeu,
que seu sociu Silveira Júnior fizera linns-
nrçoes com promiisorlns fnlsificiiilns nas (nines
lançara 11 firm.i Silveira liotlrlguoi & C.(fl.353
v.)~-Nno ohslnnle. Uno é hoje novamenlo sócio
do Silveira .11111 Ior, que elle cnlão apontava
como falsário 1 folhas 841), l.iuo Rodrigues
fniliii depois que n sos ficou nn estnlic'- I-
mento dn oxtlncln firma Silveira lloilrlgiien
li C, (fls. 84,1), e, nos seus credores, pagouelnco por cento dc seus créditos, por saldo,
sto em 1015, dnln em que sc relinhllltoii (fls.

•145 v. o .'Md v.). 1'ols liem, em 1910, cerca de
um anno depois, aprcsonln-se Lino como cre-
dor da Companhia Slnudard Oil, por duas lc-
Iras dc cambio 110 valor do 100:0009000 (fo-lhas ai9 v.). Não consta, oulroslm, quo l.iuo
Rodrigues tenha recursos particulares c o
seu cnr>Uni ua sociedade qne com Silveira .Iu-
nior firmou é apenas dc dou. contos dc réis,
conforme demonstra o documento de fls, ,148,
sendo ainda de notar que os seus bens (••.tão
presentemente pcnliorndos, em executivo quelhes move o Or. Jorgo Dyoll Ponlcnclle (ris.842), São estes os syndleos o credores dn
fnllcncln da Standard Oil — credores por te-
Iras ile cambio representativas de cnijircsti-
mo dc dinheiro, feito n umn empresa que ti-
nlta 1111 ocensião avullndn sommii 110 Londoit
Bank, e (pie, por demais, se encontrava em
franco estado de prosperidade. CONSIDIi-
ItANDO que Iodos esses fados c circuiiislniicins
constituem uma serie dc llldiclos — precisos,
claros c concludentes • que convencem suf-
flcicntemeule dn simulação frnudulcnlamon-
le <ln divida, pnrn excluir a fallencia; AC-
CORDAM em Segunda ('.amara dn Còrle de
Appellação, conhecendo da presente Carla
Tcslcmtiithitvcl, que está dcvldnmcntc instrui-
dn com todas as peças do processo, dar desdo
logo provimento ao nggravo interposto, para
mandar que o Dr. juiz a quo, reformando o
despacho aggravado, dcncguc a fallencia da
nggravante. Cuslns 11:1 forma da lei. ICo dc
Janeiro, !) de maio de 191(5. — Ataulpho, 1\
— Angra dc títiveira. — Geminiano da Fran-
ca, pela conclusão. — V. Figueiredo. -- Nada
mais sc continha em o necordão aqui ficlmen-
le Iranscriplo, do qual fiz extraliir esla certi-
dão. (pie Subscrevo c assigno nesla cidade do
llio de Janeiro, aos 17 dc maio de 1910. — I;
eu, Elpidio Walson Cordeiro, (fficinl, a sub-
screvo c assigno no impedimento occnsionnl
do Dr. secretario. — Elpidio 11'yí.smi ".cnlei-
ro. » Hio, 17 do maio dt 1916. — Elpidio
]\'atsan Cordeiro — listavam colhidas e in-
nlilisodns cstnmpilhas federaes do valor col-
leclivo de dous mil e sclcccnlos réis.

Estava aulhenlicada a assignatura do Sr.
Elpidio Walson Cordeiro, pelo tabelliáo desta
capital, Damasio Oliveira.

Chancclia do tabelliáo Damasio.
Chnncella da secretaria da Corte de Appel»

lação.

TRITURADOR DE LIXO

Realisou-se hontem, conforme tiiihamos an»
lUiiiciado, a experiência do "Husth-Manipula-
Ior", machina de fabricação ingleza, destinada
a triturar o lixo Iransfoiinaiuío-o em adubo
para a lavoura.

Ao meio dia, já, no Deposito Municipal sc en-
contravom muitas pessoas que queriam ver o
fuíiccioiiainchto desse útil ninchinismo, (pie n
nossa Câmara eslá estudando pnra ver si ado-
pia como solução ao difficil problema do trata-
íncnlo do lixo.

Pouco depois dcsla hora chegaram os verca-
dores coronel Francisco Schmidt, presidente
da Câmara; Dr. Meira Júnior, vice-presidente;
Dr. Macedo Bittencourt, prefeito; coronel José
Martiniano da Silva, major José de Castro, em
companhia do Sr. Dr. Guilherme Álvaro, d ire-
ctor do Serviço Sanitário do listado; Dr, Vi-
clor Godinho, director do Hospital de Isola-
mento dc S. Paulo; Dr, Eduardo Lopes, chefe
dn Commissão Sanitária; Dr. Affonso de Mo-
ires, inspector sanitário, dando-se logo cm se-
guidn começo á annunciada experiência.

O Dr, Raul Ribeiro, distineto engenheiro, que
montou o "Manipulator", depois de verificar
si estava tudo bem disposto, poz em movimen-
to o ninchinismo, accionando a força electrica,
que logo começou a triturar o lixo infecto o
nauseabundo, transformnndo-o cm pó quasi
completamente inodoro.

Durante pouco mais dc uma hora trabalhou
ri machina perfeitamente, deixando em todos
cs presentes a melhor impressão sobre os seus
resultados, achando os competentes que, dado
O desenvolvimento que lem a lavoura neslc mu-
nicipio, c si o preço for dc molde a não sobre-
carregar muito as finanças municipaes, virá o
lçiturador dc lixo prestar grandes serviços.

Além dos cavalheiros acima referidos estive-
cam lambem presentes os Srs. Antônio Corrêa
Ferraz, prefeito de Piracicaba; coronel João de
Souza Campos, prefeito dc Cravinhos; Dr.
Gllido Miiestrcllo, prefeito dc Santa Rosa; Per-
m-ndo Pereira, representando o capitão Mario
Rodrigucs,prefcilo de S.José do Rio Pardo;cnpi-
tão José Renlo Sainpaio.prcsideiite da Gamara
di Jardinopolis,representando também o prefeito
municipal; Américo Dnniclli, representando a
Câmara dc Araraquara; prefeito de Serlãosi-
nho, Dr. Salomé Queiroga, Soares Romeu, Ma-
rio Moura, coronel Júlio Pontes, coronel Sa-
liirnino de Carvalho, Plinio dos Santos, Dr. José
de TaffOli, Dr. lloodj, Anlonio Alves do Valle,
Militão Moreira, Dr. Olympio dc Andrade Reis,
Dr. Paulo Pimentel, José Aiige.line, Ernesto
Torreri, Luiz Bignardi, Carlos Burberi e muitas
outras
obter.

pessoas cujos nomes nao conseguimos

(73)

GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE=CINEMA AMERICANO^
3&3

(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenre,
cort5iitue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Parhé e Ideal)
-£!&-

42° EPiSODIO

OS MYSTERIOS DO BAIRRO CHINEZ
XL

O ALLIADO AMARELLO '

A extraordinária manifestação de Justino
Ciarei, arrancando-lhe violentamente do pul-
so o presente de Pcrry Rennell, causara cm
Elaine profundo espanto, que se transforma-

.rn cm assombro, vendo o homem que conta-
fvn ver apresentar-se humilde, para lhe pedir
desculpas, tomar subitamente uma nttitudc
glncial, c, sem acorescentar palavra, sair da
¦sala, e quasi immcdiatamenlc da casa.

I — li cnlão, minha tia? interrogou a rapa-
riga irritada, O que lhe parece esse modo de
agir? Será essa a urbanidade franceza tão
Babada?,.,

— Não percebo nada!,., disse a senhora,
esbugalhando os olhos. O Sr. Ciarei não nos
habituou a semelhante procedimentoI... E»

palavra, pergunto a mim mesma si os seus
iiinuineros trabalhos não lhe abalaram até
certo ponto o cérebro!...

— Seria essa a sua única desculpa!.,, Mes-
mo assim, para tornal-a aoceitavel elle teria
de lançar mão de grande eloqüência. Só as-
sim eu a acceilaria...

Durante o rcslo do dia, e no passeio costu-
meiro com a lia Eelty, Elaine não cessou de
alludir ao inacreditável e repentino insul-
to que commctlcra o homem ao qual até en-
tão concedera tamanha confiança e manifes-
tara uma sympathia que, aos poucos, sen-
tira se ir transformando num sentimento mais
terno.

Havia já alguns, dias que a nuvem que se
interpuzera entre os dous alterara sensivel-
mente as suas relações; mas, presentemente,
npós esse inexplicável aremesso, o despeito
da rapariga quasi quo se Ornara raucflsv

Depois do jantar, ella se sentara junto áo
fogão, acabando de ler o livro (pie começara.
Mas, o seu pensamento estava distante da ac-
ção que nelle sc desenrolava, não conseguiu-
do esquecer a scona da tarde.

Entretanto, ella não podia cohibir-se de
olhar de vez cm quando para o relógio, espe-
rando um toque de campainha, seguido da
entrada de François, annunciando-lhe a visita
do culpado.

Apezar da affirmação que fizera á tia"; ella
sentia que perdoaria muito rapidamente ao
peccador arrependido.

O ciúme, no pensar de uma mulher que
ama, não é um crime imperdoável: pelo con-
trario, nelle vê muitas vezes, com razão, uma
prova de affcclo.

Pro formula, Elaine durante alguns mo-
mentos apparcntaria severidade, mas esse ri-
gor pouco duraria ante um arrependimento
sincero, eloqüentemente formulado.

Eslava entregue a essas reflexões quando
soou a campainha da porta de entrada.

Mas, em vez do nome dc Justino Ciarei
que contava ouvir annunciado pelo criado,
foi o de Perry Bcnneltt que François pronun-
ciou.

O rapaz entrou sorridente.
Explique-me um enigma, minha cara pri-

ina! disse depois dc ter beijado as mãos de
Elaine e da tia Belty. Passando na joalhcria
Martins, antes do jantar, para um pequeno
concerto na minha lapiseira de ouro, ouvi o
empregado que lhe vendeu liontem o seu re-
loglò-pulseira dizer que elle já estava prom-
pio, e que era preciso mandar-ih'o antes do
jantar.,.O que significa isso?.., perguntou a ra-
pariga estupefacta...

Não percebo nada, pois que vi a pulseira
no seu braço esta manhã!... Pedi, sem re-
sultado, uma explicação no empregado, que
nada me poude informar sinão que o relógio
acabava apenas de ser regulado I Pnrn cscla-
recer esse mysterio, declarei-lhe então que
eu próprio seria o portador.,. E ell-o!...

E entregou fi rapariga mn embrulho cuida-
dosnmente feito que eilft desfez rapidamen-
£8.»»,

iiesmo leito de
pulseira de platina

Numa caixinha cgiiaí,
velludo fulvo, eslava uma
idêntica á que Ciarei lão brutalmente lhe
rançara do braço, algumas lioras antes...

Decididamente, disse cila, o enigma como
você o denomina complica-se cada vez
mais!...

Resumidamente, contou a Perry o inciden-
le da tarde e a maneira inacreditável pela
qual Ciarei entrara na sua casa c lhe tirara
a jóia que trazia no braço.

Achou mesmo que não devia oceultar ao
joven—advogado o motivo que, 110 seu cuten-
der, provocara esle acto tão extravagante, de-
vido, julgava-o, a uma louca e súbita crise de
ciúme.

E' muita honra que com isso me dá o
Sr, Ciarei!... accentuou Perry, com um lai-
vo de magoa... Devo dizer-lhe, aliás, minha
prima, que eu o considerei sempre meio alua-
do. Não se leva impunemente uma vida como
a delle e não é sem sobresaltos que se exer-
ce semelhante profissão!.,.Mas, a outra pulseira, a que elle levou,
ue onde. veiu?...

—Oh! quanto a isso, a explicação é sim-
pies!.., Foi-lhe certamente enviada por cn-
ganol... Como eu, você teve occasiâo dc ve-
rificar, no escolhcl-a, que havia varias, iden-
ticamenle iguaes!... Dahi sem duvida pro-
vém a confusão!...

Talvez lenha razão!... Nesse caso, meu
primo, não era só hoje de manhã que eu lhe
devia agradecer, mas também agora,.. E' o
que faço sinceramente!...

Assim falando, poz a pulseira no braço.
Pcrry Rennett sentara-se a seu lado, e, sob

o pretexto de admirar se a segunda pulseira
produzia o mesmo effeito que a outra, ti-
nha presa na sua a mão da rapariga, que
apertava estreitamente,

Prima, interrogou meigamente, não me
concederá hoje uma resposta á pergunta que
lhe fiz esta manhã?...

Fila inencou lentamente a cabeça,
¦—Por que tanta pressa assim?... Tenha

ainda mais um pouco de paciência, PerryI,,,
Creia-mc, o 

"tempo 
é o seu mais poderos"o aí-

liado 1...
Q final do dia, * principalmente 11 minha

(Transcripto da "A Cidade", dc Ribeirão Pre-
c) O estado da Companhia era prospero na I Io, Eslado de S. Paulo.)

gem a qualquer escapatória.., A rapariga is-
io percebeu e foi com voz cada vez mais Ire-
mula que respondeu:

Sim, sim, comprebendo perfeitamente,
Pcrry, que chega um momento cm que é pre-
ciso dar a um homem uma certeza e qne essa
hora chegou para você e para mim!,., Além
disso eu já lh'o havia promctlido,,. Que irft
pensar de mim, 110 entanto, e não terá você
o direito de dirigir-me todas as recrimina»
ções, si eu lhe confessar que apezar desta
promessa, apezar do sonho rpic acabei do
confiar-llio, eslou tão nervosa, lão einocio-
nada, que hesito ainda!...

¦—ii' possível 1... No entanto é seu pne,
como disse, que, vindo á sua presença, eollo-
cou ainda uma vez a sua mão nn minha!...

Rem o sei... Desde pela manhã, a mim
mesma o tenho 1 petido limitas vezes... Mas,
é mais forte do que eu, não posso resolver-
me a tomar ainda uma decisão lão seria, tão
capital.

Ali! disse Perry, com voz ríspida. Pereci
l)0-o... Você ama o tal homem, o tal fran-
cez... Ama-o mais do que o confessa, mais
do que pena, talvez!!...

Não, não... Não creio.., Não sei.,, Por
piedade, Perry, conceda-me ainda um peque-
110 praso... Dentro de alguns dias, estarei mais
calma !...

esses dias você me responderá,
menos que não me desanimei

do dia seguinte correram para Elaine lentos
e monótonos...

Por duas vezes, quiz tomar uma resolução
que iiiconlcstavelmente seria mais simples,
e pedir no próprio Ciarei a explicação da sua
iiicomprchensivcl atlilude...

Por duas vezes deteve-se na occasiâo em
que a sua mão segurava o phone, sempre pa-
ralysada pelo vão sentimento de amor pro-
prio ao qual tanta gente, tantas mulheres*
principalmente; obedece, tão desastradamente
na existência,.,

Estavam durante o dia Elaine e a lia Rei-
ty sentadas junto á mesa de chá quando Per-
ry Rennett entrou. Quando os doiis jovens
ficaram sós, Elaine voltou-se para o primo;Faz-ine prazer a sua visita, Pcrry,.. Des-
de pela manhã esperava-o inpacienteinenlcl,..

Isso c serio?... Si soubesse o prazer
que me está dando!,.,

Ouça... Queria vêl-o para confiar-lhe
um sonho que tive... Um sonho extraordi-
nario...

Erecta, na sua cadeira, com os olhos fixos
e a voz agitada por um leve cslremccinienlo
nervoso, proseguiu:
_—Sonhei que meu pac apparccin-mc.., Di-

zia-me elle que si eu rompesse relações com
o Sr. Ciarei c si depositasse d'ora avante Ioda
a minha confiança em você nada mnis teria
a receiar da "Mão do Diabo"... Embora eu
não ligue a qualquer sonho maior importan-
cia do que merece, esse me perturbou a tal
ponto que quiz conlar-lh'o sem demora c com
toda a franqueza...

Bennclt ficou silencioso durante alguns mo-
mentos; cm seguida, descansando a chicara
de chá sobre a mesa, approximou-se da rapa-
riga e, tomnndo-lbc a mão como na véspera;

—Elaine, disse a meia voz, fixando os seus
olhos ardentemente nos dn prima, bem sabe
quanto a amo!... Confie-me o direito de pro-
legcl-a. lira, bem o sabe, o mnis caro desejo
de seu pac dc nos ver unidos um no outro!...
Dcixe-me partilhar dos seus riscos, c juro-
lhe que, tarde ou cedo, daremos cabo da "Mão
do Diabo"... Responda-me, Elaine, por fa-
vor... E faça de mim o mais feliz dos ho-
mcnsl...

A .precisão deste pedido não deixava mar-

Passando
como hoje, a
definitivamente!..

Não... Estarei, ao contrario, mais ajui
zada... Já lhe disse que cada dia que pas
sa augmenta a sua probabilidade dc conveií
ecr-me!..,

li' precisamente porque você já m'o disse
Elaine, que custa-me dar-lhe credito... Ma
não quero insistir... Além do que, bem cou
prchendo, seria inútil,.. Não lhe falarei, po(
no assumpto, antes que delle seja a primei!
.1 falar-me!...

Obrigada!...
Apertou-li e afastou-se.

mtinna)

¦ ¦ 
, *
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Este foi lie lim c_ o Io
será cxhibido quinta-feira
nos cinemas r'a!hè e Ideal

do 12" episódio qu
2? do correntt
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AUPETITJAQUIN
A run Sete do Setembro, 175, |inrticipn á
su» numerosa o chie clientela que, para
cominemorai< o nnnivernario de sua fun-
dnção, a 12 de junho, mandou vir de Paris
lindo e variado oortimento de modelos de
cttanéos e formas em tnffctao, velludo e
tng.it, que oeeão vendidos a titulo de bo-
nitricaçào a'é o dia 12 de junho, desde o
preço barattssimo de IG$000 em deante.
Mesta casa encontrarão um bonito e va-
riatío sortimcn&o de enfeites parachapéos,
assim como também se reformam e enfei-
tam ji. i* qualquer figurino com muita ele-
ganoia e chie e por preços excepcionaes.

ia Ssê© êS® Setembro. 175

âU PETIT PAQÜIN
z^zmzmmímmmKArté^vm.

i ¥e?ida de passagens
!ii 
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PtTRQPQüS [ ÍRiBURGO
COMPRA DAS PASSAGENS

COM ANTECEDÊNCIA
Rsssrva tte leitos para V ciaria e Campos
Excursões a qti ilquer cidade servida

por essa Impiíi ta;íír> via férrea
Uliima palavra em facilidade para o publico

Á TRANSÕCÊANICA
149, Avenida Ro Branco, 149

Telephone 5.892 Central

^^-^^r^mm

I Drogaria Granado & Fios
RUA UhIIQUAYANAN. 9

NAO TEM FILIAL
1 DROGAS GARANTIDAS

PRHÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a 1 gram-

ma para pesagem cpnat»u.i"fca cia
fr-egxiezia.

Directores: FRANCISCO F. MENDES VI4NNA (Inspector escolar)
e 1). RACHEL ÜE MO mi A

Professores i F. Vianna, Basilio Magalhães, DD. linchei Mouro Luiza Azam-buja V. Kcircira, Adolia Mariano, Anlunieta Barrico, Alice Ferreira Maria da Gio-ria ile Moura Diniz e Arindu Sobral, Mia. das .1 ás 5.
Cursos de preparatórios — Directores : F. Vianna e Dr. Oniar Simões Magro-

30, RUA GONÇALVES DIAS, 30

gfâ^^mmmlmmwmBmmkWtWBkm
DIGESTIVO INFANTIL

(A BASE DE PAPAiNA) *""
Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador das

funeções gastro-intestinaes das" creanças
Peçam prospectos á
- PHARMACIA SILVA ARAÚJO-

Rua Primeiro de Março n. 11

MBHMM

Artigos para uso domaitloo
A Ciiha Qernldes »'• »iu»m wiuii

main liiiriito.
-S.n-.ii-. du l>in'i',i>>hii nnnt

ntimi quentOi Aii|ilkii«
8U Olll <|n.ili|ii»T tlor mi
V» lllll-, llli.lllll, i-in-,, »¦»»-
lleiis. OtC, Uo U I». . 14?0<)I)

Voluti tio enxofro pnrn iIok-
ml.-.-iui- »in,ul»»-., ml»
liiloii, l-Mincu.- r,»ln\
liimiliis, ele,, «Io $000 a 2i;000

Di-sliifn-lanlc N.C,, iiimIii.roso pura omprojjo mu
lll\ ii|;»-n-. tio OHBOlO, lllllü,

Mluilillltu ilu l.v.nl, Ü0
I • HMI II  2*50(1

Agun oxytíonndn, pnrn lu-
vfltfom »i.i hocn, loriiluii,
risiulns, lollollo, vidro
da li 000 ii.-  Ü?.ri00

Vnsgllnn ontorolloadii o
riiiiiiniiiii, In ".»;,.» o lula
Ju 1^^!(M>  29500

KiiipInMnis pnrn ciillosi
fistlllu»» o í;i»I|h", (Io
suou ii  :i.*ooo

Elasníillor-i pnrn corrigir
iittiluili- viciosa llll lins-
to i' endireitar ns eus-
tns, um  10Ç0OO

Cintas do borrnchn, to-
Oido (Io piililin, ulusti-
cos, ile todos os systo»
mus, pnrn (liinlnuir .-»
oboslundo o tirar ns
niiiniiiilins do ventre,
do 11*000 25ÇO0O

Fundai do borracha, do
camurça, carneiro, pol-
lien, simples de um In-
do, duplas do dous In-
dos, pnrn reduzir ns
lieiiiins, de 2$600 a. . 259000

Almofadas pnrn ns senho-
ras (hygíenfcns), pnrn o>
flllXO iiu-usliunl, pneu-
tos do lü Ci com cinto,
do :tf?r»<nt  09000

Irrijíiidores de nglltllíl,
completos, pnrn lnvn-
«em de ,-issein e inles-
tiunes, de l litro o 2 li-
tros, 78000  8ÍUIHI

Ditos de zinco pnrn lava-
gem de nsseio e iiitestl-
unes, de 1 litro e 2 litros,
de 48000  69000

Ditos dc vidro, para lava-
gem tle nsseio c Inlcsll-
unes, de 1 Ittro c 2 litros,

de 48000  5$000
[lideis esmaltados, para

lavagem de nsseio, com
descanso; ditos para
partos, de 108,a  258000

Canulas de vidro, ditas
para Injcccõcs, quentes
cloblumdor de porccla-
na, de 8800  148000
Casa Gcrnldcs — llua Buenos

Aires 11. llít, antiga rua do lios-
pieio u. 11S — Hio do Janeiro.

LOMBRIGAS
Sao cxiinllldn.s com o

XftROPj VERM1FDB0 DL' PBRESTRELLO
Agiiuiuvoi uo |iidmiiir, n&o irrita o« Intaillnoi, nRo tem illoln nom pilv» m crorni-

•;»-> ilu «tiim Iwliliu*" vmiMiin.o pr.itr.M 111:11 o ,¦- IhxaUvu o o uu u*o A da offello logiiro limlu
pura u-i cronnçni onino para o» mluiitn, Vidro. :i)uuo llomoito-io |iuln Uirmio mu

vidro por 4$0.iü; «ol« vlilrm, pnr |8$ri00, n dOIQ vldroii por :i.ri$<MKí

1 ende-soa a GARRAFA GRANDE
Ku.i Uruiiuivaiiii. 00 -Peroatrollo & Pilho

¦> X . 
'(.M'J»»V

ANTAIVGTIGA
Recebèiii-se pedidos

c ençoiiimendas des
tas aí ama das cervejas
no leposiio á rua Ria-
chuelo u. 92, (Empre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
iio. Telephoise 2Á61 '.

ESCOLA UNDi-R¥/00O

Só nli so nproiulo v escrever com
os dez ilcilos, sem olhar u toclftdo.
(Systema americano) cm pmu-u lom-
po, a I0S e a lãj niensaes. Curso
especial para senhoras. WHNIIM
HIO ItUANCO, I « Tel r»7 Central.

Companhia Nacional
de Seguros de Vida

Fundada em 1895

de
20 annOi tíe progresso

18SS - 1915
Pagamentos feilos aos se-
(jurados por liquidações cm
vida ou aos herdeiros por
fallecimento dos segurados
e fundos existentes para
garantir o cumprimento dos
contractos de seguros em

vigor:

RS. 82.9I8:229$222

Prêmios módicos

Paína de seda  2$000
Dita de ílexa 
Bazar Herminios

Praça da Bandejra

ACASABERTHÔIDOIW
RIO DE JANcIRü

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguezin que a coutar tle 8 tle Maio a. c.

venderá as
l LÂMPADAS «GE-EDISON

y
pelo seu novo systema americano :

Caila compra do tampadas dá diroito »i um ou mnis ucoupous»
nn soyuinto proporção:

I*oicuia lâmpada ntí fill rolai 10 ajitrogurâ
Um velas (cuinmum)velua (l|- w.itl)

VOlilt s i) 
D a 

I COIIpUII

lllll
-.(Ml

lllll
Uu >
HO»

llll ul
1500
2 000
:io o

vela l
Nrla.S
velas
\elin
velas
Velas
Velas

fia

V

Os cuiipniH Fcrão re i;,ilai|n< na
ÇaSa Bcrtholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os premiou acham-se iii-.llcuiiu* ua liíla tia lirinitcs oestau cm cxposlçilo
jicimanciitc na ( asa DEItTIIOLDO, AVIv.MDA IU0 liltAM.O N. RO

Mj PEÇAM A LISTA DOS BRINDES E3
fijí:1 Compras a praso nüo tèin direito a coiipons p[|

üiJ:!i(K^Wt.íái»J: ^:&&

I Notre Dome de Paris
mànm vmm

© desnato do
Em todas as mercadorias

IMSTITUTQ PQLYSLOTtCO
lísião liini'i'iiiiianiiii n> suguiules cursos

»lt~le iit>liltito:
Curso Normal
Curso Gyiiinasial
Curso Anriexo
Curso Primário
('urso Commercial
Curso de Táchygrapliia
Curso de Liiiguas
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso de Dáctylographia
Curso de Prendas femini-

nas.
0 corpo ilmíente 6 useoltiUIóacttjiriclio

c ineiei e iiliiolfiuj oi>iiü..in,»i.
A disciplina do cstabeiecünoiito 6 ir-

reprclieiisivél '
No gênero é o uaico estabelccimenlo

ila Capital
AVENIDA ÕÍÕTÍllA.NCo. 100 c I0S

deliciosa bj;bíi>a

tf ..*

\ /

Espumante, refiigernnta, sem
álcool

Comer bem só
na Transmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo paia esta es-
tação. Venham expsrimen-
taro bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega 158
Telephone 3.650

Rodrigues Saünes S C.

l
Faz vestidos par rpínlquor llgurino, eom

toda 11 perfeição o rapidez, preços bura-
lissimos, rna Goiiçalyos'. Dias 11. 37, so-
lirudo, cntrndii pela joalheria Valentuii,
1'cirplione n. 0','.l i.ealral.

iliiiriiiiil
usando o susponsorió Elcetrico-Ma-
gncticp do Dr. Wilson Cuia inlal-
livel e ubsolutaineiitõ certa ilus OR-
CAOS çiifrüquccidas por uma moci-
dade desregrada ou uma veibice
preiniiliira.

DEPOSITÁRIOS
ME RI NO & C.

RUA DO OUVIDOR. IGIl-Rio
Uomettcmrsc catálogos desle

apparelho. Representante eni São
Paulo:

1IASI3IAR10 LftURFlXG
RUA IS DE NOVEMIIItO ri. 7

Perolina Esmalte- ™t
rado, ejue adquire c conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3|.ooo PO' DE
ARROZ PEROL1NA, suave
e enibellezador. Preço 4^000.
Exijam estes nreparados, á
venda eni todas as perfumarias
e no dedosito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

LoferiasdaCapítal Tederaf
Companhia da Loterias Naolonaoa

do Iraall
IJttr.iecdeü |iulillciis, «oil O finnill-
«nvíio uo riovenio retlei.il, ns 'i \\'i e
iioh liilihiiitiiN As 3 linias; a ruo

Visconde do Ilnbornliy u, 46

AMANHA
3<|o - 10"Ini

Poi i$6oo cm meios

Depois de amanha
A's II liiiras dn Inrdo

lOOiÕiOQO
Tor lí>700, eni meios

Os nctlitlos de bilhetes do inte-
rior devem ser ncoiiipunluiilos de 1
mais U00 réis para « porte do Cor-'
reio e dirigidos nos agentes iterncs
Nn/nietli i\£ C.. run do Ouvidor
11. III, caixn n. SI7. Teleff. MIS-
Vivi. c na COlll I?. tiuiniarães, Ho-
wrlo 71, esquino tio beceo das Cnn«
cttllns, caixa do Correiu 11. 1.278

E1 preciso dominar a multidão
= A

Stadt Munchen
Siiecuisal do Campestre

Hoje :
Feijoada Çtmiliar, cangica á

bahiana.
Grande ceia, ao ar livre, no

esplendido terraço.
Amanhã :

Mayonnaise de garoupa, va-
tapa e caiurú á bahiana.
I Prnç.n Tlrntlontes 1

Teleplione 00"» Central

cura
rc-

pentiiinincnto dor dc dentes.
Vende-se em todas us phnrmn*
tias; não é veneno e nãoqueí-
mu n boca.

Preço 18000
Caixa do Correio 1.5)07

I

Dr. Everardo fóarbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias dc senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
3'14, Sul.

elegância força
oexito!

I ElMi
22, Uruguayana, 22
Kniio Sele do Setembro «

Cu rioca

60$, Bis
Ternos por

medida
- DE —

chcviots,
diagonaese
casemiras

das melho-
res marcas

inglezas

2^2

IZLZZ2ZZZi^y:y£Z££^^
Prisão de ventre, dores de cabeça, digestões diíTiceis, falta «j
de appctite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollesa, etc, não 1

existem para quem usar as

eauladorasos,"~ B"":ilulas Vd 1'dUJO
DUAS A' NOITE

Ef feito certo e suave -- Vidro 1 S5oo

l':t^K| I f!DA a IIBROS

P&M Ernesto Souza
milfBRONCHITE
f00É$ Roaquiilão, Aslhma,
t^B Tuberculose pulmonar.% !,';';-f 

GRANDE TÔNICO
abre o appeiiie e pro

torça muscular.

GRANADO « C. I» de Marco, 14

Pintura do cabeüos
¦MME. OLIVEIRA tins»: cubcllos par-

tieulariiieule, só u senhoras, om llcnnó.
Ãctúaliuciitc garanto u maior perfeição
no seu tmlmllio. Duração: |Uatro mezes.
Completamente inoffcnsivo. Preparados
reefíbiilos ila Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Tèln|ihonc n. 5.S013—Ceiitral.

Caíé Santa Rita

^^^jã^^íJ
O MELHOR DO KKASlIi

Enconlra-se em toda a papíe
li' esle ipie todo o uiuiidu toma depois

ilas rcrei»;òes de cerimonias
Torrações especiaes para bütequins de

primeira urdem
llua Acie 81 — Teleplione Norte 1.<KV1
Mal. Floriano 22—Telcnhono Norte 1.3,18

fclepli. 2.184 Villa rWlBHB^

I mmmwFmçmm

HOTEL AVEMDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores eleetricos.
Frcqueneia animai de 2U.O0O clien-

js. Diária completa, a partir da
10SOOO.

End. Teleg. — AVENIDA
UIO Úlí JANEIRO

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Digestões difílecis, azia, gastntcs,

cnlcritcs, prisão de ventre, innoliali-j
to, 1IO1- e peso 110 estômago, vômitos, I
< t o res ile cabeça, curam-se com o jEfixireupèpliio 1I0 prol'. Dr. lieuicio |
de Abreu. A' venda nas boas pliar-
macias e drogarias do Itio e dus Es-
lados. — Deposito — 10, Rua 1» dei
Março, lü. — Hio.

mmmsMaummsamixsMmasiaaaeait

CAMPESTRE
R, DOS OURIVES 3y

Amanhã .10 almoço :
Mayonnaise de garoupa, va-

tapa á bahiana, camarões tor-
radps, grandes peixadas, ovas
de tainh-

Ao jan ir:
Perna uc porco assada, boli-

nhos de bacalháo, muqueca á
bahiana.

Todos os dias: ostras cruas,
sardinhas nas brazas, canja es-
pecial e papas.

Provem o Anadia, branco e
tinto.

TELhP. 3.666 NORTE

Leilão de peita
Em 23 de Maio de i91 íí
L GOHT23if.ja & 6?.

Henry & Armando suecessorea
Cnsi»FUNCtADnEMia67

45 - Rna Luiz de Camões kl
Faiem leilão dos penhores

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

MARCA s3«' RECISTRiVDA

GARAGE AVENIDA
Itepuliula a I - il'esla capital

Autos dc luxo pnrn ensiinientos e passeios
Z±Z ESCRIPTORIO \ =¦

Av. Rio Branco, 161-TeI. 471 cenlral
GAHAGE E QFF1CIXAS-:

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

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-

na CASA lIAUliOS.,, praça Tira-
dentes n. 6, junto á Camisaria Pro-

grosso.
N, li. — N'esla casa cobrem-se

clmpóos c fazem-se concertos com
rapidez e pei-leiçfio.

Cornora-se

BENZOIN |Para o emliellezamento do rosto e h
das mãos; rei rosca !.'

a pelle irritada pela navalha 1
Vidro 4Sooo. Pelo Correio |

jj DSooo |
[Perfumaria Orlando Rangel

A FIDALGA
ltcstaurant, onde se i-enncm as mclho-

ros familias. Rigorosa escolha feita dia-
riamonte, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

IttJA S. J0SE', 81-- Telep. 4.513 C.

DINHEIRO
Einpresla-sc sobre jóias, roupas, fa-
zendas, metacs e tudo ipie represen-

te Valor
»•" -»J"V/ A^

Rua Luiz de Camões n« 60
TUI.HPIIOMÍTilfi NORTE

LOTERIA
DE

paraulida pelo g.""j>rna tjp
catado

íerça-feira, 23 do corrente

Por i$8oo

Bilhetes A venda em todas as
à!ms lotericas.

THEATSIO RiiPUBLBCA
Empre-aJOSE' LOUREIRO

Grande companhia eqüestre, gymnastica,
acrobatica, cômica c miuiica do

AMEKIGAN-CIKGUS
Direcção 1-. QUEIUOLO

HOJE "MO JE
Quinta-feira, 18—A's 8 3|-i da noite

Grandioso programma— Tomam parte os

Leões selvagens
Apresentados polo capitão Ensina

Programma sensacional o variado — A
maior ci mr.anliia, a mais completa om
« tuiirnée » pela America. Artistas pro-cedontes dns principaes circos e hlppo-
dromos »lo mundo.

Esito da a troupe 9 QIIEIUOI.O — A
MONA GEISHA-CHARLES ANDTAN, cn-
micos,originaos e excêntricos—.Miss 0NY,
nolavel artista.

Engraçadissimos clowns e tònjs—Nu-
meros ei[uoslres—Sempre novidades.

Domingo, 1 matinée j

IHEATRO RECREIO
Empresa J0SE' LOUREIRO

Companhia RUAS.do lheatro Apollo, de
Lisboa

HOJE - A's 7 3|l o 0 3|l - HOJE
Espectaculos em iiue tomam parte os

applaudidos ducttislas luso-brasitciros
OS GERALDOS

Representações da famosa revista por-tugueza—Grande e.xito da companhia.

De Capote e Lenço
Suecesso colossal de todos o? artistas

A revistaportuguozaquerida do publico!
Amanhã—DE CAPOTE È LENÇO.

Brevemente—Grande e sensacional cs-
pectaculo

.'..'j[.vi,»li.'sr. Ki.-m ijc aianCo SUCC6S8#

l^Z^Si^BSS^SS^aSSES^llSXSSlSlSSSIBKr^

HOJE-mtima © deiiBiííua—HOJE
noito em que a insigno artista PAl.MVItA UASTÒS representa a sua

notável creação, a celebre opereta eni tres actos, de grande de suecesso

Tomam parto JOSÉ' RICARDO, ALMEIDA CRUZ, Adriana de Noronha, Ju-
lieta Soares, Fernando Pereira, Vianna, M. de Almeida, Martim'», etc.

AMANIIÀ-PIti.MI-lRO GRANOU FESTIVAL—AMANHÃ
. . de homenagem ao illustre avidor

[Aberto dns 7 horas cia
manhã ás 7 dn noite)

jTUSèrm & c.
$*3fifr*r^í*tV*'!t(fflR$*Pífrllfí*R

THEATRO APOLLO

qualquer quantidade dc jóias velhas
com ou sem pedras, do qualquer valor e
cautelas do (uMonlO do Soceorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dius n, 37.

Joalheria Valentim
Teleplione 901 Central

Gratiíica-se quem entregar
á rua da Assemblea n. 52,
(pliarmacia) um cachorrinho
lox-terrier tle cor branca com
manchas pretas c castanho,
com rabo cortado e torto. Le-
vava colleira de couro e metal
branco; chama-se Nero

Vende-se
Uma motocycleta marca In-

dian, com pouco uso. Para ver
e tratar

Largo da Carioca 3

Gruta do Morte
ABERTA ATE' 1 HORA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 4.831 CENTRAL

Hoje ao jantar:
Vitclla assada com ervilhas, frango á

Luiz XV e fricaniló com pirão do ba-
latas.

Amanhã ao almoço:
Colossal peixiiiia e bacalboada, roupa

velha o tutii; baoalliáo e feijão com leite
de coco e muitos outros.

Todos os dias moqueca, carurú, vata-
[iá e frigideiras.

A primeira casa da aclualidado, não
só cm nitéos á bahiana como em pelis-
queiras á portugueza e vinhos, ó som
contestação a Gruta do Norte.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

44, Líirgo S. Francisco dc Paula, li
Teleplione 3.811-Noite

MENU
Amanhã ao almoço:

Mavonnaiso dc garoupa.
Caldo á Malboa.
Hacalliúo á Luzitana.
Lingua .» gancha.
An jantai'—.Suecesso.
Sopa e filet do Ltrtnrtiga.
Assurdn de bacalhau ;i nlenitejana.
Frango á Gentil Pastoril.
Assado á Monroe.
Vinhos, iguarias, legumes, frutas u

cluuvuloria.
ISão ha o itro no gênero.

zm-sz
jóias a preços bnrutlssimos : nn

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria feíeirtim
Toleplinne 11. !H)4

3 kJ St ia \Á «ttj?

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

OUITANJiA, 72
Telephone 3.096 Cenlral

3laeías
Começando agora a melhor época paraa plantação de pomares, ninguém devo

comprar arvores frulilcras sem primeirosaber os preços e as condiçflos (le venda
de Augusto Fonseca, á rua Mniiz e bar-
ros lilii); peçam catiilagi s gralis.

Mme. BtlLIENI IZtZ
da Mat. da Fac. Med. com-
mímica ás suas clientes que
se mudou paia a Pensão
Caxias, Largo do .Machado.
Tel. 5i t5 central.
—'  ¦'- •¦¦¦'"' om

Novos e usados, nacionaes
c estrangeiros, dos melhores
fabricantes e de diversos ta-
manhòs. Grande stock a pre-
ços de oceasião: na rua Ca-
merino ri. 104.

Ciso de preparatórios
Mensalidade 23§0OO

Diurno c nocturno. Professores do Pc*
dro II. Obteve nos exames do dozembro
1Ü1 approvaç.ões.

Rua da Assemblea 11. 98 — 2' andar.

penhores
ESfl SO DE BfflAlO

;a
UUASILVA JAUDIM, 7

Empresa JOSÉ' LQUHE1R0

Grande companhia de opera lyrieo ita-
liana ROTO LI & UILLOKO

A's 8 :t|l—A opera em tres actos, de
PUCC1NI

"HgUTftCI 8. PEOÍ20

com a sua honrosa assistência, a da direcção do Acro Club, ao qual é do- \dicada parle do producio, o a da redacção da NOITE, sob cujo patronato se ^roalisa este impononto espectaculo
Um decurso por um dos nossos ciumentos oradores.

Ultima da Hnda opereta—AMOR DE MASCARA.
Wlheíes i venda na agencia do ». Jornal «Io Brasil > até ás 5 hora» da

tarde. Depois na bilheteria do theatro.

Cantada pelos artistas: Flora Tosca,
cantora celebre, ELVIRA GALEAZZI; Ma-
rio Cavaradossi. pintor, ALES. DOLCI ;liarão Scarpia, chefe de policia, FRANC.
FEDERICI; Cesaro Angclotli, E. liAUON-
CINI; Sacristão, M. FIORI ; Spolclta,
i-jouto do policia, E, OULANUI; Sciarroni,

. ndaiiue, li. BARONCCINl; Um carce-
iro, E. BARONCCINl; Um pastor, V.

rANTUZZI.

Amanhã — Espoctaculo. Domingo
j Matinée » ás "1 112 horas.

Os bilhetes á venda ila bilheteria da
thoatro e na agencia dc», < Jornal do
Brasil », ihiu 10 horas d« isanliã ás.
5 da tardo.

MEU BQ1
MORREU

Tendo a lazer leilão em 2i>
dc maio de todos os penho-
i"es vencidos previne aos se-
nhores mutuários que as suas
cautelas podem ser reforma-
das até a hora do leilão
s 3aJ^Bcnzanii3Bi2!K&'5rti2íX.2K:iK:B<3r,a
THEATRO S. JOSE'
&SOJE—18 de maio—HOJE

Primeira exhibição do empolgante
film em 12 actos

íl i% BB flua H
f|| fyjj

Primoroso c sensacional trabalho dl
grande fabrica E. MARTTNEZ Y GUN-
CIIIÍS, de Buenos Aires.

Horário das exhibições:
Das 2 ás 6 da tarde—Sessões conti-

nuas.
a' noite—Tres sess»'ies : ás 0, ás 8 (

ás 10 horas.

Preços das localidades:
Camarotos, f>S ; pollionas, l$000;go

raef, $500.

Somente kíhi semanu


