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A entrevista do banqueiro
Sr. Lafont com o Sr. presi-dente da Republica

O que A NOITE conseguiu apurar
, Não foi pequena a emoção com que foi li-
ila hoje, no Jornal do Commercio, umn "vn-
jia" resumindo os termos dn conversa entro-
tida pelo Sr. Houilloux l.nfont, representai!-
do ura grupo de banqueiros francezes, com o
¦Sr. presidente da Republica, A impressão
prlinclrn qne tal conversa nos deixou, como,
de resto A maior pnrtc dns leitores, foi a <le
que, ú vista* das publicações offieiaes infor-
mundo sobre a aiigustiiru de nossas finanças,'os ciipilnlislas estrangeiros tinham julgado
prudente advertir delicadamente o nosso go-verno de quo para o próximo nnno, dcaiitc
dns difficuldades dns praças curopéas, obri-
ftadas a caucionar os títulos brasileiros nn
Norte America, pnra levantarem cmprcsU-
mos, não encuntrnrininos facilidades de rc-

i nnvnçnd do fuitding. Foi essa a impressão de
l-todo o mundo c por tal motivo a "varia" se¦revestia de profunda gravidade.

Procurámos nos informar scguramcnlo so-
hre o caso c podemos assegurar que as pala-

j.vrns do Sr. Houilloux Lafont não possuem a'gravidade 
que lhes emprestávamos.

Uni primeiro .logar falta no Sr. Houilloux
Lafont qualidade para falar cm nome dos'banqueiros com quem teríamos do discutir o
fundiria, caso fosse necessário renoval-o. Nos-
sos banqueiros officinesrnn Europa continuam
a ser os Srs, Itotlscliild e exclusivamente'ellcs. Os interesses representados pelo grupo
chefiado pelo Sr. Houilloux Lafont são os
das empresas construetoras de estradas de
ferro . Viação Bahiann o outras, empresas
cujos contratos, segundo ns nossas informa-
ções, têm sido cumpridos á risca pelo gover-
no. Taes contratos, reputados ainda hoje
como escnndnlosissimos, não tora recebido
cumprimento exaclo precisamente da parte
dos contratantes c muito benigno se têm

.mostrado o nosso governo, continuando a
lazer face sósinho aos seus compromissos
sem reciprocidade dos contratantes.

Si, pois, os títulos dessas empresas se acham
depreciados, não 6 por culpa do Brasil. De
facto, o governo francez procurou reunir lo-
dos os tiiulos de empresas sul-amcricanns
parn cnucional-os nn praça de Nova York mas
isso cm nada altinge a solvaliilidade brsilci-
ra, nltcndendo-se a que o Brasil está pngan-
Jo os compromissos resultantes dos contratos
.om essas empresas.

O (pie se dá no momento aclual, c razão á
:pial se allnbue esse movimento dos banquei-
;os francezes chefiados pelo Sr. Houilloux
Lafont, é que, cm obediência á lei du orça-
muito, todos esses contratos estão sendo re-
vistos no Ministério da Viação -e os Banquei-
ros, creando unia atmosplieru de alarma nn-
cionnl,. visam apenas alemorisar o governo,
de modo a (pie se faça uma •rcvisiíjfc favorável
«os contratantes. '"'Pnfccc,'%itjrç_a,iito, 

quu_j.
despeito dessa enirípanlia de afemorlsaçSo, o
governo tem resistido na defesa dos interesses
brasileiros, c que a revisão dos escandalosos
contratos se fará sem influencias de tal na-
tu reza.

Nós não duvidamos sobre a difficuldade da
situação financeira nossa. Diariamente mes-
mo estamos n chamar para cila n attenção do
publico e dos dirigentes.

^o caso actual, porém, não se traia sinão de
nm simples trne de defesa de interesses de
ponlr.itnntes em opposição aos do Brasil.

UM TELEGRAMMA ESCLARECEDOR
Foi ba dias publicado um telegramma que

passou quasi inteiramente despercebido e que
|cm relação directa com o assumpto de que
islamos tratando. Esse despacho, expedido
fie Paris pelo correspondente do Jornal do
Commercio, dizia o seguinte:

0 ministro da Fazenda, Sr. Ribot, vac con-
vidur brevemente os possuidores de títulos

dos paizes neutros, mas especialmente do Bra-
fiil, da Argentina c do Uruguai/, a depositai-
hs no Thesouro para o fim de regular o cam-

;'¦;. ,iio com o Estados Unidos.
. ' O fim do governo, ao tomar esla providen-cia, ,!, ao une parece, negociar os títulos es-

tranneiros, dardo-os eomo pagamento tle
compras feiL , nos paizes emissores, em ve:
de exporta, ouro para satisfazer os compro-
inissos assa mldos.

COM O SR. LAFONT — S. S. EX-
PL1CA-N0S A SIGNIFICAÇÃO DE
SUA CONF.ERENCIA

Ante a noticia hoje divulgada, resolvemos
procurar o Sr. Houilloux Lafont, banqueiro
em França c director do Crcdit Foncier.

Recebendo gentilmente nosso representante,
o Sr. Lafont, depois de lembrar o quanto está
preso ao Brasil pelo coração e pelos avulta-
dos capitães que lem aqui empregado, disse:

.— O fim essencial, sinão único de minha
visita de honlem foi falar no Sr. presidente
da Republica inins lanlos assiimptos de cs-
Iradas de ferro, do portos c de bancos, nos
quaes eslá empenhado o Brasil. Devo, po-
rcni, lhe dizer que, nn fim da conversação,
tive ensejo de fazer umn serie de ponderações
a respeito da repercussão dos embaraços fi-
naneciros do Brasil sobre as finanças allia-
das, chamando especialmente n attenção de
S. EXi sobre a dupla depreciação que vem
soffrcndo os capitães estrangeiros: deprecia-
ção geral resultante da guerra c dos consc-
quentes acontecimentos financeiros, a qual
pôde para todos os valores ser representada
normalmente em 20 n 25 °|°, c depreciação
pelo não pagamento por parte do governo
brasileiro do serviço de sua divida exterior,
onde os títulos do funding substituíram o
ou ro."Hasta 

lhe dizer, continuou o Sr. Houilloux
Lafont, que, dentro do período de 1014 a
11)17, pôde ser orçada em 20 milhões eslér-
li nos a somma de coupons que deviam ser
pagos em ouro c o foram cm títulos de fun-dinii.

Certo, prõseguiu S. S., esse mal não é só
do Brasil, visto (pie em outros paizes, como
na Argentina, os fundos se depreciaram cm
cerca de 15 a 20 "|". Esta proporção, porem,
é relativamente baixa si nos lembrarmos (pie
os fundos brasileiros baixaram talvez de
50 "j", proporção que sube ainda mais nas
empresas particulares que tèm negócios de-
pendentes ou não do Thesouro do Brasil.

Depois de dizer cousas tão tristes o Sr. La-
font sorriu esperançado, para derramar o
balsamo dessas prophcticas palavras:Apezar do quanto acabo de expor, ligei-
rn mente, presto minhas homenagens á politi-
ca do Sr. YVeneesláo Braz, que, paulada pela
mais- rigorosa economia, tem melhorado um
tanto a situnção que é conseqüência, cm par-
te, de políticas anteriores... A situação do
Brasil, insistiu S. S., não é tão fcia~co.no
su pinta; o.-mal,desse paiz c apcnasjâmtoágjfc

.so .d.ò-íPht-süiiro, qíic certamente se"rcsolveT;V
por iiroá política de desenvolvimento do in-
terior e, -sobretudo, de rcorgnnisnção finan-
ccira.

Perguntámos ao banqueiro francez sobre que
bases, em sua opinião pessoal, deveria ser
assentada a invocada rcorganisaçáo.

S. S., porém, se esquivou a responder, ai-
legando que não lhe ficaria bem e seria pre-
lencioso tomar ares de querer dar lição de
economia política no Brasil.

Antes que o nosso redactor se despedisse
S. S. fez empenho de firmar o seguinte
ponto:Junto ao Sr. presidente da Republica
fiz apenas questão de provar que os alliados
tèm o direito de esperar uma benevolência cs-
pccial do Brasil, visto (pie elles, mais (pie os
outros, sempre se preoecuparam com o desen-
volvimento do paiz, concorrendo para o mes-
mo com capitães mima proporção de cerca
de nove décimos. A attiudc do Brasil, cou-
cluiu S. S., si não é decisiva para as finan-
ças aluadas, cuja resistência financeira está
acima de qualquer golpe, nem por isso deixa
de concorrer para um certo enfraquecimento
das mesmas, impedindo-nos de fazer com os
titulos brasileiros operações que nessa hora
augmenlariam ainda mais aquella admirável
resistência.

Os terremotos na Itália
LONDRES, 19 (A NOITE) — De Roma in-

formam que os abalos sísmicos de honlem
fizeram-se sentir com maior intensidade na
Umbria, na Toscana e no Veneto.

De todos os pontos, porém, aquclle em
pie o tremor foi mais violento, foi em Rimi-
ii, onde muitos edifícios ficaram com as pa-
redes fendidas, havendo lambem caído ai-
jumas. O numero de feridos é ali de oito.

Durante cerca de meia hora antes de ser
icntido o terremoto, ouviram-se fortes ruidos
subterrâneos.

«—««?»¦ ¦

A Constituição portugueza
—•——

O momento não é opportuno
para a sua revisão

LISBOA, 19 (Havas) — A maioria da com-
missão da Câmara dos Deputados que tem de
dar parecer sobre o projecto de revisão con-
stilucional, entende que o momento não é
opportuno para sé proceder a esse trabalho.

0 DIREITO OE GRAÇA
VíuiVi no Estado do Espirito Sanlo um su-

ieilo chamado... O nome eu sei mas inc
'aqueceu. Esse. si,jeito era casado; tinha uma
mulher, um filho e um cauallo.

Uma vez elle. precisou ferrar a alimaria e
ordenou á mulher:

•— Pegue no pé deste cauallo !
.1 mulher cuntpliu a ordem e ella trouxe

o pnxavante, Mas o animal, que era ar isco,
sac.udin a perna num e.oie.e caleyorico, que
atirou o puxavanla pura um lado e a mulher
liara o outro.

Irritado, o sujeito bradou :
Mulher I agarra firme a perna desle. cauallo

Üesgruçado ou você verá commigo I
A pobre leuinlou-se tremula e segurou co-

no ponde o jarrelc do animal. Mal o mari-
lo começou a alisar-lhe. o casco, novo coice
ilalhou a operação. Enfurecido o homem su-
:a o revólver, eneosta-o á cabeça da mulher
tetona-o e faz-lhe saltar os miolos; depois
nclte uma bata na testa do cauallo e ainda
urrebatado de cólera corre ao seu rancho e
mala o filho com um tiro no ouvido.

I justiça deitou mãos â fera e a entregou
uo jiirg. Veredicto : condem nado a trinta ar.-
nos de. cadeia, por unanimidade de votos.

0 facto passou-se ha poucos annos ; mns
quem for á penitenciaria de. Vicloria estudar
este estranho caso de. criminalidade, em vão
procurará ali o monstro. 0 presidente do Es-
pirito Sanlo o perdoou, fardou, armou e in-
corporon á policia no poi.'o de sargento. De
modo que esse. ente. è hoje. membro de um
dos poderes públicos do Estado. Talvez mui-
'o.s ignorem (e nem posso exigir de ninguém
que o acredite aula de verificar) que a Cou-
stiluição do Espirito Santo c.reou quatro po-deres: o executivo, o legislativo, o judiciárioe a policia.

Esse homem, cujo nome qualquer capichaba
pode dizer (e que. não quero fazer esforço
por me lembrar), si não galgar patentes su-
penores no poder policial do Espirito Santo,
pude consolar-se com a certeza de. que lheesta reservado uni posto eminente, para quan-du passar a servir sob as ordens direitas deIMzebulh.

<> direito de greça, usado com tal licença
Pelos governadores de Estado, não será.uniu(lerogçiçuo do g 81 do art. 72 da Constituição"ue mantém a instituição do jury"?

R,

AO AR LIVRE
"No distribuidor geral dava entrada

uma petição dos advogados Drs. G G.
Seabra Júnior e Alfredo Costa, soiici-
tando no juiz da 7° Pretória Civel o
despejo da 7" Pretória Criminal, in-
stallada A rua Dr. Manoel Victorino
n. 151."

fD'A NOITE).

jupii-O T wm ^' ' ''' ¦ ¦ i ¦— . _—

O despejo da
7' Pretória

Criminal
•

Ha, no caso, uma grave oceur-
rencia, que deve ser apurada

A noticia divulgada de que a 7" Pretória
Criminal vac ser despejada, do edifício «pie
oceupa ú rua Manoel Victorino, no Kugeulu)
de Dentro, causou, como cri natural, grande
curiosidade dn p.irte.do publico.

t) quo se ndcanluva nessa noticia ern, npc-
nns, quo o propriitnrio do prédio requererá

¦ ¦'¦""¦"-yy-¦' ¦ /fâ&^f***'^' ¦¦¦

O edifício da 7» Pretória Criminal, quevae ser despejada
ao juiz da 7a Pretória Civel o despejo do
prédio oecupado pela 7a Criminal, por estaro respectivo escrivão, em virtude de ter sidoextineta a dotação orçamentaria para auxi-
lio ao aluguel dos prédios onde funecionam
as pretorias, atrasado cm três mezes.

Iísse fado, porem, apresenta aspecto has-
jante interessante, como pudemos hoje sa-
ber, indo áquella pretoria, onde falámos como juiz. Dr.-Fructuoso Muniz de Aragão.— Ku não Icivbo nada com esse caso 
foi logo dizendo o Dr, Fruclüoso. Como osenhor sabe, essa qucsfno de aluguel de pre-(lios nãó depende do juiz, nem directa, nemindircctamente. Ao escrivão c que compeleesse mister. Todavia, o caso é interessante.
Em resumo, o que se deu foi isso: Iíavsa, nalei de orçamento deste anno, uma dofaçao
para auxilio de aluguel dos prédios oceupa-
dos pelas pretorias. Cairia à 7a, na qualida-'feí^u^rMua, o .d£ .1009 _mcnsae&..-~>i&welux-ilío -foi -suspenso. Tinha õ escrivão quedesembolsar aquella quantia. .Não pôde e
dahi succcdcu o proprietário requerer
despejo.

Agora, (píer o senhor ver cm qne condi-
çoes se deu esse facto ? Examine esses pa-
peis.

E o Dr. Fruclüoso nos passou ás mães
uns officios e retalhos de jornaes.Examinámos esses papeis, qne, na realida-
de, continham cousas muito interessantes.

Diz o Io officio do Sr. Carlos-Maximilia-
no. ministro da Justiça, ao Dr. Fruchiòso:"Em referencia ao vosso officio de 15 de
março corrente, cem o qual remelleslcs ns
guias para pagamento dos alugueis, rclatl-
vos aos mezes de maio, .junho e julho de
1912, do prédio cm (pie funeciona esse jui-zo, declaro-vos que deixa de ser autorisada
essa despesa, visto ter sido ordenado, inde-
Vldamente, no respectivo escrivão c durante
nm-e mezes, o pagamento do auxilio p.i'-ntal aluguel, na ra.^ão de 2008, em vez de1009, como lhe competia por ser essa pre-toria suburbana."

Como se vé, o ministro negava anlorisa-
ção ao pagamento dos trcs mezes em atraso
do aluguel do prédio porque, "indevidãmen-
te", o escrivão, "durante nove mezes", rece-
beu no Thesouro o auxilio de 200$ mensnes,
estabelecido na lei do orçamento para as seis
pretorias urbanas, cm vez de 1009 mensnes
para a suburbana, que é a sétima.

Tentou o juiz, ainda, uma solução a esse
caso, mas, novo officio do ministro chegou
as suas mãos, ratificando o que se continha
no primeiro.

Mandou, então, o juiz que informasse oescrivão, pois que o ministro ordenava queelle recolhesse ao Thesouro as quantias querecebeu a mais.
0 escrivão pegou da penna e informou, "ios

termos seguintes:"Na verdade, desde o nnno de 1912, época
da insinuação da 7a Pretoria Criminal, quetem sido paga, até janeiro do corrente anno,
a quantia de 2009, quantia que tem sido re-
cebida, "não pelo escrivão abaixo-assignado"
c sim pelo próprio proprietário do prédioou seus procuradores, conforme deverá con-
star no Ministério da Fazenda. Reduzido o
auxilio a 1009, conforme o referido aviso,
tornar-sc-á difficil encontrar por essa quan-tia uma casa cm condições para a pretoria
pois o prédio em que ella se acha presen-temente muito mal accommoda o nrehivo",
etc., etc.

Depois accresccrda: '"P ordenado que percebo mensalmente, de'148!n">00, sujeito r desconto, não r.ie permitledesviar delle 100.?, porque desse ordenado
tenho que pagar o escreveu!c, promover asdespesas de expediente, do cartório, passa-
gens, eto."

Está, pois, reduzido à estes termos o caso
do despejo de uma pretoria: um caso grave,
que deve ser apurado com lodo rigor. Diz
o escrivão que quem recebeu a mais durar.-
te nove mezes o auxilio dado pelo governofoi o proprietário, Sr. V. Fernandes Alon-
so. O certo, porém, & que esse senhor en-
conlrou no Thesouro funccionarios prevari-cadores que o auxiliassem no plano. Urge
um inquérito rigoroso, para apurar mais
esse escândalo. Vae, pois, uma pretoria ser
despejada, como inevitavelmente será, poruma "chantage", ao que parece, praticada
com o maior (lesas: ombro.

Foi o escrivão da pretoria intimado. Pas-
sado o praso, o despejo será feito.

Urge, pois, uma providencia.

Não é novidade.S3 Luiz, de França, já cos-
tuniíiva fazer justiça sob um carvalho.;

Um syndicato norte-americano
compra terras na

Argentina
BUENOS AIRES, 19 (A. A.) — A convpn-

nliia de terras denominada "Chilc-Argenli-
na" realisou uma importante operação, (pre
revela o interesso despertado nos Estados
Unidos da America do Norte pelas terras do
nosso continente.

Um poderoso syndicato norte-americano
comprou á referida companhia 410.000 hc-
ctares de campos, numa só extensão c oxcel-
lontememto situados. O preço ajustado foi
do 9.750.000 pesos chilenos, tendo o mon-
cionado syndicato depositado 300.000 pesos,como garantia da operação.

Os trabalhos nesses campos por conla do
citado syndicato serão iniciados em janeirodo-8R>»mo anno d<3 191?.;
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SI a policia qulzesse...

UNJA GALERIA DE "INTRUJÕES"
I-ltffo no inicio das notas desta reporia-

gein .salienta nos que as uli >s autoridades
políamos, Ignorantes provável mento do quevae .pelas baixas camadas, ou le exercem ju-rlsd.ceão directa funccionarios de baixa ia-
tcgçriíi, muito subsidio poderiam colher, si
nos' acompanhassem, para uma campanha
de «ancuincnto, quo muito viria, talvez, con-
trik-jir pnra a 'diminuição dos roubos e as-
salhjS freqüentes num largo perímetro mes-
nio ;dn cidade.

Pa/n revlgoramtutó de tal asserção basta(j e*mtOtar-so quo dezenas c dezenas desses
,_?_K__ ° siu-dos de ladrões são conhecidi*

simHaA policia, como o são, aliás, os pro-pnoií ladrões famlliarisados com os xadrezes
e a [Detenção. Si os agentes de investigação
qutóssem sinceramente trabalhar, é certo
que Suais de 50 »\° dos objectos roubados se-
naní sempre, encontrados com relativa fa-
cHidfldç, sendo bom accrcscciilar-sc que, comessaí.me.smn relativa facilidade, a policiacolheria elementos com que processar esses
rcpuHnanlcs atilo,-.;; de um crime sabiamente
previsto -no Código Criminal.

Umn prova do que dizemos vac nn lista
ahatso,. que é de "inUujõcs" ramificados
pelo», "subúrbios, conhecidos da policia, e
quc-llüío representam, quiçá, a quinta partecios ^representantes da "honrada" classe:

Eis a lista: Antônio Valentim, Lihdolpho
Pereira, Antônio Pereira, liranlio Passos,
Antônio Alves dos Santos, Gabriel Antônio
dos Santos, José da Silva I.amena, Francisco
Felia da Silva, Sebastião Bernardino, Alfre-
do Ferreira, Ignacio Marcollino, Saturnino
Loyoln, Manoel Francisco Dias, Alfredo Mon-
teiro. Vicente Venancio Carvalho, Jeronymo
Caraciro, José Alves, Antônio Oliveira Lima,
JoíuBíim Oswaldo Muniz, Sylvestre Dias Ma-

TEiOá
AS SUAS AGBNCIA!

MAIS TRÊS QUE VÃO SER
CREADAS

O QUE IIA SOBRE UMA. AGENCIA
NO CÃES DO PORTO

E' pensamento dn directoria do Banco do
Brasil crenr mais trcs agencias, além das
seis a que ulludimos, ha dias. Serão Instai-
ladas: a primeira em Cabo Frio, no Estado
do Rio; a segunda em Ilhéos, ua Bahia, c a
terceira cm Pnrnahyba, no 1'iauhy.

Quanto ao Estado de Minas, o Banco do
Brasil vac ser mais generoso. Estado sem

(J.£?'iiitrujues" Joaquim Uo .\u$cimçu,o '
>«5C%e_pve Salvador-da Silva Lopesíy-cfi&à6** ¦
fes ile uma quadrilha de ladrões de ca-

c ;ios de chumbo e melaes velhos
chado, Euclydes Santos, José Joaquim San-
PAnnn, Raul Silva, Idalina Maria Ramos,
Jorgeida Paixão, José Gilberto Menezes, Ar-
lindol Ferreira, Benedicto de Oliveira, Can-
didotjosé de Lima, Lauriiwlo Ferreira, Ma-
ximiáno E. de Andrade, Mario Teixeira, João
Pedro Valentim, Manoel da Rocha Pcrei;,. e
Antônio de Oliveira Lima.

O ílelegado do 23° distrielo, Dr. Abelardo
Luz, diga-se de pjssagem, tem movido uma
tenaz campanha contra os "inü-njões". Si
todos os delegados o imitassem, si rrão con-
seguissem expurgar por completo a cidade
destes nojentos indivíduos, diminuiria, pelomeifos. muito o seu numero.

Ainda recentemente o Dr. Luz, numa fe-
liz diligencia, conseguiu prender os "inlru-
jões" Joaquim do Nascimento Chaves, dono
de um botequim á rua Coronel Rangel n. 32,
e Salvador da Silva Lopes, residente nesta
mesma rua n. 7.

Os dous eram chefes do uma grande qua-drilha de ladrões de canos rle chumbo e me-
taes velhos, que operavam i os subúrbios,
vendendo-lhes poi" preço insignificante o
roubo.

Estes indivíduos foram processados, con-
fessando (pie as mercadorias que compra-
vam revendiam a um syndicato estrangeiro,
de nina potência belligcranle.

Íl 
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posição de considerável destaque entie a.
outras nações o Banco do Brasil nã.i teid
querido iustallui agencias nos cenl<o« n.ait
importantes desta capital.

Esse estado de (ousas, parece, vae ser niO'
di ficado. O 3nnco do Brasil adquira, li.i
tempos, uma longa área de terra, uo eátj
do porlo, para a construcção de unia Itrfeil»
cia, onde, além das secções Indispensáveis;
existam uma do cambiar dinheiro e uni
grande armazém para warranlar incicndo'
rias. Como, porém, esse terreno se adia nu)
pouco afastado do movimento do porto, i
dircetorín do Hamo propoz, ha mezes, A .M«
fandega uma '.roca de terrenos, de inaneir.t
que a futura agencia se lnslnllas.se ao lado
do futuro edificio dn Alfândega. Ora, com->
ainda não está determinado positivamente!cm (pie local se construirá o edifício daí
Alfândega, seguc-si que a construcção da
agencia ficará Implicitamente adiada "sino
die"...

© !eiT§ velho na*

O local que era destinado á agencia do
li. li,, no cács do porto. (E' o espaço prelo

que se vê próximo u rua Cama)
n menor organisação, onde os seus dons
únicos bancos são umas verdadeiras casas
de prego, sendo o mais populoso e, sem du-
vida, o mais rica do paiz, é mesmo natural
que mereça uma especial attenção. A zona
da malta e o sul são as regiões de maior
producção, commercio c industria, motivo
por que o Banco do Brasil vac dar-lhe pre-
ferencia.

O Sr. Dr. Homero Baptista declarou-nos
que é uma questão decidida. Minas vae t.r
um bom numero de agencias. E' fora .le
duvida que as primeiras cidades escolhidas
sejam Bello Horizonte, Cataguazes e Juiz de
fióáàSjJEelo menp3, o £va presidente da Re-
publica ja' assumiu, desse sentido, compro-
missos, de cuja existência sabemos.

E' preciso, porém, que o Banco do Brasil
não se esqueça de que Theophilo Ottoni,
sendo a cidade mais importante do norte
mineiro, não pode ser despresada. Outras ci-
dades que devem merecer attenção do gover-
no são as de Ponte Nova, S. Paulo do Mu-
riahé e Carangola, na zona da Matta, c Gua-
xupé, Ouro Fino c Itajubá, uo sul do Es-
tado.

E no Rio, anda de agencias?
E' deveras lamentável a incúria com que

o governo c, mesmo, o Banco do Brasil tem
encarado esse problema de agencias para o
publico desla cidade.

Nas grandes capitães, onde é intensa a
vida commercial c financeira, as agencias
bancarias pullulam cm todos os cantos.

Em Paris, por exemplo, é raro o nrrabal-
de que não possua varias agencias de bancos.
E em toda esquina cm que re vè ;nstallada
uma succursal do Crédit Lyonnais" acha-se,
infallivclmente, ao lado ou á frente uma ou-
tra da Sociélé Generale.

Entretanto, Paris é uma cidade condensa-
da, de uma adorável facilidade de transpor-
te. E nós? Nós somos um cidade cheia de
morros, de falta de transporte e de uma
extensão notável. Mas, apezar disso, apezar
do seu grande movimento commerc:al, a
ponto do nosso mercado cambial occupai unia

CHEGA UM VAPOR COM CAR
GAMENTO DESSA MER-

CADORIA
O ferro velho! Quem o diria? E'

cavado e roubado como ouro. Sua silu
de metal cubiçodo é toda a vicloria de
sentença do Bom Senso. "Ferro c o
ferro vale" substituo hoje o "ouro é o
ouro vale". O preço do ferro velho foi
biudo, subindo, c os furtos do ferro v
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ü ' Canavieiras"
foram augmentando, angmontando, ate as-
sumir as raias de uma calamidade. Não ha
pedaço de ferro velho que escape á avidez:
dos ladrões: furtam-se os ralos das ruas,
os encanamentos dos mictorios públicos c as
casas dcsalugadas são assaltadas por esse;;
abutres do metal precioso. i

E agora — é ende queríamos chegar — j
já se pôde dizer que existe o serviço do I
navegação para carregamento de ferro ve-'
lho k

Hoje, deu entrada em nosso porto um vrt»
por da Companhia de Navegação Bahiann—¦•,
o "Cannavieiras" — com uli. carregamento
dessa nova mercadoria. Esse vapor faz com-
murnrncnte a linha de S. Salvador, sul da
Bahia e Pernambuco.

Fomos a sen bordo, sendo gentilmente re-
cebidos pelo seu iiiiinediato, que nos contou
que o "Cannavieiras" vinha fazer duas vi.l-
gens extraordinárias ao Rio com carrega-
mento de ferro velho, de que trouxe agora
400 toneladas, consignadas aos Srs. Alvesí
Vieira & C. •'%¦ '.]

— Mas para que seria tanto ferro velha?
Na opinião do Sr. iminediato, a carga dor"Cannavieiras" se destina ás fornalhas da

fundição dos citados consignalarios.

BOLETIM DA GUERRA

A offenssva austríaca toma grandes proporções
NA FRENTE ITALO-ALS-

TKIACA

Proscgue à offcnsiva austríaca
no 'Irentino — O successo dos con-
tra-alaqucs italianos — A aclivi-
tíaüc aevea — A opinião dos criti-

cos militares

LONDRES, 19
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(A NOITE) — Communicado
austríaco publicado lio-
je pela manhã, de Vi-
erma:"Rcpellimos violcn-
tos ataques nocturnos
dos italianos cm He-
xenttles, nos Christos
septentrionac's c tam-
bem cm Fienbcrg.

Grandes esquadra-
lhng de aeroplanoa da
Marinha e do Exercito
bombardearam com ef-
ficacia as estações e os
estabelecimentos mili-
tares de Veneza. *r-=i-
tre, Cormons, Civida»
!c, Údine, .'elagaru... e
Trevisò; Em Udine, ,'!0
canhões anti-aereos fi-
zeram intensissimo fo-
go contra os nossos ap-
parelhos, porém, inu-
tilmente."

PARIS, 19 (A
NOITE) — Informa o

., ,. ultimo communicado
italiano:"Na zona de Adamello dispersámos os aus-
trincos, obrignndo-os a abandonar muito mate-
rial bellico. No cume do Fagorida continuámos
a avançar, assim como na zona de Mattarott er.as cabeceiras do rio Saroa.' Contivemos cinco
ataques do inimigo nos valles do Ledro, Laga-
rina, Monternri e Zcgnatorta, infligindo aosaustríacos enormes perdas. Reconquistámos par-te das trincheiras que havíamos perdido ncs«a
frente « bem assim em Monfalconç."

E' evidente que os austríacos estão tentando
um avanço pelas planícies de Vicenza. Considc-
ravels reforços de tropas inimigas recentemen-
te chegadas ás linhas de batalha movem-se, pro-fegidos pelas fortalezas, desde Folgaria até La-
yaronne,.

Ae tropas italianas estão pr.paradgg para re-
ceber o inimigo.

O governo italiano está informado da festo
autorisada que a Allemanha w«adoa Secsatc-

O arehi-duquc Ere
derico

r.-.ente para a Áustria algumas baterias de ca-
r.hõcs de grosso calibre, os quaes foram instai-
lados deante ,do Monfalcone e de Gorizia.

O archiduque Frederico, commandante em
chefe das tropas que operam contra a Itália,
chegou hontem ás linhas de frente do Trentino,
Também começaram a chegar ali numerosas for-
ças vindas de Insbruck."

LONDRES, 19 (A NOITE) — Com montando a
offensiva austríaca no Trentino, diz um criti-
co militar suisso ser de esperar que os italianos
a detenham, como os francezes detiveram o ata-
que a Vcrdun. E acerescenta:"Os italianos, como bons latinos, dão golpes
nv.dazcs; mas falam muito e procuram, antes
de tudo, cousas para impressionar, porque são
muito orgulhosos dos seus actos de bravura. Os
austríacos, ao contrario, frios como são, prepa-
raram-se lentamente e silenciosamente e, quan-
do menos se esperava, deram um grande golpena linha italiana."

Esse critico, como a maioria dos criticos mi-
lijarcs neutros, acredita que os italianos dete-
rão a offensiva austríaca e fazem, a respeito,
os mais calorosos elogios ao generalissimo Ca-
dorna.

Os jornaes suissos dizem também que duran-
le estes três dias de combate, as perdas quer do
lado dos austríacos quer do lado dos italianos
feram enormissimas.

LONDRES, 10 (A. A.) — Telegrammas de
Roma, dando o relato das ultimas operações
italo-auslriacas, dizem que os austríacos
continuam em vários pontos da linha defrente, especialmente na região do Tyrol, alazer violenta offeusiva, servindó-so de grau-des massas de infantaria, que são postas emcarga de bnionetn, depois do lançamento deespessos jactos de gazes asphvxiantcs.

Os italianos, porém, que já*se acham se-
nhores dos mais modernos apparelhos contra
os gazes asphyxiantes, cessam o fogo, fazendo
silencio, aguardando a vinda da infantaria e
assim que vêm os austríacos perto das trin-
cheiras abrem cerrado fogo com o 77 e com
as baterias .de metralhadoras. Em seguida a
isso c quando já os atacantes procuram, ater-
rorisados, abrigar-se cm suas linhas, a in-
fantaria italiana sác em perseguição do ini-
migo, causando-lho grandes perdas.

ROMA, 19 (A. A.) — Os austríacos têm
realisado novos -"raids" aéreos sobre as ei-
dades italianas, não se limitando ás cidades
que ficam nas proximidades da linha de
frente e onde pôde haver tropas de reserva
e depósitos de munições.Os acroplanos aus-
Iriacos voaram novamente sobre Veneza e
Trcviso, não lendo, porém, conseguido lan-
çar nenhuma bomba, devido á tenaz perse-
guição que lhes oppuzcram os aviadores ita-
lianos.

As poulações, entretanto, «stão atemori-
sadas.

NAS FRENTES RUSSAS
As operações ao longo das linhas
de írento — Os allemães tentam

um avanço contra Mija
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O extremo norle da linha de batalha na
Rússia, vendo-se. o seclor Dwinsk-Riga,
onde. OS allemães vão tomar a offensiva
PETROGRADO, 19 (Havas) (Officiál) —To-

das as tentativas inimigas contra as nossas
trincheiras nas regiões de Olyka, Novo-Aleks-,
nec e Poulkarn, a sueste de Riga, forain rc--
pellidas.

O communicado do estado-maior do exer-í
cito do Caucaso nnnuncin (pie se travaram pc-':
quenos combates entre as guardas avançadas
russas e os turcos na direcção de Diabekir.' 

LONDRES, 19 (A. A.) — Telegrammas de.
Petrogrado dizem que os allemães fizeram'
varias tentativas para atacar as posições dos
russos cm Rima, Olyka e Novo-Aleksncc, sen-
do porém rechassados cm todos esses pontos,
com grandes perdas.

EM TORNO DA GUERRA
I7.il novte-âmericano envolvido na

revolta dn Irlanda

NOVA YORK, 19 (A. A.) — Assegura-?-
aqui que o coronel Lynch, de nacionalidade
norte-americana, implicado na tentativa d?
revolução irlandeza, foi condemnndo á morte
O presidente Wilson solicitou do governo iu-"dez o adiamento du execução da sentença.



Ecos e novidade
A NOr.a-~sexta-.eirn, 19 de Maio ao 19IU

S
, 'As bons lnlonc-0- tio Congroiio,

(I Congresso Nacional tem dc ti. JA, mi".
1110 nnl-8 dn orçamento, occaslflos imixiilflcus
paru provar ns muin tinas Intenções cm rela-«..»• A situação fiiinncolrn «ln piU, i. «...,...
siniipro õssni boa. JntençOos, (inundo slncc-
ias, começam por nionlfei>tiir.o em qiioit.oadu npparmiclii insijpiiru.uii., vamos apontar
nus Srs, deputados o lonadoroR uma exeellonlo
medula 11 ser tomada desde jã, Essa medida
ci 11 cessação do abuso do se publicar no"Diário du Congresso" todas essas Iciiúa-lou-
JB«t» tolas e ridículas tpie alguiii congroíslslns,
por lalla de espirito ou dc ipiu fazer, vivem
U pedir (|IIC se liiçn, o cujo único Offolto Ú
tornar o nnssu "Diário do Congresso" a pu-
bllcaçãu congonero mais volumosamonto Idlo-
ta, ou muii idloltimonlo volumosa dc todo o
mundo,

Ali ugora esse abuso m'i tinha o Inconve-
lillentfl 110 ridículo; mas, com o panei pelo pre-

çi» cin (pio oslrt, e sendo o pa (amcnlo dos
compositoras de accordo com o numero de

, linha» quo produzem, n conitiiuncjio desse
I Jhmiilei.•'.-.() abuso BCrA um perigoso precedente

I contra as Imãs intenções do Congresso,
li' bom não esquecer ainda tpie a Imprensa¦Nacional Icm se negado a fazer varias publl-caçoes offlelnos por falia de papel... Não <•

justo, pois. quo nessas condições, ella proju-dique parle do seu minguado e preciosostock ', espalhando tolices tpie ninguém le e
que para nada server.

. •
• i

Numa roda. no Senado, conimentnva-so o
l'iiso tio Districto l-Vderal. listavam prcsonlesos Srs. Alencar Guimarães, Lm/. Vianna e Ah-
<lon linpllsla, da conimlssão ile poderes. Inci-
diu no assiunpln a formidável c Imtncnsn con-
(estação tio Sr. Thomaz Delfino qiu, uo nuc ua-
rece, só .será lida cm 15 ou 'M dias. O Sr, Luiz
Vlaiina pediu licença ao Sr. Abdmi, relator tio
pleito, para contar uma historia. Concedida a
licença, o conselheiro filou;"Havia, ba tempos, na Bohln, uma Irmandade
religiosa tpie tinha uma certa pretenefio e tpie
dirigiu umn enorme representação ao governoestadual, defciidcndo-a. Mas, como os papeiseram muitos, nur.ca ninguém os lou, Os gover-iiadorcs siiccediam-sc, a.-; reclamações da Innr.n-dade cresciam; mas, os papeis ficavam sem
despacho,

Afinal, o general Andréa, novo governador,foi procurado em palácio pelos irmãos da or-
dcin, que lhe reclamaram providencias, O ge-ncia! mandou vir os papeis, viu-os e deu o se-
gulnlc tte-ipacho:

—Ile úmida a representação, volte, tpicren-

. Mais um pctpicno "caso" no Conselho,
o A historia e simples. Desde que, com verda-deiro espanto do publico e com Cstupefacção

da sua própria pessoa, o notável intendente
ar. Alberico acordou secretario do Consellio
que o conhecido cavalheiro teimou que seria
alguma cousa mais tpie conhecido; havia deser celebre. E com essa verdadeira obsessão
da celebridade o cslimavcl secretario tem da-do por pâos e por pedras, coinmeltido uma
porção dc disparates que se não lhe arranja-
rem um logar na Galeria Nacional de Celcbri-
dados, por força darão mais mn morador
íiquclla casa grande da Praia Vermelha e quenão é a ministério tio Sr. José* Bezerra.

A ultima do Sr. Alberico é realmente- dc
punia força, c faz acrcdil.-ir que esse inU-ii-
.ente já eslá mais peri") da Praia Vermelha
Ipie do Pantheoii. S. Ex., como secretario re-
polvcu retirar de uma das verbas tle que o
Conselho dispõe, tle uma dessas celcberrlmas
verbas que.por assim dizer, já nascem arre-
benladas, uma certa c determinada quantia
para gratificar alguns funecionarios amigos,
p seiscentos mil réis poç cabeça, e "por servi-
ços elciloraeS".

Mas acima da autoridade do Sr. Alberico es.
ta, felizmente, a autoridade do presidente do
Conselho, que resolveu oppor embargos ã li-
grireza e chamar o secretario, não :'i ordem,
mas ao uso dn razão, fazcndo-llie ver a im-
pressão que causaria uma gratificaçãoserviços eleitoraes"!

[As finanças de Alagoas!.
O que diz o governador

do Estado^
Dons ilepiitn.los fedornos ivir Alagoas, cmei)li'ovlílii8 qua nos cuncoilornin, fixem in t_fereneini A situarão ilunu.cLn do íiilitdo oan mudo por que foram pago. "coupons"

de dlvldati, ú Sr, governador de AlngOflf,lendo conhecimento dessas dcclnrnçõos, dlrl-riu o seguinte telfgiammn v, Sr. UcpulndoLosln llogo, que o recebou boje:"lolofrainmaa dohl dizem quo ns dopiflados Bliseblo tle Andrade o Alfredo Mit.nontrovlstados, nfriimnrlim quo o meu gover-no lem renllinilo o pngnmonlo dos "coupons"
da divida externa com diuhtiro retirado do
mitigo Hnnco du Ruindo,

K" absolutamente falsa tal affirmiillvn.
Urgnnlsauo o referido Manco, sob o rejji-

nieii tias Roclodndi'. nnonyinns, aprosonlou
um saldo do I II» contos a fft\or do Estado,
oinqunnto que o serviço de e: prosllmo cx«terno, até ao dia tia publl jflçfio da minha
mensagem nn Congicsso estadual, havlõ con-sumido a quantia de -t."iH tontos, Hoje, |âha mais o deposito de lii) contos, destinados
uo mesmo fim, o que lax com quo o pro-duelo lolnl do serviço da divida CXlcnin, poriiiim renllBndo, Bcjt tle BIO coutos.

Quando ais,um o governo, n divida flu-
cluaule do lidado era dc 1.670 contos, cs-laudo agora reduzida a I.OM contos o pn-gos todos os compromissos internos, c como fiiiiccloiKilI.iuo, durante o.- exercícios dc
1015 O 101(1.

Desafio que haja quem lenha contas a rc-
çeber do Thesouro do Estado durante nque-les dons exercícios, Saudações, — DapltslaAccioly, governado.',"

AOONPLAQRAQAO OA EUROPAli lii ma

Tomam "FIDALGA" todo o anno
0 pae e o mano.

A mãe, a mana, o maninlio
Nao tomam vinho...

Mas "Malzbier" deliciosa
Cerveja; e vê toda gente
Que a família inteira goza
De uma saude excellente!

EM TORNOJPB VERDUN
Na margem osr/uwrta do Mtmnos tulüinnpa lortun de novo repol-lidos, assim uonio na coluna ;lOi
PARIS, I» (A NOITE* - A Mttinrflo no loniroda l iilin francesa nfio loffreu modlflcacOei »<m-SlVOll nns ultlmiiH vinte »> iiuatro hornii

.«m torno ile Verdun;fprp_enue, com grandeIntensidade, o hiiiuhnrdeln d.- parle a imrte. Nn«iillliui :iül, nuçflos de Infnnlnrln de nurlo dosiilleiiiiitM. l,-;-,i di-iidn. ptdiiH frunceze*
PAUIS, 18 (Omclol) (liava.)™-To «orle doAlsim e no sul do Nouvron, dlMiiersãmos umtioitncamonto Inimigo qnc tontavn upproxlmar-h. «in-, u.. ...I-, trlncholras. -«>™~r
Nn margem esquordn do Mtmn. após um vl«-lento bombardeio, oh alIamSn ntiicarnm forte-mente 011 nossas poilçSos no busque de Avocourt<• nn COlIIna 304, mau uh miHxoN tiros de Imrrn-

Bem e o íogo tlnn motralhailorai foiçaram-nòs nretirar, depois de Hi.-h torem infligido elóvi_l_.mas perdas, gogundo pareço,..A nççllo da artilharia om lodo o sector contl-nua vlolontlsslmn.
Na margem dlroíla, bombardeio Intérmlt-lente, quo se tem Intonslflcado om LesBpargeg, entro Raucourt * Hauroncotirt.

A CAMJNHO DE CAbAIS. f.-<

por
0 Sr. Alberico, porém, teimou — Iodos os

Mhericos de Moraes são teimosos — e querhorque quer gratificar os seus homens... O
Sr, Osório, porém, bateu o pé enão consente
lio escândalo... li a cousa está neste pé...

12 nós. que lia dias havíamos jurado que o
Sr. Alberico não ficaria celebre á nossa eus-
tal... Iíslá quebrado o nosso juramento,..

{.Ias que lazer? Não contávamos cffcctiva-
mente que o homem fosse de lan lã forçai...

A LOTERIA FEDERAL fará amanhã uma
iexiriic-cao com c prêmio maior tle 100:000$,
tustantlo cada bilhete a diminuta importância'
tle 1?700.

Um caso serio...
—•—

Mme. Ida Brun queixa-se á
policia

Uma dama elegantemente trajada, com ver-
dadeiro apuro mesmo, procurou, afflictissi-

ma, esta manliã, as autoridades pollcloes do1-" districlo. Madame eslava visivelmente
nervosa, nao podendo, por mais que fizesse,esconder a sua grande excilação.—Acalme-se, minha senhora. Aconselhou ocommissario, Tccebcndo madame.

Passaram-se alguns instantes c a dama fa-lou:
~"f,,uni caso sevio- Trata-se do meu aman-

te, Alberto Uartliolomeu. Deu-me pancadas,brigamos e quero agora que clle me abando-
ne. Mas Alberto, Sr. commissario, não o querfazer porque diz ser a casa paga por elle. Osmoveis, no entanto, são meus. Como vê, con-cluiu a dama é um caso serio...

A autoridade respirou. Não era nenhum as-sassinato c nem outro furto... de jóias. Masa queixa tle Mme. Ida Brun, como se chama
a dama elegante que deixou a principio nu-ma terrível expectativa a delegacia cm peso,foi tomada cm consideração apenas na pri-meire parle, em tpie declara madame ler si-
do espancada.

A queixosa reside ã avenida Meu de Sãn. 121.

Parece que os aliemães desistfzram, por omquanto, do avançar ~
Chegada do reforços n lirtiimic— As operações na frente belga

LONDRES, lii (A NÕn_)-OsataquesalIcmãcH
ao longo tia linha inglesa no norte dn Franca c nnBélgica decrcíceram dc Intensidade, parecendo
quo o inimigo desistiu, no inenoH por vmquantu
dn sua nnnunclndn murcha sobre Cnlnis. 

*
Km üétluine. segundo communicanim os avia-dores, chegaram tle reforço 20.000 nllemãeii
LONDRES, in (Official) (Havas) -offi.

cnpliirou. depois do um violento bombardeioumn crntern nn coluna do Vlmy. '
RcpolUmos próximo dc VVIoUjo umn forte na-(Milha nllcmu t|iic tcnlnvn nlncnr tle surnrésnum dos nossos postos avançados.
A. artilharia estovo multo octlva em tomo dcAuglca o Salnt-Elol.
HAVRB, I!l (llavns) — Communicado do Es-tado-Mmor do Exercito b_„n:"Depois dc um violento bombardeio do mor-loiros o canhões de todos os calibres, um desln-cnmenlo ai emão nfacou viaorosamento um dosnossos postos nn margem esquerda do Ygcr cao norte de Stccnstrncte. Os nossos tiros dc bar-ragcrn c o fogo da iníanlarln Inutilisaram porcompleto n tentativa inimiga." p

_K«_

Um grande acontecimento
cinematographico

•*_^t>ts- *¦-

JSlLr-ir dc Nqgneira-Vnico de Grande Con
'**¦  t "*H<_-pi— a ,.».

sumo

aaiilversarlo ia
¦ A data dc hoie é de intenso juoilo, cm
toda a Rússia, por motivo da passagem doa uni versa ri o natalicio de Nieoláo II, seu im-
perador, e ella seria commemorada com fev.
tas ruidosas, populares, a grande nação
europca não estivesse envolvida na aclua.tremtiida guerra contra os impérios cen-
Iraes. O czar de todas as Russias 6 um
soberano que nma de verdade o seu povo,sendo por este t inibem amado e queridoDeve-lhe, por outro lado, ã Rússia o seuatleanlamento, resultado natural do espirito
nacional, operoso e culto, sem duvida, mastambém das múltiplas reformas, bem orien-tadas, feitas por Nieoláo lt.

O encarregado de negócios da Rússia Juntono nosso governo, Sr. Eugênio Stein, 
' 

nãorecebe na legação, devido A guerra européa.
'r""" ~~ ¦«—^5<Vfce-—s—

A La Capítale
Continua a fazer grande reducção cm pre--ÇOS Camisas, camisetas, ceroulas, collarinlios,

punhos, pyjamas, meias, luvas etc. etc ar-ti-os dô-prlmcirn qualidade coín enórme'aha-timen o. Gravatas tle seda de l$5Sfl a 3$500 S.
í^u,' ,,!,"S; C> ln'°P*-'*etnrios. RUA DO OUVI-JJUn, 101.

^"w^*---v :,V.. \\"':'_^^

A GUEKKA NU MAR
Um torpedeiro allemão a piquenas costas da Suécia

StnSES' 1!) (A ™ITK> - Il,ro""'''m de-toçlcholmo que um torpedeiro allemão foi
.„?_."_• 

dcVÍt1.0 ft-Uma «Pte»_o ao largo dacosta da Suécia Dos seus tripolantes apenasse salvou um homem.
LONDRES, 19 (A. A.) - Informam de Co-penhague que o "Bcrlingske-Tidende" 

publl-ca um telegramma recebido da Suécia an-nunciando que nas proximidades do porto dcFalsterbo uma formidável explosão destruiuum torpedeiro allemão que cruzava aquellas
paragens salvando-sc apenas um homem dasua tnpolaçao.

Suppòc-se que o torpedeiro allemão tenhasido destruído por iimjmbmarino inimigo.

^m».
O avanço dos inglezes no Egvplo— Os Un cos perderam muito nm"

teria _—-, - ,., m
LONDRES, 19 (A NOITE) — Os inglezes

que operam no Egyplo avançam sobre línyo-no e Magelbra, perseguindo dc perto os des-tacamentos turcos.
Entre o material npprehendido hontem detarde encontraram-se numerosos caixões dcmunições que carregavam 38 camellos.
Os inglezes destruíram também 0 acampa-mento turco em Bayoud, cm cujas visinlian-

Ws.se concentraram, visto o intenso calor
LONDRES, 19 (Havas) (Official) - As Iro-

pas da Austrália c da Nova Zelândia, queoperam no Egypto, derrotaram o inimigo emBayoud c Magelbra.

de?trubíoni>r"nelUO 
C'C Bayoud. fo1 lot«'mcntc

O inimigo deixou em poder dos atacantes
grande quantidade de munições.

A FAVOR D/T PAZ
A troca de vistas entre a nana eo presidente Wilson - Os alliadosnao querem negociar a vaz noique deixariam a Allemanha et

A SESSÃO DO SENADO
• 

A Guarda Nacional e a
politicagem reles

»' _

Homenagem a Julio
Maria

No expediente dn sessão de bojo do Se-
nado o Sr, Bernardo Montei ro, prcshhmtu dn
comnilssão du poderes, pediu substituto pn-
in o Sr. Arthur l.iinos, iput et A ausente e
. membro doisn commissão. 0 presidente
dn Senado designa pura oeetipnr o logar do
Sr. Lemos o Sr. Prnnclsco Sil.

O Sr. Mendes tle Almeida fala, reelnmau-
do resposta n requtTimculn seu, sobre o an-
(lamento du processos. Di/, que n Sr. Mario
Hermes, na Oimai.i, fez agora lambem rc-
querimculo de informação ao governo sobre
us vantagens dn creação úu hrigndns da
(iuarda Nacional uos listados, Como c pos-
si vol tpie ns Informações 'i este retpierl-
mento demorem, como as que pediu o ora-
dnr, o Sr. Mondo l se propõe a responder,
pelo governo, ao Si. Mario Hermes.

As nomeações pnrn a (iuarda Nacional não
obedecem n nenhum critério c so se dão por
politicagem rides. l)m dcpuladn qualquer
fnz, o lápis, uma lisla dc nomes dc cidadãos
mal vistos, desempregados, criminosos e des-
ordeiros c mnnda-a para o Ministério do ln-
terior, que fnz logo as nomeações.

O Sr. Mendes estende-se . m considerações
belllcns, censurando ncrcmonlc o abuso das
crenções dc brigadas tia "briosa", (jue, desta
fórmn, na opinião do orador, so dosraorallsn
grandcménlo.

Em seguida o Sr. Miguel de Carvalho pe-
de a palavra c fala tão baixinho quo nln-
giiem ouve. Om batalhão do Exercito, com
tambores, clarins c- banda de musica, passa
em frente no Senado.

O Sr. Pires làrreira, que estava filado no
orador, querendo ouvir-lhe o discurso, cor-
re para a Janclla a ver os soldados.

O Sr. Miguel continua falando, O tnchy-
graplio, unido n S. Ex. dcsucoroçôa de ou-
vil-o e deixa o liipis, num desalento...

Ao fim da oração viemos a saber que o
orador fez a cneommendação fúnebre do pa-dre Julio Maria.

A ordem do dia constava de votações dc
matérias que tinham as discussões encerra-
das e 6 Ioda votada.

São proposições da Câmara o projeclos do
Senado, abrindo créditos, pelos diversos mi-
histerios, entre ot quaes o dc 427:110.909,
ouro, para pngamcnlo dc juros do empres-
Hino da Viação Bahiana.

Levantada n sessão, o presidente convocou
para amanhã, ao meio dia, uma sessão se-
creta, para discutir pareceres da commissão
de constituição e diplomacia.

——' _»»_» »...

A «CASA MANCH ESTER"
é especial em artigos fiara homens: xra-
vatas, collarinlios, meias, camisas, ce-
mulas, etc. Artigos superiores c pelos
últimos modelos.
-GONÇALVES DIAS N. 5.—
"" ¦ — »i >

fl Câmara em sué.o
—•—

Que 6 que ha ?
A Câmara dos cDputados ainda hoje quizcontinuar a descansar. A' hora regimental o

Sr. Vcspucio de Abreu declarou que só estan-
do presentes i)9 Srs. deputados deixou dc
abrir a sessão. Si houvesse sessão falariam:
o Sr. Torquato Moreira, sobre a política do
Espirito Sanlo; o Sr. Álvaro Baptista, sobre
diversos escândalos oceorridos cmquanto o
Congresso Nacional esteve cm ferias, e o Sr,
Pereira Leite, sobre a situação militar deMatto Grosso.

Segundo correu na Gamara, houve nm
motivo forte para a não rcalisação da ses-
sao hoje: o receio dc que alguns dos Srs.
deputados pretendessem falar sobre a "varia"
do "Jornnl" de hoje, relativa á conferência
do Sr. presidente da Republica com os ban-
queiros francezes.

Um caso original
¦ ¦ -

Como dantes, a beijar-se
furtivamente...

Na hora dn audiência esperava paciento-iiitnte um moço moreno, do phyMononiln oil'
nm como um lago, o do olhar melancólico,

t.begoii afinal n sun vez.
. i-Ouo deseja? disso o delegado

.-ami cnsndo ba novo mexes,..'
i—.IA sei, Em breve,,,
i—Nada disso. Antes pela contrario,
r—Não entendo,
—Kit explico. Moramos todos Juntos. O paonsslm o exigiu. E» um cuidado com a filha

que chega no despotismo. Ella, coitada, gostado mim, o mesmo multo carinhosa, mas o
pae c du uma austeridade tal que.

r-DIgn,
—Une andamos como dnntos, n nos naino-

Rirmos, a nos beijarmos pólos cantos, furtiva-
menle.

r-Quo cousa poética e original,
—Multo. Mas o pae devia avlsar-nie, impor-

me mesmo essa cloiisiiln antes do casamento.
Agora acho que tenho direitos adquiridos.—Não ha duvida, mas e preciso conciliar.
I'or que não se entende com seu .sogro?—Não mo nllondo, Diz quo não tem nada
com isso, o dnmnndo, entretanto.;,—entretanto,.,

—Age luminosamente, como uma raposa
feiticeira. Na minha ausência taes cousas tliz
ã filha, lmprcsslonnndo-n de lil- forma, queella também deu para ser, como o .senhor diz— poética o original.

—1'or que não se muda?
—Kllc não deixa, .lã tentei uma fuga, quizraptar minha mulher, mas o sogro descobriu

o plano e moltcti-mo o páo.—Dom, Vou estudar o caso. Volte amanhã,
que dnremos um gello n isso.—Que todos os bons espíritos o inspirem.

E o moço de phy.slonomlo calma c olhar
melancólico retirou-se, dando uni grande sus-
piro.

No livro da delegacia do .r>0 districto foi
registado o caso assim: "Agostinho fontes,
casado com Maria I.ancelottl, queixou-se de
que seu sogro, Custodio Cardoso da Silva, ag-
grediu-o por haver o queixoso reclamado sua
mulher, afim dc leval-a em sua companhia,
pois são casados ha nove mezes."

Envenenadas
• '—¦

Descuido e susto
A carlnha da criada ngrndnvn-llio, Parecia«cr bon.Üiiamlo lho perguntou o nome, cnlilo «.soube ipio lambe in era Rodrigues, achou ta h.Ia grava na coincidência quu resolveu to.mal-a logo, Poi assim quo Maria Itodrln ,

entrou pura a casa du Nalr Rodrigues, naavenida Mem do Srt lOü. " ' ''

,„A pnlroii com _tl aunos o a crladlnha com10, fo outro motivo pura que su cnlciiilesxm
peiTcllaiiientv.

Bm pouco tempo a nnlron linha nn cria.ia nao uma simples fauiuhi, mas uma du.ülcndn, Por «un vez a crlodltn nflo tinha um-,simples patroa, mus uma amiga.
Quando mio sa achavam sob as vistas dasoülçdntlo, dosplnm-so dessas formalidadesexistentes entre patroa tt criada, c tornavam,so as mais intimas comnanholras,
A patroa tinha confidencias para a ftotlrl-guitii, como chamava agora ii crladlta. listascgtiira-liio cegamente os conselhos e aii"'procurava acniupanhal-a nos hábitos iimiilhe ser agradável, líntondlam-so perfil a-incute.

. lionlem um descuido das duas rtodrlauesia pondo cm risco do vida polroa e criadaSuccedeu que, depois da rcfelçüo, não su l.-nUbrando disso n patroa, pediu ú crladlnha qipie

ao h.t-

Casa Salgado Zenha
Novidades em costumes, vestidos,
manteaux, boas de pcllcse de plumas,
chapéos e tecidos de lã e lã c seda

OUVIDOR 90 E 92

CIMENTO
•ee_-

em
descarga

Holmberg Bech & C.°
RUA GENERAL CAGARA, 102

¦ «_»»»• 

Habeas-corpus não é
salvo-conducto

lia tempos o "chauffcur" Benedicto Anto-
nio Gonçalves, motorista do auto n. 563, teve
a sua carteira apprchcndida, por se ver cn-
volvido cm um processo. Essa carteira, no
ser enviada com o processo para o Juizo com-
petonlc, dcsappareceu.

Aprovcitando-sc desta cireumstancia Gon-
çalves conseguiu uma ordem dc "hahcas-
corpus", com a qual tornou no serviço.

Tendo caido cm diversas infracções e
achando-se a Inspeciona dc Vehiculos cm
difficuldadcs para punir Gonçalves, receiosa
de um desacato á majestade de nossa .lusti-
ça, o Dr. chefe dc policia officiou hoje Aqucl-
Ia dependência, expondo aos seus jurisdicio-
nados que cm absoluto "habeas-corpus" não
linha força de um salvo-conducto, e que porisso não cobria as infracções futuras.

Ile preparasse o banho.
Hodriguila acompanhou a palroa ....nheiro o tão attenln estava ás suas palavra'»ii narrativa quo fazia sobre uma ovoiilurã

que juntou d água o conteúdo dc uma garrafado uma soluçilo do pcrinnngnnato do polnssioem vez tle água da Colônia. Depois, fazendo
graça, Rodrlgulln levou as ultimas gotlns nuccontinha o frasco, ã boca, estalando a línguacomo quem se delicia com um ncctnr.

Foi só quando mergulhou o corpo n,-| (Cpi.da água avennelhada que a palroa lhe notoua rubra cor. Iv assustou-se. Nesse mesmo mo-mento Rodrigiiitii estacava, assustada tam-bem, cuspindo a saliva, como si sangue fôrnKnvencnadasl Foi essa a idéa que lhes pas-sou pela mente c logo a Assistência foi cha-mada, cmquanto o caso, conhecido lá fórn narua, era communicado ú delegacia do !-•• dis-triclo. Mas não havia sido nada tle extra-ordinário.
—fc»

COLLYRIO
MOURA BRASIL Rua Urüçuáynna. 3!

cura as Inflamniaç.eido
olhos

COPIAS A KIAGHÍB.A
Com presteza, nitidez e sigillo só se

executam na «Escola Remington», rua 7de Setembro, 67 — Preços módicos.
¦" —» -»»i» -——____

O Sr. Lauro no Cattete
A* tarde conferenciou demorndamente como Sr. presidente da Republica, no palácio doCattete, o Sr. I)r. Lauro Mullcr, mtuislro duExterior.

Qucreis apreciar bom e puro caie? [só o PAPAGAIO j

Por 1$700, apenas, pode adquirir-se urt bi-
lhete premiado com 100:0005 na extracção da
LOTERIA FEDEKAL, a realisar-se amanhã.

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

Exercitopromoções 110
^lieunido hoje, sob a presidência do general
Si f1™1 n comm{ssão ile promoções doJ _ercilo icz as seguintes propostas:

Na arma de artilharia - Com o fãllecimentodo capitão Aphrodisio Ilorba o 11, conforme
publico,, o boletim do 1). O. dc 15, tudo do cor-
pele ao firadirydo Mario Bci-link, ao qual cabe. .nssiticaçao f.o quadro supplemcntar,A vaga tle 1" tenente resultante dessa promo-
ílmí Fiílío? 

"° lC'nC'11C Alcidcs dc M~ldo°Sa

L.i commissão deixa de apresentar propostap.i.i o preenchimento da vaga de 2" tenente re-
wíní. « 

s?r v™""'^0' ]MV nio existirem as-iPiinnlcs a official com o curso da arma
_anilM_''m'í 

Ú" cav1all'Yi'\- Coin a reforma docapil.m thomaz dc Aquino Carlos de Araujo
\nga teste posto que, por ter sido a ultima pre-
«ji i icncntc Mano Bar— ¦

Enorme foi a concorrência que affluiu hon-tem ao elegante e preferido Cinema Ideal.As sessões, tanto na "matinée" como nasoirée , entravam repletas, não obstante achuva impertinente que caiu sem cessar du-rante a noite.
Tal sueeesso, porém, era dc esperar, poisque iigurava no cartaz do popular cinema agrande artista italiana, appellidada a "rai-

nha da arte muda" — a Bella Hesperia, cujoretrato acima estampamos, ao lado do ceie-hrc -mllio Ghione, o famoso Za-la-Mort, Al-berto Collo, Ida Arloni e Ignacio Lupi, des-cnipenliando o pomposo drama tle VictoricnSardou A MORDAÇA, a obra mais luxuosa
ç mais cara apparecida alé hoje ua cinema-tographia.

Assistimos hontem no soberbo trabalho,longo e minucioso, enscenado pela fabricaliber-Films, tle Roma c o achámos deslum-branle c ímprcssionador. Aos nossos leitoresrecommendamos: Quem quizer passar umahora de deleile, de goso, vá boje ou amanhãassistir no Ideal a uma das suas sessões, quesaíra satisfeito, plcnamcnlc contente,' -r.m_ ,

lísifiennnn ,,^'a'; '• •!:u'ret°. no qual cabe cias-
_;V, Eetí'mento, como ajudante.JXssa promoção resulta uma vaga dc Io te-, hente que por ter .sido a ultima preenchida po,

çatisuidodc. compele, por estudos ao 2» tenenteJosé Silvestre dc Mello. tenente
Dessa promoção resulta uma vaga dc 2° to¦nente na qual deve ser incluído o 2' tenenteJoão Bonifácio da Silva Tavares, transferido da.tnl.-mlana por decreto de 19 de janeiro do, rente, anno

general Agobar vae
depor no summario de

culpa dos conspiradores
Noticiámos lerem sido encerrados os tra-balhos dos depoimentos das testemunhas a.-roladas na denuncia contra o;) "conspirado-

res c terem ido os autos com vista ao pro-curador criminal interino, Dr. Pedro Jat.-hy. Hoje, requereu esse procurador crimí-nal tossem mais ouvidos, no processo queora se faz para apurar o crime, o generalAgobar, commandante da Brigada Policial eos ex-sargentos Miguel Sandcs dc Oliveirae SiIto c José dc Oliveira Guimarães.V juiz summarianle, Dr. Amorim Garcia,eleru; o requerido c mandou que o escd-
of l-ii?_igwMe, din c h01.'a 1,arn Proseguiremos trabalhos do summario dc culpa.

condições do provocar"uma'nova
guerra

NOVA YORK, 19 (A*NOITE) - Apc/ar da
_ideC_tad?W-rtaS 

fdta u,tim»mente entre opre-

raii-q n. „í™- 
Uma lntemn«So conjunta tiospaizes neutros para ser negociada a paz acre-dita-se geralmente, mesmo nos círculos me-Ih-r orientados desta cidade, que os alliadosnao acceitarão por cmquanto nenhuma pro-

t miliHrQn_ 
3_fm n. e' S0b ° P°nt0 de vis-ia mil tar, a Allemanha a mia pode resistirmaur-alg-n- mezes e, passados annos, estaria

g«era°nSlCodja?ea ^ Pr°V°Car "ma^"'le
"Nenhuma confiança se pode ter nnm paiz.

#____ 
Um dcSSCS i°*'nacs - aue desrespeitatodos os seus compromissos, como tem feitoa Allemanha. O tratado de paz que se viessea assignar agora, deixando a Allemanha nin-tia com força para resistir, seria rasgado daqui

por mais alguns annos, quando menos se cs-perasse c de novo a guerra assolaria talveznao gomente a Europa mas também a Ameri-ca. O melhor, portanto, é deixar que os allia-tios terminem a sua missão reduzindo n AI-lemanha a impotência, porque disso dependea tranquillidade do mundo."

Como se envenena
o povo

O Sr. Alfredo F Gomes Saavcdra, importa-
dor c exportador tle gêneros nacionaes c cs-
trangeiros, dirigiu-nos hoje uma carta affir-
mando que a sua casa commereial não c uma
fabrica de moléstias, como hontem publicou
esta folha. E S. S. diz-nos "que não sabe que
npplicação possam ter as cascas de frutas po-
dres, bem assim que nenhum produclo saiu
ainda da sua casa sem ser devidamente nua-
lysado pelo Laboratório Municipal de Analy-
ses. Ainda hoje, junta a carta, levado natural-
mente pela nossa local, esteve na fabrica o
commissario de hygiene do districto, que tudo
ali examinou demoradamenlc, nada encon
trando infringindo as prescripções hygieni
cas."

-Uouoo ^
No xadrez da central de Policia

A um dos xadrezes da Policia Central foiha dias recolhido um rapaz tle viute annos,

"^¦¦¦¦ ^__—_¦_¦—___Hu_n__i____B__r«
—— » «W» i "ÍRIS" A A
des, Lopes Sá & Com».

Cigarros mis-
lura para II"D
réis com brin-

.j,._ ...uh-ji_, uc «piHii-iiuiii tieceiue, que ocuo nome de José Silva. Dc hontem para hoje,losô por duas vezes tentou suicidar-se, o quelevou os seus vieias a snsne.ílnr de estar sof-

fl Commissão
finanças do

Senado
A commissão de finanças óo Senado, sob

a presidência do Sr. Victoriuo Mouleiro, cs-
teve hoje reunida.

Eoram assignados pareceres. favorável á
concessão dc um anno de licença, cm pro-rogação, para tratar dc saude, a um ama-
nuense da Faculdade dc Medicina; contrarie
á emenda do Sr. Raymundo tle Miranda, ã
proposição da Câmara, abrindo o credito de
16.341:9GG!_3Ü0 rara a E. I-. Central do
Brasil.

A commissão resolveu ouvir a de justiçae legislação sobre o parecer ;lo Sr. João Lyra,
a respeito da responsabilidade dos funecio-narios públicos, do despesas não aulórisa-
das.

frcntlo das faculdades menlaes.
José deve hoje ter sido examinado.

g-5-_-__BB_BBffl_j^B____gBaHW

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

tarrlio, resfriados e

qualquer tosse

CAXV «LOBO cSn_e,a;ri-T
chocolate, só de Ulierm^ í. Comp. rua Sete de
Setembro n. 103.

_-C__

Amanhã a LOTERIA FEDERAL fará a ex-
tracção do importante plano de 100:000$000,
cujo bilhete custa apenas 1S700.

Serviço .elephoníto

100:000$000 por 1$700. Importante plano
da LOTERIA FEDERAL, a extrair-se amanhã.

NOTICIAS OFFICIAES
Espera-se um ataque dos allemfwsA linha ingleza. — A offensiva aus-tnaca contra os italianos, —Acampanha na A$ia

Teve a perna esma-
gada e morreu

Em um quorto particular da Santa Casa
falleceu o guarda-freio da E. F. C. do Bra-
sil Jorge, dos Santos, que no dia 10 do cor-
renfe ali fora recolhido apresentando esma-
gamento dc uma das pernas, por ter sido vi-
ctima tle um desastre.

Jorge tinha 40 annos, era viuvo e residia
em Iguassú'. O seu cadáver foi removido
para o necrotério,

» _a»*_- i
Elixir de Nogueira — Milhares tle Curas

"•((tSBBi

SUL 2040.— Immediatamentc terá V. Ex.
Colombo — Praça José de Alencar

Um processo sobre crime
de injuria origina

uma questão de direito
constitucional

83 i_a_t _,d

cor-
Dc accordo com o artigo Io da1 de agojto de 1904, a commis-

mme-
1 dc

72 •_= 
BUA DA QUITANDA — 72

Teleplione 2093, Central
Cursos: preparatarios, normal o 

' 
secunda-

Educação physlca, intellectual e moral.imsino do portuguez, francez, inglez ita-nano, allemão, latim, sciencias physieas é na-t.iraes, geographia e historia, arifhmclica, ai-
n?nm,'nn gc™clna> trigonom.íria, trabalhos
_]„!___,• 1 ?T' C0?t.ura' 1""'tl«'l"-''. desenho,
dómésUea 

' Sra' n* N°ÍÕCS dc cconomia
Aulas diárias das 14 1|2 As 18 112 horas.

... . ... .,,,. l'urso «nnc.0 primário de accordo com osno. Escrever com uréenda para o «Jornal ffif -TtrTngeiS'808- En'lno p,'atico de lin"
oo Brasil» para Raul. "¦ ¦•' ,: ' •¦—¦-¦--

j Graduação — 1
I Jei n. 1.215, tle 1
, São propõe que seja graduado no"poslÒ"im
jdiatamente superior a 1° tenente da arma'artilharia Manoel Martins Ferreira

¦_*•*_¦

VAREJO DE CIGARROS
Compra-se uma licença para este nn-

O seguinte comi. nnieado foi recebido pelocônsul geral de S. M. hrilar.nica, do Pre^sBureau:«'LONDRES,, 18 — A quarta batalha deVcrdun esta definitivamente terminada, re-siHlando nao lerem os aliemães tomado ne-iiluim terreno tle. que não tivesse estadode posse antes fia batalha. Os iornaes pró-germanos c peritos militares na Suissa e ou-tros paizes neutros, pela primeira vez dos-dc que principiou a batalha de Vcrdun rc-conhecem o fracasso allemão. Isto é muitosignificativo. O interesse principal na fren-te occidental agora é saber si os aliemãesatacarão a linha brilannica. O bem conhe-cldo correspondente militar do "London Ti-mes diz que nós não podemos eslar secu-ros dc que o segundo acto do drama não leraagora mais logar pois que os aliemães nãomoveram um umeo homem das 40 divisõesque cllcs lem na frente brilannica, n deslPeitoda necessidade- dc homens cm Verdun

Quebrou fraudulen-
tamente e foi preso
Ha tempos Joi-gc Souchair, quando esta-belecido na cidade tle Ouro Preto, falliu frau-dulcntnmenlc.
Contra_ Jorge, que se evadira para esta ca-

pitai, foi expedido pelo juiz competente ummandado de prisão, que foi ho.je cffectuada
por agentes dc segurança publica. Jorge vae-cr opportunamenlc recambiado para Minas

u íaeto íundamental da posição estrale, i-ca occidental c que o saldo fluetuante de ai-gumas 15 divisões que os aliemães lim en-viado nesta direccSn nm «,._„„„, _. „_^" V

Aulas diárias, das 12 ãs 14 112 horas. Corpo I _Sl" ^"^ S° CS'Cndcm
docente de primeira ordem, '

senic'pl,tsen.S 
ItÍCnlC PWa 8 ****** m **

° theatro italiano da guerra tem <i-uo a scena dos vmeos acontecimentos emgrande escala na Europa. Os austríacos le
._«tl n_.CCUmaland0 l,'°I1í,s cm Trenlino du-rante algumas semanas e nn dia 15 dc maiolançaram uma violenta offensiva ás po.i-Coes italianas entre o rio Adige e o rio A .-tico, isto d, no l.-.do oriental das montanhas

es dc Lombardia. Como os aliemães tia-oraMi-flUB-tato 
da Ma em Verdun, os\us-t

tnacos obtiveram um sueeesso inicial e fi-zeram recuar as linhas avançadas italianasem uma frente tle umas 10 milhas. Nestepaiz alpino, porem, 10 milhas significamminio ou pouco terreno, segundo os canil-iihos que contem. Os austríacos estão lutan-tio pela posse de dous caminhos. Si o resul-lado da lula tornar-se semelhante ao dc Ver-dun, os aluados terão toda razão de ficarsatisleilos.
—7 No theatro asiático a nova 'disposi-

çao dos exércitos turcos, lendo por base oaccmnulo de supprimenlos na estrada deerro cm Angora, esta agora completa e umnpoderosa offensiva foi atirada contra o cen-tro russo.
Como praticamente acontece com todas asotlcnsivas, algum sueeesso inicial foi alcan-çatlo, porem os russos imiiiciialamcnle Irou-xeiam reforços, p.-rtdo termo ao avanço Im--co. A Rússia tem podido, além dc fazerirenie aos tres prineipaes exércitos turcosdirigir ainda uma r.ulra columna invasorana direcção de Bagdad. A nova columnaesla a 50 milhas r.as ruinas ce Ninivc ondea mais ímportanta linha de communicaçõc-!turca a Estrada d? Ferro de Bagdad, alcan-ci c l.-src. A próxima sen,-ia devera t-a-zer acontecimentos de interesse no campo -harntioa VIETRA DE MELLOasiático. * — - - - - - ' -—— .os melhores — DEI»

_?-J. Carneiro da Sanha
Ao Supremo Tribunal Federal foi impetradafina ordem dc "habeas-corpus", 

pelo advogado
Dr. Philadelpho dc Azevedo, cm favor do Dr/ilbcrío Carneiro da Cunha, que está sendo pro-cessado pelo Juizo da 1» Vara Criminal, porcrime de calumnias contra o Dr. Ovitlio Ho-meiro, juiz cia 3» Vara Civel, em artigos inscr-tos nos "A pedido", do "Jornal".

Argumenta o impetrante com a illegalidade
tio art. 271 da Reforma Judiciaria, cm que sebaseou o Io promotor publico para offereccr a
denuncia contra o Dr. Carneiro da Cunha.
Apoia-se na lição de juristas, nas legislações
federal e estaduaes sobre o assumplo c, princi-
palmenle, na jurisprudência do Supremo, paramostrar que o art. 407 do Código Penal, querestringe á acção privada a repressão dos cri-
mcs_ de injuria c calumnia, encerra matéria de
tPreito substantivo intimamente ligada ao con-
jmto do Código c que não pôde soffrer derogação
parcial em uma parcclla da Federação, conforme
fiz o Congresso, que modificou a doutrina doCódigo apenas para o Districto- Federal, cuja
situação lia Federação o impetrante estuda. Re-l.ate, ainda, a opinião de que as disposições ex-
borbitantcs da Reforma receberam a approva-
ção posterior tio Congresso, não só por não lheser possível alterar parcialmente o direito fe-raí da União, como por não se applicar evidente-mente á Reforma Judiciaria, verdadeiro Codi-
go de Processo local, o celebre art. fi4 da lei daicceita para 1913.

F' esla a interessante questão de. direito eon-slitucional dc que amanhã se oecupará o Su-
premo Tribunal Federal.

A incorporação cios o
alumnos da E. Mili

¦»s
ir

Fislulas e feridas-Usar o Eltxir de Nogueira

Para a-rr-lai* a artilharia
Para fazer o arrolamcnlo do material deartilharia que pôde ser aproveitado, exislen-te. nas fortalezas de Óbidos e da Barra, naantiga fortificação do Castelio, no Pará, nafortaleza tle Cabcdello, na Parahyba e nafortaleza de N. S. da Assumpçâo, no Ceará,foi nomeado o capitão Fructuoso Mendes.

HERliUNITOS

I2eaISso-i-so Sucja a eersaioifa
,a_tas Í.SE03 fí__-;;a

Em trem especial (pie partiu da estação Cen-
trai ás M horas, foi hoje ao Realengo, o Sr.
1 residente da Republica.

S. Fx. chegou acompanhado de sua casa mi-
lilar á cotação Central, pouco antes da horatgiar-
cada para a saida do seu Irem, lendo sitio*rc-
cebido no salão do "Interior" da estação Cen--
Irai pelo Sr. Di'. Arrojado Lisboa, director da
estrada e seus auxiliares.

Uma fila tle guardas civis estendida até os
portões da "gare" guardava a passagem de
S. Fx. e sua comitiva, que ao transpor os mes-
mos portões teve a passagem para a plataforma
da linha J, embaraçada por um trem de subur-
bio, poslado na linha circular. O Dr. Wcnces-
láo Braz, depois de algum tempo dc espera, dis-
poz-sc a descer pela escada subterrânea. Nessa
oceasião o-Sr.- Dr. Arrojado Lisboa declarou
ao presidente da Republica que já eslava Ira-
lando de remover a linha circular, cujo serviço
pretendia fazer com a verba ordinária.

As honras tio cslylo foram prestadas por unia
companhia do 52» batalhão tle caçadores, exc-
ci.tando a banda dc musica o livmiio nacional á
chegada do Sr. presidente da Kepublica.

Cerca das 1-1 horas o general Caetano dc Fa-
ria, ministro da Guerra, deixou o ministério
ii;do enconlrar-sc na "gare." da Central do Bra-
sil com o Sr. presidente da Republica.

SS. FRx. tomaram, então, o trem especial
para o Realengo, onde foram recebidos pelo
commandante da Kscola Militar.coroncl .1. Maria
Sisson, seu estado-maior, bem como grande nu-
mero de officiaes,

Na escola, após as evoluções p:>,- lodo o cor-
po dc alumnos antigos e novos, estes formaram
cm fileira.

Teve, então, logar o juramento da bandeira,
f.ue se revestiu de grande solcmnidade,

A' imponente festa compareceu grande nu-
mero de officiaes e de famílias.

As gratificações da Standard
.í-S?3 A' primeira lisla dc políticos e fun-

ccionarios públicos envolvido-* no escândalo
da Standard, que o "A. li. C." publicousabbado passado, acerescenta amanhã a mes-
ma revista nomes e documentos photographi-
cos, comprobalorioi dos processos dc cor-
fupção que a cmpic-a odoplon. Alem de*se
noticiário sensacional, o "À. B, C." puhli-
ra em "fac-simile" o exordio do libello que
W. G. Wellea„amp, ex-gerente da Standard,
lavrou contra o sjudicalo Rockefeller, aiiles
de foragir-se.

_i_
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Ultimas noticias
úü guerra
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(Recebidas ate ás 18 horas)

jfi âllemaalia tó© quer
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WASHINGTON, 19 (HAVAS)— Informações coitffiden*
ei a as receSaésüas die l.irr 3»í«tt_
-sibbusi >¦:.¦ •-*j - c.ue a A Hei'-.) a nha
com-¦• .'>?iti íu o* mi nada a sua
conJrouor-sia eonrc os Esta-
dos Uni-Os, c-.v-.ji a as cie» íí; uos
isso i'ort);,;5^:i sa não .'es«
pontue c a ui-ànrea sno.a do í.ü.-e-¦ ; .oítle Vi J son.
fàecrudesce a baSa-

üha em Ueipdwn
V.lllIS, li) (Iluvas) — Depois dc vn-

i/u.s i/í(/n (f« relativa calma, a batalha (lo
Ifrdun recomeça o recrudesce.

.1 eu pc rança que os allcmães alimenta.
\itin dr contornai' Yvrdun a oeste do Musa
r alcançar um estrondoso suecesso no re-
duelo tle Avocourl a un colltnu ::oi, fui
crutlnit nte. frustradas, tijiczav (los sttciifi-
Cios o perdas extraordinárias tios assalta ii-
tes. As Unhas francesas permanecem iuía-
cttts, a despeito do cuidado com quo o Inl-
tniíi» preparou a Investida.

Depois tle um bombardeio tle is lioras,
cxlrcmanwnlo violento, ns regimentos alie-
mães desenvolveram o ataque numa frente
tle dous Ictlomctras. 'Enlão os canhões e ns
tnelralhadorus frttncrr.es oppusoram-lli.es
unia barreira dc ferro e fogo. Os allcmães
hesitaram, tentaram um naco esforço, mas
foram obrigados u recitar deixando (/rande
numero (le mortos c feridos numa extensão
tle duzentos metros. l'or fim, conseguiram
jirooredtr algumas dexenas tle metros, an-
les tle se verem na necessidade dc arrlptar
caminho, sob um verdadeiro furacão de fo-
f/o c fervo.

Este novo c gravo fracasso demonstra
que, apesar da sua nota cel tenacidade, os
alio mães estão impossibilitados dc fran-
ijucuv a muralha constituída pelos heróicos
defensores de Verdun,

Os ntaijues reallsados em seguida pelas
nossas tropas terminaram com pleno sue-
cesso pela tomada de trincheiras, após a'eliminação tios oecupuntes, e pela conquts-
ta th: uni fortim que o Inimigo preparava
poderosamente parti a defesa, mas que não
jtndc. resistir.

E' bombardeado u m
íoríe da Palestina

LONDRES, 1!) (Officiál) (Havas) —Os navios
de guerra ingleses bombardearam Kl-Arish, pro-
ximo dn fronteira dn Palestina, destruindo, se-
gmulo parece, um forte.

A esquadra foi auxiliada no bombardeio por
nua esquadrilha de aeroplanos.

A grandeza da França
LONDRES, .9 (Havas) — A. "Wcstminster

Gazetle" consagra um interessante artigo á
grandeza dn Franca, salientando o papel pii-
mordia! que esta nação representa na frente
occidenlal. O artigo termina por estas pa-'lavras:

"Os inglezes devem no theatro occidenlal
da guerra conformar-se com os planos c ne-
cessidades da sua aluada, devem ser pacien-
tes, quando essas necessidades exijam pa-ciência, agir quando seja precisa a acção e
acceilar de bom grado os '-eus conselhos c

. observações, como partindo de mestres pc-ritos na arte da guerra."
Os submarinos ingle-

zes no Baltico
LONDRES, I!) (A NOITE) — Um submari-

no inglez metleu a pique, no Baltico, cm
frente a Landsort, o vapor allcmão "Hera",
que ia do Stoclcholino para Hamburgo com
duas mil toneladas dc ferro.

O commandaute do submarino concedeu á
tripulação do "Hera" quasi meia hora parase salvar c bem assim para salvar as suas ba-
gagens.

Um jornal sacco, por ecrío mal informado,¦li/, que o submarino que metteu a pique o"Hera" pertence á marinha russa.
Accrescenta o mesmo jornal que devido á

presença dc submarinos inglezes no Baltico
rstão completamente paralysados os serviços
lie vapores de carga entre os portos allcmães
p os suecos, noruegucy.es e dinamarqueses.

O general bokloviízkv
no Eliseu

PARIS, lil (A NOITE) — O presidente i-oin-
caré recebeu hoje, cm audiência especial, no
Elyseu, o general Loklovitzky, commandanle
cm chefe das forças russas que vã-» combater
na França.

O general Gouraud esteve hontem em visi-
la ao acampamento de Mailly, onde passoucm revista as forças russas ali concentradas.
O general Gouraud entregou a diversos offi-
ciaes russos as condecorações com que Unham
nida ha tempos agraciados pelo governo fran-
ce**.

O íransporíe do Exer-
ciío servio de Coríú

para Saíonica
LONDRES, 19 (A NOITE) -- Tclegrapham

dc Alhenas:"Os ministros da Grécia em Londres, Pa-'ií. lioma c Petrogrado communicaram ao go-verão que os aluados resolveram que o trans-
porte do Exercito servio concentrado cm Cor-
fu' e que vae ser enviado para Salontca, seja
feito por mar e não através do território gre-
go, conformo pediu a (irecia.
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uandosa roubar
Quando se preparava para roubar, foi preso

no interior da casa n. (iti da rua do Lavradio o
ladrão Manoel Alves de Oliveira.

Km poder de Manoel a policia encontrou um
molho de chaves falsas.

-n*<J „>;£_•»—

Um electrico mata u oi

üm marido impedido de
entrar em casa de sua

legitima esposa
O caso na polida

Uma queixa curiosa foi apresentada esta lar-da ú I" delegacia auxiliar pelo advogado do ijuei-
XOHO,

Trota-SO de um cavalheiro (pie não pôde cn-Irar em casa do sua IctfilhiM esposa.
O cavalheiro c o Sr. João llihciro de Carva-

lho, funcclonnrlo da Conipnnlila Cantareira, ca-sado rum Auisia Cavalcanti, acliialinenle resi-
dente ii rua Dulplilnn u. 15, na TIJiica,Mas, pur que o senhor não entra'.' pcrfiim-
toll o ih'h>;iiiihi.

¦—Porque mio deixam,.,Porque não deixam !..,Sim. Nilo deixam... Um senhor, que se di/C( mmissurlo de policia, anicaça-inc...Abi...
O qticixoso ndeantou saber que sua mulher,

npc/iir de tcl-o locado dc casa quando ha pou-eu tempo moravam nn Ilha do Governador c
cllc foi suspenso do serviço da Cantareira, o re-
cchcrln dc bom gosto, mas o outro, o outro c
que não consente,

Kuiliin, como se traia dc um coinmissario dc
policia c do 28° districlo, quando O caso se dána circiiniscripção do 17", não podendo por issoo nccusndn alienar ter sido essa medida soli-
cilada pela .senhora cm questão, n Dr. LÍ01I
foiissoulicrcs promelteu dar as necessárias pro-videncins.

-s© eoaifiteasia-
Ée.;„@fis âe presos!
o batoe, pej-isa ha-

. Dc quando cm vez lá surge um "babens-cor-
pus" deveras interessante.

O que foi impetrado 00 Dr. Sampaio Vian-
na, juiz da 1' VlU*n Criminal, pelo paciente Na-
llianicl Soares dc Souza Castro eslá nestes ca-
sos.

Allega o paciente que se acha recolhido á
(asa dc Detenção, por ler sido condeinnado a
Ires mezes pelo juiz da 5" Pretória Criminal,
por crime de ferimentos leves.

Nalhanicl, porém, basca o seu pedido no fa-do de ler sido condemnndo aquella pena, (piau-
do o crime já havia prcscrlpto.

O juiz mandou pedir informações ao da 5"Pretória Criminai, afim dc apurar n veracidade
do que allega o paciente,

.—¦ « mm» ____________

Um commissario demit=
tido

O chefe dc policia nssignou esla larde a de-
missão do commissario Macedo, que servia in-
terinnmcntc no -1" districto policial.

-*¦*»•¦•*-

PORTUGAL NA GUERRA
O REGRESSO DO SR. ALBERTO

DE OLIVEIRA
LISBOA, 1!) (A. A.) — A data do regresso

ao Pio dc Janeiro do Dr. Alberto de Oliveira,
cônsul gera! do Portugal no Brasil, foi marca-
da para o dia üü do corrente.

RECEPÇÃO E BANQUETE NO PA-
LACIO DE BELÉM

LISBOA, 10 (A. A) — Depois da recepção
que deu hontem, á noite, no palácio de Be-
lem, o Sr. Dr. Bernardino Machado, presiden-te da ltcpublica, hoüvc brilhante banquete
cm honra aos ministros das nações aluadas,
ao qual assistiram os altos funecionarios da
ltcpublica e varias outras pessoas dc represen-
tação na política, nas letras, nas seiencias c
nas artes.

1 mm» »

Exonerações tia ff .cultura
O Sr. ministro da Agricultura, at tendendo ao

faelo de não h.nereni tomado posse, no praso
legal, dos logares para que foram nomeados
os Srs. l.afayettc Velloso c Francisco Arthur
Costa, funcciouàrips addidos dc seu niiniste-
rio, resolveu lavrai: portarias demillindo nm-
bos.

*"•*-¦¦ "¦ ' i i ^-ftS3a»*--c .,

Os descontos no Banco
rasii

O Sr. presidente da Republica receberá na
próxima teroa-feira, 23 do corrente, os repre-
sentanlcs da Associação Commercial, da Soeie-
dade Nacional de Agricultura, do Centro Indus-
trial, do Centro do Conipcroio de Café, do Cen-
tro Commercial dc Ccrcacs c do Centro do Com-
mercio e Industria, que vão pedir a S. Ex. a
reforma dos estatutos do Banco do Brasil, na
parle do artigo 5o, que eieya o praso máximo
dos descontos de quatro a seis mezes.

Pela primeira vez as associações mais Icgiü-
mamenlc interessadas com o commercio, indus-
Iria c lavoura levam aos altos poderes do paiz
a certeza dc sua adhesão a assumpto de inicies-
se geral.

A audiência de S. I'*x. o Sr. presidente da
Republica foi marcada para 'i\\ do corrente, por-
que ha absoluta certeza dc (pie os accionislas
ou Banco do Brasil não conseguirão ainda ama-
idiã í!;'i dc seu capital.

Chega á sua acuidade
o caso do E. Santo

0 Sr. Pinheiro Junior vae
para Victoria

---¦ » ¦ ¦.

Um boato desmentido
A' tarde correu o boato, muito commçnlado

na Câmara, de que a opposição cspirllo-suu-
tensa linha conseguido Iodos os elementos ne-
cosunrios para levar a cabo a intervenção IV-
dcral. Assim, amanhã partiria para a Vicio-
ria o Sr. Pinheiro Junior, candidato da oppo-
siçáo á governança do Espirito Santos c Iam-
bem partiria o cruzador "Itnrroso", a prelex-
to de ir liara a ilha da Trindade, mas arrau-
jaria melo dc chegar a Victoria,

A'_ vi.sln de Incs boatos, procurámos infor-
inações u respeito,

Potnos A Companhia Costeira o ali soube-
mos, por Informações particulares, que effc-
clivamcntc tomaram passagem no "llaquc-
ra", que parle amanliá, os Srs. Pinheiro Ju-
nior C Paulo dc Mello.

Quanto á pari ida do "Barroso", procura-
mos o Sr. ministro da Marinha. S. lOx", sorriu-
do, disse-nus:

—Pode asseverar, sob minha palavra de
honra, que absolutamente isso não c verdade.
O "Barroso" parle clfcclivãmente amanhã
para a Trindade. Mas, si os boatos tivessem
viso dc fundaiiiciilo, si eu me prestasse a isso,
não iria consentir que jornalistas e o Dr.
Bruno Lobo seguissem nesse vaso de guerra,
como vão seguir...

. i mm* 

Uma injustiça cem os praticantes
de telegraphisfas ua Juiz

Fora
.11 1/ DE 1'0'BA, 1!) (A NOITE) — Vários

praticantes dos Tclcgraphos daqui, já diploma-
dos, tiveram o seu concurso julgado prcscrlpto
pelo director, com grave injustiça, havendo o
novo regulamento lhes cassado todos os direi-
tos.

Consta que os prejudicados constituirão ad-
vogado, afim dc mover acção contra o governo.

.i ¦ mm» ¦ ...i

O Sr. ministro do In-
terior nega licenças

sem vencimentos
An Sr. ministra do Interior os Srs. Dr.

Mario Piragihc, auxiliar du Inspectoria dc
Saude <lo Porto, e João Paulo dos Santos
Barreto, inspecro** dc aluirmos do Collegio
Pedro II, pediram, nquclle, prorogação ilc li-
cença, e esle, dous annos de licença, ambos
sem vencimentos.

Ao primeiro S. Ex. declarou que se diri-
gisse ao Congresso, a quem cabe resolver, e
ao segundo negou c pedido.

¦ mm» —

A reunião da S. N. A.
COMBATE ÁS S.VÚV.VS

Reuniu-se boje a Sociedade Nacional dc
Agricultura, afim de ouvir a conferência do
Sr. Costa Lima, Icnlc da Escola Superior dc
Agricultura, cm torno da formiga "saiiva".

ü Sr. Costa Lima iniciou sua conferência
expondo os principaes e mais práticos me-
thodos dc. organisar combates ás formigas"saúvas" e se deteve largo tempo tratando
da acção da formiga "cuyabana" sobre a"saliva", para concluir que a "saiiva" não
deve ser combatida pela "cuyabana", devem
do-se lançar mão de oulros meios mais cf-
fieazes c, sobretudo, menos pcnfíosos.

— * * ¦** ¦¦¦¦•¦g-Tflr

0 novo edifício da Faculdade
de Medicina e o Ministério

da Agricultura
0 Sr, ministra do Interior pediu provi-deiicias ao seu collcga da Agricultura, no

sentido de ficar á disposição do da Jusli-
ça a faixa dc. terreno, dc 11 metros de frcií-
te, na área comprebendida entre o terreno
já cedido e o edifício do Ministério da Agri-
cultura, por se tornar necessária para a fuliii
ra edificação dc novos pavilhões para a Fa-
culdade dc Medicina do Rio de Janeiro.

«s«e*--«~
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CAI NO CONTO

im âh
se vm

Ainda ha quem caia no conto...
A victima do agora foi o Sr. Manoel Con-

staiiliiio Rodrigues, que viera de Minas, hos-
pedando-so no hotel Nacional, na rua do
Lavradio, á procura dc colloeação aqui.

O pobre homem caiu num velho conto,'deixando 
que lhe furtassem o único dinhei-

ro que possuía, que. era cerca dc 200Ç000.
0 furlado queixou-se á Ia delegacia au-

xiliar.

0 Sr. ministro dn Fazenda nomeou o 3o cs-
cripttirario do Thesouro Nacional bacharel Al-
bçrto Paz e o it" officiál da Alfândega dc Ma-
nãos Rubem Raposo Nina para exercerem
cm commissão, os logares de agentes aduanei-
ros, respectivamente, no lio Acre c em Villa
Bella, Território do Acre.

-*SOÍ»™—c-

0 Sr. ministro do Interior
íao attenoeu aos aiu

de

concurso na
icial

orioa

menor
Deu-se hoje, quasi ás 18 horas, na rua Sc-

iwdor Euzebio, um lamentável desastre.
l'm bonde da linha de Alegria colheu sob

suas rodas um menor, mataiido-o quasi queinstantaneamente
A policia do" 11° dislrido tomou conheci-

mento do facto, remettendo para o necrotério
d cadáver do infeliz menor.

-V-HH=~

.âpairfltiti il© B<lf_i?,i9©g®s'5
Eslá marcada para amanhã, áí 17 horas, a

iJiarlida do cruzador "Rarfoso", que, como se.
[sobe, vae á Trindade levam'-» a comitiva que
j.vTie estudar as condições de aquartelamcnlo
!_?ara a guarnçião militar da ilha,,

úq lntei-Joi1
O.Sr. ministro do Interior declarou ao com-

mandante da Brigada Policial, para fins con-
venientes, c cm resposta a um offieio em quenquellc comraandante pedia aulnrisação parandditar ao edital de inscripção para os enudida-
los á vaga de tenente medico, o limile máximo
de 85 annos dc edade, que não sendo, no actual
momento, a reforma compulsória applicavel á
dita brigada, convém que não seja aquella con-
(lição mencionada no referido edital.

A manteiga defendida'íscalisadã

ecifi
Ao Sr. ministro do Interior alumnos da Fa-

culdade dc Medicina da Bahia pediram para
pi estar exame, na primeira época, de uma ca-
deira de_q:ie dependem e, na segunda época, as
do anuo" subsequente.

O Sr. ministro, despachando o requerimento
ihquellcs alumnos, proferiu o seguinte despa-
cl*.o:"A lei nova teve por fim, cxactaincnte pòrtermo ás facilidades anteriores. Todo allinino
matriculado prestará exame dc todas as mate-
rias em dezembro. Não repetirá o anuo sómen-
lc quando, reprovado eni uma cadeira, fizer do
mesma bom exame, cm março. Os requerentes
não estão nesle caso, portanto, perderam o anuo,
Devem repetil-o."

fr^wafrfrfela
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O Sr, ministro da Agricultura eleve esta
(arde no Jardim Botânico, acompanhado do Sa
director da Industria Pastoril, tendo ido assis-
lir á inauguração da repartição e apparclhos da
Fiscalisação e Defesa Conimcxcial da Man-
leiga»/

A bordo do vapor "Darro" clieg.ua ama-
hhii a esta capital o encarregado de negocio;
do 1'erii no nosso paiz, Sr. Alexandre de la
Euenle.

O Sr. ide la Euenle pertence a uma das
famílias históricas do Peru. A sua acção
de diplomata lem sido ampla e frutífera.Entre outros cargos que- tem desempenhadocontam-se os de secretario na Bolívia e cm
Madrid, encarregado de negócios na Boli-via, na Colômbia, etc. Cosa dc grande-cs-tinia no seu pai/, sendo considerado comoum dos jovens diplomatas de maior futuro.S. Ex. vem acompanhado de sua esposa,a dislincla senhora boliviana D. Maria Te-
vera Dicz de Medina, filha do internacio-
¦''alista boliviano Sr. Diez - de Medina, que
já oecupou o cargo dc ministro da Bolívia
nesta rapiial c que figurou entre os lio-
meus públicos mais dislinclos daquella Re-
publica»

As commissões
da Câmara

"jiwki___,
A DK FINANÇAS - 'V

lleunlii-sc boje, sob n presidência do Sr.
Antônio Carlos, u commlssflo de finanças da
Câmara dus Deputados. Alem do presidenteestiveram presentes á reunião os deputados
Justlnluiio dc Scrpa, Alberto Maranhão, (lo-
leão ('iirvnllinl, Augusto Pestana, Octavio
Miiugabeira e llarbosa I.ima,

Foram dislrlbuiilns papeis: «o Sr. Carlos
Peixoto, o veto sobre a inudificuçiio du tarifa
aduaneira de artcfaclos dc borracha, o pedidoIr.iiisiuitlido pela nossa embaixada cm Was-
hingtou de diminuição dc direitos sobre es-
tantos dc aço para arrbivos e uma nota da
legação da Noruega sobro a taxação de sar-
(linhas c do "espadim"; ao Sr. Augusto Pes-
tana a relação dos addidos du Viação c o re-
qucrlmenlo dos tclcgraplilslas da Ooslo de
Minas pedindo equiparação tle vencimentos;
ao Sr. Clnçhmlo Braga, requerimento dos
guardas do ípusln fiscal dc Sainhagui, Santa
Cathariua, pedindo a sua equiparação nos of-
ficiacs aduaneiros; ao Sr. Alberto Maranhão,
requerimento do escrivão de Antônio Prado,
pedindo gratificação pelo serviço eleitoral 0
requerimento do engenheiro Alberto Amonns-
ro llicci, solicitando pagamento; no Sr, Bur-
bosa I.ima, a relação dos addidos da Agricul-
liira*. no Sr. Muniz Sodrí, o pedido de pensão
de Gcrminiri de Carvalho Conegoj no Sr. Jus-
tlnlann dc Scrpa, o requerimento do escri-
vão do juizo seccional do Amazonas, solicl-
tinido pagamento, com informações do fiover-
no e a relação dos exercícios findos, enviada
pelo Tribunal dc Contas.—Ainda hoje não houve numero para ,-r rc-
união da commissão dc constituição e justiça.
Compareceram apenas os Srs. Cunha Macha-
do, Prudente de Moraes, Maximiano de Fi-
guclrcdo e Aninhai Toledo.

•mm»-

&s selivagerlas da po-

A da Formiga imita a de
Diamantina

BELLO HORIZONTE, 1!) (A NOITE) — Rc-
grcssnu de Diamantina o delegado auxiliar Ar-
thur Furtado, apurando as responsabilidades do
assassinato ali de um preso. Foi iniciado pro-
cesso contra um nnspeçnda c cinco soldados.

Um. crime çguiil áquelle cujas responsabili-
dades vem de apurar o Dr. Arthur Furlado, foi
hontem perpetrado nn cidade dc Formiga. L'm
preso, illlldindo a vigilância, procurava fugir
da cadeia, malaiido-o o cabo commandanle dn
guarda a tiros de revólver.

Como cm Diamantina, a população indignou-
se contra tamanha barbaridade e quiz jynchar o
destacamento que, hoje, foi substituído por or-
riem do chefe de policia.

Alem desta, não se sabe que providenciastomaram as autoridades do Estado a respeito
de mais esse hediondo crime praticado pelaForça Publica mineira.

A visita do Sr. prefeito
ao Horto da Penha

O Sr, ptefeito, em virtude do mão estado
actual dos caminhos, transferiu para a pro-xiina semana a sua visita ao Horto da Fe-
nha, a convite da Sociedade Nacional de
Agricultura.

¦^Í-M**-

Uma creança perdida
Aquella creaiicinba a chorar despertou a

attenção do guarda de ronda na praça da
Republica.

— Que fazes ? Como le chamas V Onde mo-
ras ?

A todas as interrogações a creança respon-
dia chorando cada vez mais.

O guarda levou-a para a delegacia do 1 1"
districto. Elia é branca, do sexo feminino,
terá tres annos, veste pobremente e eslá des-calça.

ifi'-

O inspector da Alfândega determinou aos
Srs. empregados encarregados do serviço dc
conferências internas que sempre que forem
designados para servirem cm pontos differen-
tes daquelle em que enlão serviam, passem
aos seus substitutos as notas dc despacho
cuja conferência não tiver sido feita, não de-
vendo estes últimos, porém, terminar a mes-
ma conferência sem a prévia averbação da
transferencia das ii" vias das mencionadas no-
tas dc despacho.

•mw»-

O Dr. Ignncio do Amaral, cm conferência hoje
com o Dr. Afranio Peixoto, propoz a dispensa
dc algumas aulas dos alumnos do quarto c ou-
tros mais annos da Escola Normal, perfeita-
mente dispensáveis, afim de tornar mais sua-
ve o horário actual, sem prejuízo, aliás, do cn-
sino.

_-2StrS>iS>———»—
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Ao Juizo da 4* Vara Criminal foi impetrada
uma ordem de "habeas-corpus" em favor de
Patrieio Monteiro, autor do assassinato de "Pc
dc Anjo", pecorrido no Collegio dos Santos An-
jos, na Tijuca, fado por nós devidamente no-
liciado. Allega o paciente que se acha preso
desde o dia 1G do corrente no 17° districto po-
li ciai, sem flagrante, o que constituo conslrau-
ginienio-iilõgal de sua liberdade.

Ao que consta as autoridades policiaes estão
;..lé hoje á espera do laudo dos médicos legis-
ti s, que procederam á autópsia no assassi-
rado.

—*_Sr25 0_f_a--™*> •"*

fui laias Ijl s 111
ii

131

CUYABA', 19 fA. A.)' — Benedicto Tor-
qnato, assassino do major Heitor Toledo,
obteve ordem dc "habeas-corpus", devido A
demora que lem soffrido a formação de
culpa.

O Dr. Pedro de Queiroz pediu demissão
do cargo dc promotor publico da capital.

¦tíB-.,V£_«—O-

FIK39
lunecionar ain-O mercado dc café, apezar dc fi

da hoje aos preços dc 10$800 a Jlí. a arroba
para o typo 7, não registou negócios, nem pela
manhã c nem mesmo no correr do dia. Constou
apenas nm negocio para 51 saccas. As noticias
dc alta nn Bolsa de Nova York repelem-se.

Hontem entraram 2.821 saccas, embarcaram
5.750 saccas e a existe.ucia ficuu reduzida a....
197.021 saccas.- ;' ^

A disputa pela cadeira
do senador Vascon-

cellos
«nu*

0 Sr. ToLmaz continua espro-
mondo o tumor

Em duas horai da sessão da commissão
de. poderes, do Senado, o Sr. Tlioinaz Dclfi-
no foi lioje, da pagina HO a 07, da sua n.o-
iiiiniciilnl cnnlcsl.Hão no diplomo do Sr.
Irineu Machado.

Apontou novas fraudes no pleito senato-
rial dc 12 dc irarçn e apresentou dociinn.ii-
los coiiiprohaloriiis das suas aflirinaçõcs.

Nas listas dc eleitores ha imiiiics de cid.i-
duos considerado!, que nem tiquer se acha-
vn in nesta capital no dia d.i eleição, lí elln
vários, entre os quaes o do general José
Siqueira do Menezes, senador da ltcpublica o
ali presente, un lado direito dc Sr. Tbotnnz,

Passa ás mãos do Sr.gSiqucira o livro,
com seu nome falsificador (> general reco*
iihcce. a fnlsldndj da assignalura e declara
á commissão nue, no dia 12 dc março, (piau-
do, nesta capital, se feriu y plclt), estava
cllc na líahia...

Sensação l
0 Sr. Iriueu ri-se c pergunta:-líslá parecida a letra ? Foi liem fal-

sifirada, Siqiiolra 1,..
0 general diz que, mais ou menos..,-
0 Sr. Thomaz Delfino, cnitinuando, apro-

senta certidões dc óbitos da vários eleito-
res...; mostra que até as mesas clcilorac.t
se constituíram, cm algumas secções, de
phosphoron.

Requer n apresentação dos livros da •!' se-
eção da 4* pivlona, o que lhe £ logo conte-
dido. Mostra que 03 pags. II e 15 dos livros
dc nela foram arrancadas c pregadas, a g.mi-
ma, o.ml r.i livro... Os livros passam dc
mão a mão. cm exames.

Noutros livros dcspcjou-50 Unia nas pa-
ginas, para encobrir asneiras dos phospho-ros que, na falsificação dc assignaturas, não
souberam escrever os nomes dos verdadeiros
eleitores ausentes.

O Sr. Thomaz requer n exhibição de ou-
tro livro c diz que a sua pagina .Sá foi ras-
gada e passada pr.ro o logar da 8* e esla
para o daquella.

Vem o livro. Tidos o examinam. Quando
chega a vez do Ei*. Irineu, S. Fx. exclama:Isto c a npplicação do methodo con-
fuso...

O Sr. Oclacilio Gamará aconselha ao Sr.
Thomaz que prosign c não discuta com o
Sr. Irineu. O Sr. Thomaz preseguc. Lc, ex-
põe documentos, apresento cartas.

O Sr. Ah.lon Papiisia, ao Sr. Bernardo
Monteiro, diz, admirado:Ila uma hora (pie cllc fala sem beber
água...

O Sr. Irineu intervém*Realejo, molhando estraga-se,.-.
Afinal, ás !fi horas o Sr. presidente sus-

pende os trabalhos, que deverão continuar
amanhã.
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Dõu-lhe "ancõenta" e
você solta o homzm
Na delegacia do 9" districto.ICstá preso ahi Manoel Piuto?Está.

Por que ?E' necusado de furto.Não pôde soitol-o ?Não.
Nem com isto?...-

E o Joaquim Pereira moitrou ao tommis-
sario, Dr. Deaiocrilo, uma cctlulasinha nova
dc 50S000.

Nem com isto c vaes também fazcr-lhe
companhia no xadrez.

E o Pereira foi mesmo.

Mais um brasileiro que
passou por aüemão

£5 R&versa isagjfiez restitne-Ihc
a lií50.*.1aí!e

Ao Ministério do Exterior informou a le-
gação cm Londres dc que o governo inglcz
resolvera dar liberdade ao S.\ Leopoldo Keti-
ncelíc, detido pelas autoridades brilannicás
por pesar sobre elie a suspeita de ser sul>-
dito allcmão ou íuislaiaco, Tratando-se, pu-rein, de brapileirj r.ãto, pois çue o .cr. Keu-
neclto nasceu na cidade dó Tt.uinehau, lísla-
do dc Santa Chtbhriua, o mosso governo in-
lerveiu junto ao Foreign Office,'no sentido
dc obter a soltura do referido prisioneiro,——• » i-a<xa---i ~_

Presos removidos — Protestos
BARRA DO PIlullY. 10 (A NOITB) - 0chefe dc policia do Estado, ettelidoDdo á re*

quislção do jinz dc direito, (cz remover hoje,
pela madrugada, pelo noclurno pnuP.stn, p.i-ra Nictheroy, os clficiacs da Ounrdn Niir-io-nal Orlando Josí Miranda, '•/•pilão, e Manoelltcncdlclo de Souza, tenenlc, os quaes *e
achavam recolhido*, ao edifício da Cn nutraMunicipal, por oiccin do nu sino iuiz.

0 primeiro .Io, presos está confiado .'i
guarda do coronel coiiimandaiilc dc brigadaDr. Oliveira Figuc ledo, qu. protestou C0I1-Irn n remoção do preso entregue á sua guar-da, o qual não pr.dia ser removido pura fora
do município, poi 1 lem que ocompunhar osuminnrlo dc cuipn. Nesse .sentido o Dr.Oliveira Figueiredo lelcgrnplion aos Srs. ml-nistro do Interior c conimanoantc superior
da (luarda Nacional do Estado,

Estão causando espcclo u< medida- dc ri-
gor tomadas contra Orlando, cuja respou-snbilidudc criminal ale hoje pão ficou apu-rada, quando os membros d.i "Liga da Mi,r-le", apezar dos processos cm que confesa-ram os crimes por ciles prnllcadoa o seguiu-
les barbaridades, passenm i-npunemente i>i-In cidade, affrontnndo a sociedade, são cer-cados de Ioda consideração c vivem amei-
çando praticar oulros assassinatos.

Um incidente entre lentes ein
Bello Horizonte

DKLI.O HORIZONTE, li) (A NOlTIi) — Odeputado José Gonçalves, devido a um inciden-te com o Dr. Álvaro da Silveira, na Ivscola dclingenharla, apresentou um pedido dc renuncia
dos cargos dc director da Congregação c dc leu-lc da escola.

Ainda não foi marcada a reunião da Congro»
gação para resolver a respeito.

ij***in_**a_«p_a__**n__c__

COMMUNICAOOS

O frio si não nos leva
ao alfaiate, acaba por
levar-nos á pharmacia

QUAL PREFERE? 
™"

ROUPAS DE INVERNO
NO

Lpjjjs a concordata
íelfa

da
O Dr. Ovidío Marcondes Romeiro, juiz da

ii1 Vara Cível, julgou jior sentença dc hoje
homologada a concordata requerida por Nu-
no Castellões & C, para pagamento de !ã "j"
dc seus débitos aos seus credores.

RI*r
O cambio abriu c funecionou cm franca

alta; á abertura vigoraram as lasas dc 12 l|lo
c VI 3|32 d., o pouco depois as taxas de
12 3|32 e 12 1|8 d. e mais tarde as dc líi 1|8

c 12 5|32 d. No fechamento vigoraram cias
duas tnxns c mais a dc VI ,':]1G d.

Os esterlinos foram vendidos a 20? e as
letras do Thesouro com 7 °|5 de rebate.

Em Bolsa houve rcgulnres negócios paraas apólices da União dc 1915 e pnra as mu-
nicipaes dc l!H4, bem como para as ácções
das Loterias, rias Minas dc S. Jeronymo, cb
Rodo Sul Mineira e tniubevu para' as das
Docas da Bahia.

-*-$»_*»--
O
«¦Sanatório Naval de

Frí burgo
Foi exonerado de auxiliar de clinica do Sa-

natorio Naval de Friburgo o capitão-teuente
medico Bonifácio da Cunha Figueiredo.
-—¦— »—ata**»- .. .. . ¦ _—— —
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O Sr. director dc Instrueção Municipal fez
hoje a distribuição dos ínspcetorcs médicos
escolares. Rssa distribuição não obedeceu á
mesma ordem da dos dislrictos escolares,
por isso que se teve de attender ao numero
dc alumnos a serem confiados a cada me-
dico,

A ordem é ,'•• secüinlo: Maurício dc Mcdci-
ros, dislriclos suburbanos e serviço na l.V-
rectoria Geral; Leonel Gonzaga, 1° districto:
Nicoláo Filho, 2°;*Zoplij*ro Goulart, 3°; Hi-
beiro de Castro, 4"; Leite Ribeiro, 5'; Bueno
de Andrade, ('•"; B.ubosa Vianna, 7o; Camillo
Bicalho, 8o; Ferra*) Nelto, 9°; Egas Mcudou-
ça. 10"; Abel Noronha, 11"; Castello Branco,
12"; Octavio Ayres. 13°; Antônio Martins
Pereira, líi", c Fm nambuco Filho, 17".

Deixaram, apenas, de ser distribuídos Ires
inspcclores, um dos quaes terá de servir
lambem na Direetoria Geral.

A nossa melhor propaganda ê feita
pelos próprios clientes

Pergunte V. Ex. a qualquer dos
nossos freguezes si está satisfeito com

os moveis qúe lhe vendemos

Leandro Martins & C.
R. cios Ourives 39-4-1 -43

u
R. Ouvidor 93-95

Gottas Virtuosas clc<j;!''iesto
OU7.il

Curam hcmorrhoicles, males cio utero,
ovario, urinas c a própria eyslite.

Dr. Rodoval de Freitas, cirurgião do He
pifai Central da Marinha — Cirurgia üér,
partos e moléstias de scnlwas. Re&idcnei;
Rua Conde dc Bomfim n. 013. telephone ft;
villa. Tem na própria residência uma itisv
lação privativa pnra sua clinica cirurgic
Consultório: Rua Gonçalves .Oins n. (il,
1 ás í! — Telephone G.132, centrai. Tcic
regressado dc Poços dc Caldas, acha-se nov
menle á disposição de seus clientes.

de
do
a-

(ü® üfflsãop®SBa) nua Felãeiidade
Loteria da Capilnl Federal axtraliiiln hoje-1 5337

20-000^000
fondido ncslii reli*! eusti

Amanhã: I00:000$ooo por 2^000
S. João. 400:ooo!|>ooo

Em 3 sorteios ~- Francisco Cv C
--Rua Sachet 1 {.

A greve dos ferro-viários
hespanhtíes

MADRID, 19 (Havas) •— Annuncia-se officiál-
mente que a greve dos ferro-viarios marcada
pnra amanhã; estú definitivamente çonjurada.

PAOLO DONADIO
t_ 

Prospero c Domingos Donaclio e
Francisco Cosentino, participam aos,'^•V parentes e amigos a morte do seu pae,'lio c cunhado PAOLO DONADIO, oc-
corrida hontem, ás 10,15, c aproveitam
a oceasião para convidnl-os a acoinpa-

uliar o fúnebre cortejo, cpie leia logar-' ama-
nlifi, ás 10,M(I horas, saindo o feretro da rua
Oriente n, ,'!?. Santa Thcrcsa, para o cemitério
dc S, Francisco Xavier. Por esse piedoso neto
de religião se confessam eternamente gratos.

João de Souza Montei ro
1" AKNIVERSARIO

L. G. Peixoto & (.¦.. familia P«!-
V-v**» x"lu c ula's parentes mandam ecm-.
©ÍCxtí brar amanhã, 2(1 do corrente, uma \

a jnis^a por sua almn na egreja da
3, Candelária, ás !• 1|2 horas, c pa a

~^* c;se acto envidam -eus parentes o
amigos, ficando desde já agradecidos.

Dr. Antônio de Oliveira Rocha
(•"" ahnlvcrsario)

tlivangelina 
Rocha convida os srns

parentes c amigos para assistirem íi
&?$$ miss.i do 3' nnuivcrsnria cio fnlleci-

M íiicnlo do seu idolatrado pae l)!t. AN-
J^ TOMO Dl? OLIVFIRA R0CH.V. a *iaa.t

*™à. será resada amanhã, na m.kiíiríe «u Pie-
dado, ás í) horas.
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LOTERIA FEDERAL

A NOITE —Sexta-feira, 19 do Maio do 1916,

TIomiiii.i dou prêmios dn loteria ila ("npllal
Fudcriil, phmo 11, ,'iiu, uxlrulitilii hoji-i
J .'i:i:i7..,
40113 ;,.
-110]

1178113
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3IIÜ38•ifiiiao
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LOTERIA Dl. S. PAULO
ilesuino dos pi 1 mios dn M\" c:;traoção d.4(1' lolerln do i lano n. 19, realisada lioutem:
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MANThlÜA */IRGEiV
Pasteunsada (reclame) kilo n j^.Soo Ot

vidoi l-W lolterl-) Pnlmyra.

As eleições munícípaes
cearenses .

»i > 

A apurarão em Fortaleza
HçwbemoB lio,;.' do Porlnlrân, dnlados delioiilfin, os HÍauliiícs lelegniiiimos:
"lis ({ovrrulslas liurlaram a lipuraçilo do

piem» municipal aqui, IJguruiido uma npu-rnçno illcgal o R'ieríflciiiiuo os verdadeiros
elcllus,

lissti faclo, nunca presenciado em 1'nrlnlm
Xlli iiillsmi In lignaçán geral. — Olgmpiu l'ui-
va o c.ohIu Stmzu, presidente e secreinrlo do
dlreUorio central no 1'arlldi Democrata."

"O Jlllz de llll filo, presidente da jiiul i
npiiradorii da eleição municipal de Fortaleza,
rçcüxnil o vereador Vieira Costa, eleito pelaCumaru pnrn servir de membro da uiesin.i
Jiinln, alienando ema luroinpalllillldndu 'u-
exIsliMilc nas lei-, Não cuii-eguludo l.mlíiii
ha, outro inenibru da uie-inu .jiiula, ser nl-
tendido na reclamação que fez contra essa
decisão, abandonou o recinto antes de ipuu-
quer Irnlinllut, convencido da hiulllldade du
Mir esforços no -colido de ser fiel a npu-
rociío do pleito, para evitar a depuração d.>
legítimos eleitos, bicando iinlcnniunlc o pre-leilo co juiz. este sem volo, figuraram uma
apuração illcgn! rfiie não respeitou a verdade«bis Minas, lisse freto causou grande eseiui-da In. --eiiilo cssil a primeira vez que se falsi-
fica uma eleição cm Fortaleza, _ Director
da Cumaru Municipal, Pompilio Cruz, presl-dcnlv; Francisco l/ollundu, secretario,"

í|gií;Í!Í|£abaretdò Restciurant do
Tenentes do Diabo

/ v-nlcla Rio Branco n -1 79
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Os suecessos da Os casos trágicos Pelas asSOÊCÕeS
• -

O que declara um dos au-
ousados do assassinato

de Olympio Teixeira
IIAIIIIA 1)11 1'IU.UIV, 18 iA NOITK) L Or-laudo .Miranda, um dos aceusados da autoria doassashinalo do (H.vmpio Teixeira, jlilerrògntlo,i.i«a em absoluto ipu- lenha sido mauihiule docrime, declarando que, .stiuuln ,i defciidcr-seile nm processo mondo conlra elle, llflò Iriacomplicara sua siluaemi, envolviinlo-se em ou-lio crime, c ipu- o seu sublinho Kriiani |lni-|)(IM,ainbi-iu nao pódc mi- iiccii-.ulo do hoinh-iilio delivmpio porque na hora do crluie clava elleun sua companlila, ua Cnmiini Municipal, como

provii com os officiaes da (iuarda Nacional um-se acham ali du guardo, c o teslcniui.ho do nor-leu-o ila mesma Câmara e .b- lirasníii llrnsiu;Di/. mão, Orlando que a accusaoiin que ora lhelu/.ei.i 
yisi, llirltlll' no espirllo dos dcsiaíil)«i'Kn-li ns .Io Irlblllinl da Itclncán ilc.sle IVl.ulo. miedevem decidir, hllvez amanhã, o "haboas-cor-

pus por i||,. impclriiilo.

Suicidou so a dona d«Pensão Canabanro

(0

."iil:ili;u.-.'i)ii'!
,'i:iIi;í..-'.Mh|
•I :ni;|l.«-'Ml.l
3i0fi0.f001

1 lOuOHÍUlfl
1 :iMio>i)iio

l/qiioin .l.i a iniliui.i mm, nipiiln ua« Ixitcriu:
tece nisüurc. viml.i-en- ao publico.O llhl-liiil.o d iiiiii» ,i|ni.|,i.. iobre corrida.v-'Jl"-- - Itua du Ouvidor. 181.

e ,.l!c-

do CU-

i-iiieiiia I'.. r.-i.
•"li a dii'ci'1-ilii Jo c.ii.r.ciiir

bailarinas lidjia-

Br. fasíano fia Silva

il'ur i Im.i ,!¦!
Troupe cvlnionl uiiria

¦II IIII I'.': MOIIAKS :
Usilo ib; US SAI.A'I\.\'Q|!|.\AS

ulmliU i: Mme. ||IIS,\|.\ V, eliaiitei. .
Illlü KAMj/, bailarinas iiissiis ! \rlislns de Intua

Il corpo de ImilariiiH mjIi a direisiiu il» prof l MU'.
Aos Tenentes!

Ao Cabaret!

Moléstias do pulmão. R.
D™ -s ás 4

Jru*?uayana 35

m

Gí;ps?dií_a fi!?ía..e3 íb Vais-
CGE!ao_3&_;

Tancredo lipuicio de Va.seoncellos e
rspo.«a, Oscar Ignacio de \"n.sconcellos,
esposa e filhos, IJulalia l.opes de U-
incida Tinoco, agradecem ;is pessoasune se difinoram insistir ú missa d,- ',"
dia «in.- pnr iilniii de sim sempre lem-Jjrnda nine, sojjra, avó c irmã fizeram clc-Jirar, e de novo as convidam para' assistir :imissa de .'!(i dia, (|ue pela mesma fazem ce-lelirar amanhã, sabbado, '.'O cio corrente, na

egreja de S. Francisco de Paula, a\s !) horas,
coufesaudo-sc eternamente gratos.

Ma',íÊs_ijfír o Ferreira de £G..sa

«m
Ucmocrilo César de Souza, bastante

coiii|Mlllgido, comida ns seus innitos
liara assistirem á missa*dc 7" dia queein siiffragio da alma de seu querido
|>ae MAX1.M1ANO FJ.KHEJHA JJ1-J SOU-'/..\ manda celebrar sr^inida-Icira. '-''_'

fio corrente, ás !) horas, nn nltar-mór de N. S.da Conceição, na matriz de S. Francisco de
Paula, pelo que ác<-úc já se confessa eterna-
mente grato.

lima embarcação virada
—•—

0 4JIJIS V\W A POLBCÍA
lá eslá uo dojniilio publico o aclo brutal

: de alguns indivíduos que \drarnin o bole a' 
gazolina "Aineriea", nas docas dn Mercado

| Velho, le.idn dentro o seu vigio. A policiainarilima conseguiu hoje, ás '1 liorus, após
grande trabalho, prender uni dos indivíduos
de nome luão Fiança.

Quanto uns oulros anda .. policia no -.eu
encalço.

O prejuízo dn doiló (In "America" foi lutai.
_ 1'resunic-se que seuj uma vlnganeii, dada a

cireuilistaiiciü de ser o "America" o "breu"'
prcdileelo dos navios de guerra.« t*m* 
Drs.Leal Júnior e Leal Neto
líspecfallslas em dcenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — ,-,s-
seinhléa n. !i0.

--WN_. w .W-l v^-W"0 VSrt»V«.WS*^ -S.W vv%

iniciam-se hofa os festejo3 a-Santsa
Dumont, com uma réoifa ({9 {*a!a

no Palaee Thcaire
Ií bnje que no Pnlacé-Thealré* rlcnmcnleornamentado, se iniciam os espccliíciilos cmhumenagem a Santos Dumont, revertendounia parle do producío a favor do Aero ClubBrasileiro, Além de um discurso rtjíuslvoao aclo pelo Dr. Haphael l'inheiro.' a em-

presa reservou para esln noite o grauíle sue-cesso du companhia Pnlmyra llnslos.-rAnior
Clc mascara", que se despede deliiiiliviihicu-
le do publico, visto a excellenle "troupe"
portugueza ja estar niinunclnnilõ o.s seus ul-limos espeetaculos.

Sanlos Dlimonl, bem como as direções doAcro Club e du A NOITK, que palrociii.iu esteespcclaculo, lionral-o-ào com a sua presença,e mcnmarole-j cspecialmcnle reservado-, paraesse lim. A procura de bilhetes tem sidoenorme, nao sendo para eslrniilior ipie á nol-le o P.ilaee-lhcatre seja péifuciin paru con-li r fiiionlos desejam festejar o illustre cida-duo brasileiro e os fins patrióticos que se lèriicm vista.

ji vfr^Kv

/'. Stella, no leito de marte
Os moradores da Pensilo Caiinharro, á rua

do mesmo nouio n, 'JVl, Uvernin boje uma

»s pela dlrecloria ih
festejos em liomena-

Conlinuam, promnvid
Acro Club Brasileiro, oí
gem a Santos Dumont.

A Associação dos Fnipregados no Commcr-cio cedeu seu salão nobre á direelorlado Acro, afim de nclle se realisar a sessãomagna, a _\"i do corrente.
Santos Dun t visitara, domingo próximoos "hangars" do Aero Club Brasileiro, de-vendei partir desta capital pela manhã.
Nessa visita é müilo provável que Sanlos

Dumont. laça um vôo como passageiro do pi-loto Darioli.
O eseriptor Coelho Nello lomou o compro-

nosso de fazer o discurso de apresentação eabertura da sessão magna de L'ã do corrente.
¦ <*•*> __

No pai lo Mirim
._¦&>
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Chegam políticos do
Ceará

O que é que eíles dizem
O "Olinda", conlra a expectativa geral,

ftroiixc uma pequena carga de parceiros. A
liordíi destacámos, por entre outros passa-geiros, o deputado federal Dr. Álvaro Fer-n.nndes. ,\o sei, lado estava .sorridente, o seuCO.llcga de bancada Dr. José l.ino.

O Dr. AJvaro Fernandes vinha seriamente
preocupado com as eleições cearenses. S. Ex.nos di/ia que o pleito foi liso e. que o seu'
partido havia vencido cm toda a linha.

Neste momento appareceu o Sr. marechalOsório de Paiva, que com uni matutino namau exclamava:
— liurlaram as nossas eleições.
O Sr. Álvaro Fernandes ouviu religiosa-

mente a leitura do telegramma, feita' peloSr. marechal Osório, que se mostrava indi-
gnado.

Afinal o Sr. Álvaro falou e disse que tra-
Zia para a Câmara os mesmos propósitos doanno passado: a prophylaxia da secca. S. S.
pronietle oecupar varias vezes a tribuna da('amara c lembrará ao governo que o in erno
actual não traz como conseçi ¦ ncia o aliando-
no de medidas (pie virão evitar no futuro amorte e o êxodo de milhares de brasileiros.

O Dr. José l.ino vem animado e diz quenao so trabalhará pela continuação dos ser-v.iqos da Inspectoria de Seccas, como lambemtraz projecto:; sobre trabalhos de estradasde (erro, rodagem, clc., ele.
No mais, os dous pareci ros cearenses dizemser portadores da grande nova de que noCeara a colheita de cereaes é grande, c que osertanejo trabalha com afinco,

Foi lambem passageiro do "Olinda"' o se-nador estadual pernambucano Dr. RodolphoComes Filho. S. S., porem, adoecera a bordo
gravemente, de fôrma a não poder falar.

Üs u de Barra Mansa para receber
450$000...

Queixou-se á"policia do Cl- dislriclo 1). Ma-
lia José Gonçalves de (pie fora victima de um"conto do vigário".

D. Maria, (pie reside aclnalmenle cm Borra
Mansa, teve ha tempos, (pie não vão muito loil-
ge, uma pensão á rua da l.apa n. 53, Unlre os
j-cus hospedes, havia um de nome Pedro Alqui-
i.im e Silva, (pie se dizia 'funecionario 

da Es-
Irada de Ferro Central do Brasil, 'o qual, lhe
ficara o dever, quando D. Maria terminou com
a pensão, 4509, dando-lhe uni vale dessa quantia
para ser recebido cm data certa na thesouraria
da listrada, vale esse impresso e assjgnado peloofficial Luiz Miranda c chefe de secção Ilenato
l.opes.

O dia foi hontem. D. Maria veiu especinlmcu-
le de Barra Mansa e foi á thesouraria da estra-
da, lendo a surpresa, então, de saber que o va-
le era falsificado.

A policia tomou conhecimento do caso e vae
procurar o Pedro Alquinim.

1,1 ¦ -»!•_» _____

10.200 PESSOAS
.lá se iitilisaram do gabinete que a Casa Viei-Ias, ji rua da Quitanda, 1)9, inslalloti na suaseççao de Óptica, para exame rigoroso e gra-luito du vista e determinação do gráo exacto(pie cada pessoa examinada deve usar. Da ulili-dade desse exame não é necessário encarecer

a vantagem, pois muita gente, por ignorância
cio grão das lentes de que se deve servir, tem
visto aggravar-se de dia para dia a fraquezado orgao visual, e não são poucas as pessoas
que pelo mesmo motivo tèm chegado á ce-
gucira,

toi morto
Pela manhã, as autoridades policiaes do 7"districlo tiveram eommnnieaeão de que, na va-landa do Pavilhão Mdurisco, estava um homem

morto.
Dirigindo-se para o local, o commissario de ,cila ali encontrou de facto caldo o cadáver de ium homem, de llll annos presumi veis, de côr >

branca, trajando pobremente.
O infeliz, não restava duvidas, tiver:-.-morte

natural, não só pela posição do corpo cmiio por(litros indícios.
O cadáver foi, comludo, enviado para o ne-

crolerio da policia, afim de ser necropsiado.
¦ *•*. ,

Contrafacção de marca

manhã agitada devido ao trágico* fado ali oe-
corrido,

MaIs ou menos ãs. 7 horas, quando ainda
se procedia á limpeza e arranjo da casa, a
menina Alfr.i, passando pela pprln do quarton. 10, viu a poria abrir-se o opparcecr I).Stella lallciros Couto, sócia d.i pensão e sua
ninlga, com a ipial linha ido passar alguns
dias,

Olha. - disse-lhe esla, apontando parauni vestido prelo que se achava sobre uma
cadeira ---si eu morrer, aqui eslá a roupa
para me vestirem. Quero ser enterrada com
esse vestido.

A menina notou que algo de anormal ha-
vi.i oceorrldo, pois que D. Stella, pelos ges-los, demonstrava grande cscll içno c eslava
ali lida, já arquejanle.

A' \is|a disso correu a chninnr o Sc. José ilii no
de Araújo Couto, marido de D. Stella, que se
encontrava a esse Icnipo dirigindo os servi-
ços da casa;

Ilido ao seu quarto, p Sr. Jdsií Coulo cocou-
Iroii ,ia esposa sobre o leilo, presa, de horrl-veis conlorsòcs.

Mandou chamar o Dr. Viisconcellos, hospe-
de da pensão, o (piai, vendo o estadu de D.Stella, aehoti prudente requisilnr os soecor-ros da Assistência, visto ter verificado tratar-
se de um envenenamento. Junto á cama o fa-euJlutivo encontrou um bilhete, a lápis, comos seguintes dizeres:¦*l"u, Slella I-'. Couto, declaro que faço issosem coinprometter ninguém, - Slella ]•' Cou-lo.'*

Quando a Assislcnciii chegou nada mais
pódc fazer, pois a desvenlurada senhora ha-via fallccido.

1.111 seu cpiarlo apenas se encontrou a ro-
lha de um vidro de cocaína, parecendo, pori isso, (pie ell„ se envenenou com tal loxíco.

As autoridades do l.V' districlo comparece-I ram ao local c lomnram as providencias queI o caso requeria. Tratou em primeiro logar tle.
| apurar (piai linha sido o motivo do suicídio,
I chegando á conclusão ele que 1). Slella de ha
I muito que tinha a sinistra intenção de pôrlernio aos seus dias.

Desde que enviuvou pela primeira vez, bamenos de um anuo, nunca mais se sentiu bem.Conlrahiii segundo matrimônio com o Sr. Jo-sé Couto, mas a lembrança dn primeiro ma-rido Irazia-lhe ás vezes momentos clc amar-
.mira. Não linha filhos, nada que a prendes-se ao marido. I"ra lambem doente, solirendo
de uma lesão cardiaca. Certa vez, num des-
ses momentos de tristeza, resolveu dar cabo
da vida, ingerindo lysol. Foi salva, inns, aos
Íntimos, sempre manifestava a resolução (le
persistir no seu sii.ll.Slro intento.

limitem passou um dia alegre e, á noite,esteve até larde divertindo-se em jogar bi-
Ihiir com algumas hospedes da pensão. Depois
deitou-se. Diz seu marido (pie ao se levantar
nada noloii de anormal em D. Stella.

O Dr. Osório de Almeida, D" delegado au

A rcnnl/ii» de hoje nn Centro CoiMopolita —
O que noa ditem piirlidarioH iIiin iIiihh

corrente.
Tomos policiado a* ilosavoiiçiis roliinnteino Lonlro Cosiiiupoliia, cujos inomliros sedividem cm duas corrente-.: uma favorável e

outro contraria A illruulniiu .<.-in.il Para ho-
Ju esln convocada uma nssomblón geral, que
prometia ler nallniln, pois se prolemlo levar
a of folio a destituição dm» cJIroeioreHi O pre-slilenlo do Coulrn, por mi nvox. protondo ve-iiiinciiir. U, assim, a reunião (Icspcrln grau-de ii.iercsses uo ielo da classe.

O lu Rccroíario do ("entro, em caria quenos escreveu, assim explica n cpiusIAoi"I.endo em vosso conceituado vespertino
do dia 17 do corrente uma local cum o lilulo"Pelas associações", com referencia ao Cen-
tro Cosmopolita, venho por meio desla pedirá llluslroclii redaeção <la A NOITF uma re-cilficução nas coliiiiiiuis da vossa apreciada
folha, desmentindo aquella ealuiiinla, parll-da de meia dúzia de sócios deste Centro mie,
despellados por mio serem Incluídos nas elio-
pas da ultima eleição, procuram assacar á
actual directoria, visaiuio assim Implantar a
dcsharnjonla o rreur a discórdia ua classe,-
propalando falsamente que « Cenlro eslrt em
crise, o que podemos coute dar iilisoluíiimeii-
le, provando com Iodos os iloeiimcnlns a mar-
cha brilhante deste Centro. Terliimoa im-
menso prazer de mostrar a um dos recínetores
dn A NOITI. a nossa cseripla, que poderá ser
visla a qualquer hora. Temos Iodos os com-
promlssos de.te Centro pago, poiitualmentcnos vencimentos mareado-, no que lemos o
maior orgulho e satisfação.

Além dos pagamentos em dia de Iodas as
suas contas, o Cenlro Cosmopolita já pos ue
algum fundo de reserva,"

Os dissidentes, por seu turno. dAu ao 
"èli.o

a feição seguinte, conforme carta abaixo, Ira-
/.ida á nossa redaeção por um grupo delles:"Desde ha muilo que se vem desenvolveu-

o da grande maioria dete Centro
uma inlen.a animosidade conlra a aclual ad-
inlnislraçiio,ICIclla logo após o movimento gre-visla em que em julho do anuo passado esle-
ve envolvida a elns.se dos empregado., em
hotéis, reslauranles, cafés e linrs, deram o.
acluacs administradores a primeira prova de
sua dcs-flbrutiirn moral, não trepidando eu-
viur a Iodos os patrões um melífluo cai lão
de bons-feslns, Dahi por demite não se deli-
vernm elles ante nenhuma consideração de
interesse da classe nu sua febre de bajula-
ções. Pm- Iodos ns processos Indefensáveis têm
elles impedido a livre manifestação da opi-
niáo dos sócios. Ila cerca de dez lliczca nina
assembléa escolheu uma coiuinissâo para
elaborar a reforma dos estatutos. Pois liem.
para impedir a critica implacável (pie iiatu-
rnlmcnle se faria sentir sobre a sua ger.tão.

MERuliluMII
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No mntmluuro de tiiinlii Cra*

Abaliilos lHf.li-: 570 rezes, 77 porcos, 'iA rar-
nulros e IH vllellos,

Marchantes! Camlhlo I., de Mello, 57 r. c _
li.j Durisch ci C„ 31 r.l A. .Mendes »V; C„ 71 r.d
lama & Filhos, m r„ i,'| p, _ ü v.; Francisco \',
floiilnrl. Nl r« -7 p„ .'I e. e 11 v,: C. Sul Mineira,'.'I r,| João 1'imciila de Abreu. 'Já r.j OlIvcinV
Irmílux i\ C„ III r„ 27 |), e lu v.j llaslílo Tavares,
Ul r, e II v.i Castro .v. C, 7 r.j C, dos ItelalhK.
Ias, 15 r.; Poillnho v1;- C, III r.| l.niz Barbosa,
17 r.j F. P, Oliveira èi C„ Ui r.j FcriiaudcH
K .Marcondes. H |i., e Aiiguslu M. da Molla, 7,
i'., '.5 e. e 7 v.

1'OIIIIU rejeitado-,: 7 r„ I p. e 2 y,
Foram vendidos: lu I'.' r."Stoclc": Caiuliilo Ií, d,- Mello. 2lil r.j On-

rlsçli ei C. 2,'iã: ,\. Mendes & (*„ 1152: l.im.c
.'•; Filhos, 1711; Frniielsco \'. Omilnrl, 218; c.Sul Mineira, 21)1 j C. dos Iteliilliislns, 21; João
Pimenta de Abreu, 17H; Oliveira Irmãos & C,
2117; Basilio TavarcH, I.S2: lastro .'i c„ 20; l'nr-
Unho èi O., I0üj Augusto M, da Molla, 2llj F. I',
olheira ei C„ 300, e l.uiz llurbosa, 82. TolidJti íí.t.i

No entreposto de s. Diogo

O Irem chegou com Ul minutos de atraso.Vendidos: .Vil ,'f I r„ 7,'l p„ 2f! c, c 10 v.
Os preços foram os seguintes: rezes, de AMO

a Wllllj porcos, de |s'.»ui) „ |s:;im; carn Irosi du
l-.',liii,i l.sguii. c vllellos, de Muu a «700.

No matadouro da Penha

Abatidas hoje: 21 rezes.
Carnes congeladus
Foram abatidos boje por Caldeira ,x Filhos,

MU hnis. sendo Ire. para o cuusuilio c os rcslail-
les para a exportação,

i***i'''^ ^-"b-í-- fBwnii_iMiin A__?if..í>*1'

bliupudor cs poiidor univorsnl
EU/8 TODA A (PARTE

Iflu lUilliDiuibAlb
MISSAS

Ilesa ni- •¦

mui  ,,uma assembléa para Iralar desse Irabalho,, „,',.. ,
que já lhe foi entregue. Sobre o pedido do ,"' ! .j" "n.t
demissão do presidente: é uma qucslão inli- '
ma, de fnmilia, por assim dizer. Só queremos
ver esplamulo, esmiuçado, o ponto que elles
allegam em defesa: o faclo da reunião do
pessoal da Brnlunn ter sido u municiada sem
prévia utllorisuçjio du directoria do Cenlro.
'.lucremos crer que o ("entro Cosmopolita nã

:is seguintes:
I), Ziilinira Costa Fernandes da Silva, á-íi horas, na egreja de S, Francisco de Paula;D. Maria floreia Vnlladão, ás 10. ua me--

I W. M. Carneiro Felippe. ás 0.
D. Ila.vdéc de Figueiredo, ás !i 1 •_'.

I na mesma; Vidor licsse de Oouvèn, ás !l I 21 ua mesma: general de brigada Henrique .loa-
quim cFAvila, ás !l 12. na mesma: I). (ie-

; raldina Anluiies de VuseoneeÜos, ás ti. na
,-mesma; D. lilclvinn Maria íteniles. ás !), na
i mesma; ltapha.-l Monteiro wilran. ás '.).' u.i

D. Finilin Honorio Bodrigues Ne
i.iiiercmos crer que o Cenlro Cosmopollla nao! "Il"  iiu|hiíii:i .noiuciro wilran. as •), ,i,i
é ainda, apezar dos pezares, uma dependeu- niesmn;_D. Fmilia Honorio Bodrigues Nu-
(ia da Brahma, Provavelmente, logo mais,' K}lcJ.rii, ás il l;2, na mesma: Azariar, A!vur4
luclo isso será csmcrilbndp. Kspera-se como I «'oreno, ás 8 1,2, na de S. Joaquim; Mozarl
certa a dcsliluição da adniinislraçáo, no-1 Canelo, ús 8 12, pn mesma; Bernnrdino Nui
incniido-sc uma commissão para dirigir o ; J"cs Bodrijgues, ás !) na matriz de Saiil'.\niiU|
Centro até ás próximas eleições." "• Anua NazireMi Roso da Silva, ás !), n.l

xlhar, a vista das inforniáçõcis das aulorida-des do -l.V districto, (pie apuraram Iralar-se
evidenlemenle de nm suicídio, pòrmiltiu (pieo corpo ficasse em casa, onde foi examinado
por um medico legisla.

Centro até ás próximas eleiçõe
]-* assim está a questão
Grêmio dos IMachlntslas da Marinha Civil

Um sessão de directoria realisada em 11 do
corrente foram epprovadas oito propostas
para novos sócio; e lida uniu eoniniuiiicaçáo
do C. II. Defensor dos Machinislas da Ua-
llio, na qual conferia ao grêmio o lilulo
de sócio honorário. Tratou-se ainda de va-
rios assumplos de interesse social.

A's 22 horas o presidente Arlhur Moreira
fez ver aos associados (pie não havendo mais
nada a tratar encerrava os trabalhos, agra-
decendo o compnrccimcnlo de Iodos.

fl_3*!_^_W

g É@s^al©n do mmm
1 roeurou-nos o Sr. Antônio Brandão, pro-prietano do barracão n. ó do morro de Santo.Antônio, o qual nos pediu que declarássemos

nao ser elle proprietário dos barracões despe-
.lados lionlem, de ns. !), 11 c lõ.

O seu barracão, n. ã. foi o primeiro a ser«cspcjndo e isso já ha bastantes dias.*—ca; s>t--»—•—-  , _,

Boa oceasião
Duas "vitrines" 

próprias para rnodis-'a, vende-se por preço muito rasoavel.
Ve r e tratar á Rua Rod riso Silva , JÒ.

Uni bloco de pedra qyese
desprende

gr--

Uêünsa ctfeaimça feaoisl£_
1 or um acaso providencial não se registoulimitem á noite um lamentável desastre.I m grande bloco de pedra lendo se despren-dido do morro da Formiga, rolou vertiginosa-

menle ale a base do morro.
No seu Irajecto o enorme bloco destruiu tres

pequenos barracões. Nos dous primeiros nãose encontrava ninguém. No terceiro, porémreside um casal de operários, que tem uma fi-lliiuha, .dana Nunes, que recebeu ligeiras ex-criações.
A Assistência medicou-a, não lendo, porémnenhuma gravidade o seu estado.
Teve sciencia do faclo a policia do 17" dislri-cio.

 <—
Mme. Potocka e a Alfândega

Tivemos a seguiule informação:
"O que se passa com um despacho de mer-cadorias remellielas de Londres a Mme. Selda1'olocliu não lem nada que ele- logar a reparos.

Simples omissão de uma formalidade, quõo bom senso e a equidade certamente rc-mediarão e ele (pie não pódc ser culpada a dis-ti neta senhora; dahi não provém o minimo
prejuízo para o Thesouro. O caso resume-se
em. haver verificado a destinatária, só em oe-ensiáo da conferência interna, que na rotula-
gem de alguns poucos artigos houvera por in-voluntário descuido a omissão elo paiz de ori-
gem, aliás declarado na faelura consular. Aanormal idade em que se encontra, por motivoda guerra, o commercio europeu, é suffieiente
liara explicar o facto, em si insignificante, e sio Sr, inspector da Alfândega se considerou in-habilitado para resolvcl-u, isso se deve a umadisposição regulamentar sem elasticidade. Dahi
resulta que só o poder superior do ministro
pode fazer prevalecer o bom .senso c a justiça
por uma concessão (pie não representa o mais
insignificante prejuízo para o Thesouro. of-
ferceendo-se a destinatária a completar asexigências da lei, affixondo nesses prepara-dos a designação de procedência, com queevitará a reexportaçõo da mercadoria."

(SALOPHENO, 11I.LMITOL, TANNIGKNO,
PROTAIVGOL, ASPIRINA', AÜAI.INA, AltIS-
TOL, SOMATOSI")
As Farhenfabrilicn vorm. Friedr. Bnyar it

C. (Levcrliussen), scicnles das offertas e ven-
das de falsificações de suas marcas acima ci-
ladas, (pie se acham regularmente registadas
no Bureou Internacional de Bcrne e na .lim-
ta Commereial do Districto Federal, levam es-
te facto ao conhecimento do honrado commcr-
eio de drogas desla cidade, para evitar futu-
ras difficuldadcs e para não ler de requerer
buscas e apprehensões, por intermédio de seu
advogado Dr. Hcrbert Moses, que se acha au-
torjsodo a agir com todo o rigor conlra os
falsificadores e conlrafaclores das marcas aci-
ma referidas.

¦ •*•*. i _

Drs. Pinto cia Rocha,
Targino Ribeiro

e Arthur Fernandes
Advogados

WOSAIÍIO, 100 • TEL. 749. NORTE

*M9*W i.i.i. ¦

Os despojos do 6* de
infantaria

O ministro da Guerra determinou em avisocpie o material em bom estado, liem como oarçhivo do li" regimento de infantaria, ora dis-s. Ivido, ficasse guardado em Curityba, nomean-do-se um official para fiscalisal-p.
»-—*•*• 
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Drs. Bruno Lobo e Maurício ele Medeiros,
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-REVISTADA SEMANA D
Com a habitual regularidade já nos che-

gnu ás mãos o numero de amanhã desta pu-
bliraçâo ilhrslrada, cujos primores literários c
artisticos não é mais necessário encarecer.

Brilhante como sempre, o actual numero
da "Revista da Semana" confirma o esmero
da sua confecção e justifica o esito sempre
ercseeiilc de iuK jetiíantisíinca uímacar"'»,"

DESPEDAÇADO POR UÀI
TREM

Trabalhava o foguista dn Estrada de Ferro
Central do Brasil, Francisco Ferreira, portu-
guez, de '_<i annos, residente á rua das Flores,
cm Ricardo de Albuquerque, numa machinn,
quando ao passar esta vertiginosamente pelaestação do Engenho de Dentro, hontem á noite,
o infeliz caiu. sendo colhido pelo trem.

Ainda com vida, foi retirado do leito dn es-
Irada e conduzido poro o posto Central da As-
sislencia, onde falleceu.

O seu cadáver foi removido para o necrotério
da policia.

Alguma eslava para lhe acontecer. O dianao lhe correra normalmente. Sairá á noite
para tentar esquecer aquelle presentimento
que, atinai, já o eslava a apoouentar dema-
siadamcnle. A's tantas da noite,' quando oscinemas já haviam dado a ultima sessãodeixou os da roda e lá se foi, demorando o
passo, como para deixar correr o lempo, aver si terminariam as vinte c quatro hora:;.

Nao que elle acreditasse nessas cousas'mas sempre queria deitar-se depois de ouvirdar meia-noite. Quebrou a esquina c foiolhando, machinalinenlc, numero por nume-ro, as placas elas portas. Quando chegou emfrente ao numero llio, parou, puxou a chave
ela algibeira, melteu-a mi fechadura e...Maldita preoccupaçáol Sempre queria ver.
Sacou o relógio e olhou bem. Eram vinte etres horas c ciiicoenta c cinco.

Ora, que tolice! Não esperava mais. Quizdar volta á chave. Nada. Forçou. Nada.- Derepente ouviram-se gritos. Chegam ás jancl-Ias, chamam a policia, apitam. E elle, ali,extatico, altonito, sem saber o que era aipiillo.
Chegou um guarda e prendeu-o. Quiz per-

guntnr alguma cousa, mas o guarda disse quena delegacia é que tinha de se explicar. Ou-
tros guardas ihegaram,. de "eassc-tèle" alça-
do. Por prudência seguiu.

Felizmente o commissario de plantão no 3adistricto estava de pachorra. Começou a con-lar o myslcrioso caso:
Morava nn rua da Alfândega n. 165Procurava abrir a porta de sua casa...Mas o senhor foi apanhado mellCndo

uma chave nn fechadura da casa n. 165 darua Buenos Aires, disse o guarda.Um engano de ruas. O mCsmo numero
disse o commissario.

Explicado o caso voltou tudo á tranquilü-
dado.

Um sviso saMai* do
ministro da Gierra

Ao commandante da Escola Militar declarouem aviso o ministro da Guerra que fica abso-lutnmeiile prohihido aos docentes dispensaremo- alumnos do.s trabalhos escolares, como acon-tecia ale esta data.

no remo da cavaçao
—th—

bawrence & C. ás voltas coma policia
Duas queixas foram hoje dadas á policiaporAlIredo Peres de Siqueira, negociante no

Para, contra a firma Luwrence & ('.., á rua
da Assembléa, já eelebrisada pelos escanda-
losos diplomas de "doutor'' a 720SOOO a du-zm.

Emuma das queixas, Peres saliento a apro-
priaçiio indébita por aquella firma de merca-donas no valor liquido de 12ã:500íf000, mer-caclorias que se achavam depositadas em umarmazém na capital do Pará, c que aclual-mente, com grande espanto seu, se encontramno armazém ia referida firma, (pie teve co-mo intermediário de semelhante Iransacçãoa firma Pimenta ele Mello, installada ria ruaSn che t,

Na segunda. Pores diz-se viclima de umabuso do conlianço o procura responsahili-
snr os Srs. Lawrence & C.

Dos seus termos consta quo, mediante umdocumento particular de divida própria su-
perior a setenla coutos, Peres receberia deLawrence & C. a importância de seis contoscm parcellas de um conto mensalmente, Emtroca dessa quantia, Pores conipromelter-se-ia
a ciar a Lawrence trinta contos, logo quo lhetosse paga a sua divida.

Como_o trato não foi respeitado, em segui-da Ã primeira prestação de um conto de réis,!'¦'•< s cie Sicpieira procurou as autoridades do

Os marmoristas reunem-sc
i lvsliveriiin reunidos ante-honteni, á noite, na

sede (Ia Federação Oporaria.varios officiaes mar-
nioristas, que cogitaram do augmento de sala-
rios e regularisaçáo das'horas clc trabalho. A
reunião de lionlem foi preparatória, lendo sido
aventadas varias idéas, nada, entretanto, fican-
do resolvido. Os operários niarmoristas alie-
gani, para justificar o augmento de salário, o
oncnreeimenlo das obras executadas, conforme
accordo firmado entre os patrões.
O C. M. dos Empregados em Câmara elege a

sua directoria
Está eleila a nova directoria do Centro Mari-

timo dos Empregados em Câmara, que ficou as-
sim constituída: presidente, Jorge Naylor; vice-
presidente, Pedro do Souza Portugal; 1" secre-
tario, José Coelho Cintra Ramallio; 2" secreta-
rio, José Buarque de Queiroz; t" Ihesoureiro,
João Gonçalves de Moraes; 2" Ihesoureiro, João
Maurício de Gusmão; fiscal, Fontino Nery;
commissão de syndicancia, Paulino Dorncllns
de Sá, Francisco José Puzzcla e João Patricio.
A nova directoria será empossada domingo pro-jiimo.

1*r ¦

matriz de S. Christovão; Accacio llamo.
Azevedo, ás ¦>. ia do Sacramento; KamnnGonzalez v Gonzalez, ás Jl i 2, na mesma •
Francisco Joaquim de Oliveira, ás ti. na mes-ma; (iraciliano Martins Sobrinho ás « 1"na capella da Piedade, á rua Marquez llnAbranlcs; I). Luiza Itodriguer, da Silva, ás í).na matriz de S. João Baptista da Lugoa ;D. .Maria .1. ,1a Silva llamus, ás III, ua Cru;)dos Militares; 1). Jacintha Augusta da Silva,as !). na do Bosario: monsenhor Victor Le. •
nardo da Soledade, ás II, u; de S. Pedro;
Álvaro de Cadrn Lima Nogueira ás !), mtegreja de S, João Baptista, á rua Bella deS. João; I). Francisco Maria de Jesus, á-, í>.na egreja da Lapa do Desterro; Manoel Ei-
gucira do Barros, ás i), na de Nossa Senhor*da Conceição, no Engenho cie Dentro; MileíBosaura de Mendonça, ás 8 1 2, na mal riz
do Engenho Novo: Atíilio Boselli, ás 8 1 '.'.
nn Mosteiro de S. Bento, .
José: Joaquim Augusto de
!) 12. na mesma,

ás III, na de São
Moura Borba, as

ENTERROS

Perfumaria.
Roupas brancas

ASfaiataria
Chapéus
Gravatas

Comprem só nos

Armazéns

Praça Tiradentes 18
i oaoB»-

.55

13" districto pol IClIlJ tiueixando-se.

SI. GODO¥~

CÜIISO iVOMIAL

Taballião NüEiVHU Oft SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA;?, -relophone. ón.

—i «qae»»  .áíMinas Geraes"
Iv o titulo de uma pulha que o Sr, Amelio

de Azevedo Marques compoz e de que nos of-
feriou um exemplar, gentileza que agradece-
wos.

Internato c .¦¦;¦
ternulo — Itiui

Haddock Lobo n. 253. Preparo para admissão aos pri-meiro o terceiro annos ela Escola Normal. Ensino mi-nistrado por lentes ela referida escola. Preços módicos.
'—¦" '*—*aQ4}&*—-+ —¦

Com cento e vinte dias
de viagem

Entrou hoje cm no^so porlo arribado o vapor
italiano "Concezione", 

que vae com destino aBuenos Aires,
O "Concezione" traz de Marselha e Gênova

120 dias de viagem!
Informaram-nos a Lonio que esla demora foimotivada por avarias e constantes mudanças derolas <io vapor.

_Consiiltorio: run SeP
. elo Setembro u. Uli, ,ia-i-, llesul, run Machado ile Assis, 33, Cattolo.

«^^Sf_—

Â policia riograndense do sul
enviou-nos unia "carga1

A policia do llio Grande do Sul deu agora
para jogar as "cristas" com a nossa policia.Ila pouco foi rcmetlido para Ia pela nossa po-lieia uma leva de desordeiros. A policio rio-
grondensc do sul pegou por sua vez oito iudivi-mios suspeitos e os deportou para aqui.
< eElílcs i;j(liviíll,os chefiaram hoje aqui pelo-Soturno , sondo presos pela policia ma ri ti-mu. Dous delles vieram a ferros desde o porlocie Itajohy, devido ter se dado um roubo a bor-cio. .Suo elles: Rufino da Silva, João An limes,Juvenal Silva, Ee.rnardino de Oliveira, vulgo

Camello" e conhecido ladrão de nossa poli-cia, Alcides da Silva, José Lopes, José Cosia e
Durval ela Silva.

—cSüíc**—*~

Está suspenso o trafego no
ramal de Santa Barbara

Com as grandes chuvas havidas no inte-nor o ramal de Santa Barbara ficou com alinha quasi toda abatida, de modo a não of-ferecer a menor segurança. Nestas condi-enes, foi o trafego suspenso em lodo o ra-mal c providencias foram tomadas para a se-gnranca da linha.
O serviço de reconstriiccão lem levado ai-

guni tempo c só hoje á noite devo chegaru barua Isarhara a irem de lastro que acom-panl-.n çsse Irabalho.'Logo que sejam ultima-dos os pequenos reparos de .pie carece aquCl-le ponto, o (pie depende de poucos dias, ostrens poderão circular.

TabeSlas Me H
Prédios aíé io:Q0O$00O

lò — Rua da Carioca —- Ifl
A Companhia Predial "America do Sul",

mediante tarifa provisória, acceita contratos
para CONSTRUCÇÃO IMMEDIATA, ou seja
enlrega do prédio em 2, 4 e I mezes, na tii-
bella M (adcanlamcnlo de II) e 120 °j°) e na
tabeliã II (sem nenhum adcanlaincnto); pa-
gamenlô cm 7'i prestações mensaes, a partir
da data do contrato.

Exige-se o terreno e esle livre de omis.
lísln "LiilV vigora até junho; depois a

Companhia só fará contratos conforme o
Prospccto Coral.

Pecam já seguras informações na sédc, de
1 ás ã horas da tarde,

Faílecimenío na
mineira

BELLO IIOlilZONTE, 19 (A. A.) — Hoje, ás
9 horas, falleceu o coronel Emygdio Ho-
drigues Germano, Ihesoureiro da Delegacia
Fiscal, commandahte superior da Guarda Nacio-nal e provedor da Santa Casa do Misericórdia.
de ipie ora o principal fundador. Contra HOC..nos de edade e deixa nove filhos.

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Irene.

filha de Arthur Cervnsio da Cunha, rua Haráo
de llapagipo n. T.V.i; Francisco, filho de Antônio
Augusto Alves, rua Visconde de Nictherov nu-
mero 112; Antônio Mendes, necrotério da'poli-
Cia; Thcodora, filha do Domingos Cardoso Tei-xeira, rua liarão de Mesquita n. 158: Iracema.
filha ele Delphim Pinheiro, rua Senador Pom-
peu li, 147; Orniindo Maria da Coneoiçáo, ruaLolla Vista n. 125; Hildcbranda Maria Bastos,rua Bella de S. João n. 121, casa li; La ura, fi-lha de Manoel Ferreira, rua do Paraíso n :t!P
lipaminonchis Barbosa, Hospital S. Sebaslião;'Manoel José ele Araújo, barracão sn ua rua dãGamboa; João Pedro Soares, rua 1'iiiào n. II;João, filho de Francisco de Souza Nunes, ruaVianna Druminond n. 28; Mathilde, filha deManoel Teixeira, rua Dr. Itcgo Barros u. r,l;
cabo do esquadra Laurindo José dos Sanlos
Hospital Contrai do Exercito; Eduardo Vovssió-re, necrotério da policia; um foto. filho de-Vaus-tina Pinto, Maternidade da Santa Casa; Djani-ra, filha de Onofre Jovasino, rua Saldanha'Ma-rinho ii. ,87; Joscpha da Conceição, Hospital
Si Sebaslião.
-No cemitério de S. João Baptislii: Crbiiia Ma-rintifl Pinheiro, rua Christovão Colombo n. 115¦No cemitério do Carmo: Ermelinda Maria daBocha Bastos, cidade de Pèlropolis

No cemitério dn Peuilencia: Luiz Martins Tei-seira, Hospital ela Peuilencia.—Será sepultado amanhã, nn cemitério de São'•rancisco Xavier, o Sr. Fnincellino Cardoso devasconcellos, contra-mestro de officina do De-
partamento da Guerra, saindo o enterro ás í)horas, da rua Bella do S. João n, 301.—Realisa-se amanhã, no cemitério dcS. Fran-cisco Xavier o .enterro do menino Hugo, filhaicio Sr. Mario Tavares, residente á rua Sá Froiríu. IUa.

Doenças do apparelho diíjea-tivo e do svsíema nervoso. —,
Kaios X. — Dp. Renafo de Souza
Uopes; rua S. José, 59, de 2 ás d.i

—»•—«.*£»-—I

Para a virgem cega
Ainda hoje recebemos para a lisla a noss,>

cargo as seguintes quantias:
F. 
Nate
Francisco de Paula Maranhão
EIvira C. 
Em memória de Waldomiro
calvos

Scnhorila Ruth
João Ninguém

Gon-

Quantia já publicada,

õSOOcl
5800(1
SSOÜIJ
ÕÇOOIJ

2S0IK'
L'snuii

lll.sOili)

3-1-3000
(i5$000

rota]  DílsOuo
O Centro Civico Sele de Setembro prepara

para o mez próximo um festival cujo produ-
elo reverterá em favor da virgem cega,

' . ¦ ¦ ¦ - — —*~*OtE+&m f ¦'¦¦—' . „ n

arage
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rceoes
\odngties cs: Comp.
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Fóíls om paria civil apre-
hender bilhetes de loteria ?'

João l-mberlo Pinliel, vendedor ambulante
de bilhetes de loteria, veiu queixar-se-nos de
que ao passar pela rua da Assembléa o guur-da civil 11. 1(12 o nssaltpju, tirando-lhe de um
bolso interno do paletot dez bilhetes.

Com o fim de evitar que, premiado algum
desses bilhetes, possa o npprehensnr ou outra
qualquer pessoa receber a respectiva impor-
lanei.1. o vendedor ambulante, que possueuma relação dos cons números, deixou eni
nossa redaeção uma cópia de tal relação, pa-* ra documentar qualquer acçãg fuicxV.
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Da plaléa
NOTICIAS

A fefla dr Itojo no Palace
li' em homonngem n Símios Dumonl, o im-

jiccliiculn «Ir llOJQ nu Palace. Cnin essa rctflla
tle gala lillelnm-ío ns festejos públicos nu
homo emlnüiito pntrlolo, Sanlus Dumonl,
bem como a illroclurtn dn Ac, (',. li,, »> a rc-
Uneclto desla folha, nsslstirfío no ospeolnoulo,¦ :i. niii-miu a rcliiiulns convites, o fofit-juilo
(irailur, Sr, Dr, lli.phacl jMuliulri), com a BiUl
reconhwldn oloquonoln, fnrn umn snudneiio
ii Santos Diminui, A cmnrcsii do Polaco fará
representar pela companhia. Palmyra llnstov
u iippliiiKlliln onorota do Darolee, "Amor do
JnnsMirn", O 1'nlice oslnrn nrllsliuamoiit.
iiriinmenlndo e lera uma liandn de miisicn
militar a locai' nos Inlorvnllns dn ospoutnculo,

5

<ini' começara ás _l horas. ,1.1 rt'1't'ilii
bruta desse cspectaculo reverterão cm favor
dos cofres do Acro riub llvasllclro.

'A lyrlcn ne Apollo
A conipiiiihln lyrlca du Apollo representará

a opera "lloheino", «pie no Lyrlco, lia pou-
ro, IV/. cxlraordiiiiiriii sucesso. Dciirin a
le.slejnda obra do Pucclnl -lera muito: espe-
il;i,l,.i'rs a apnl¦niilil-a, nn coriecli represen-
laçjio <pie lhe dá ., companhia llotoli & liil-
leio
As "mallnécH-roacs" do Trianon

A empresa do Trianon luielnu hontjm ms
suas "malinccs roses", que oblivurnin fran-
co suecesso. Num iiinhienle evidentemente"chie", foram devidamente apreciados ti re-
pri.scnlaçãu lio llllcrcssillllc "vaudcvill"'
"Vinte dias á .sombra" e o "fivo ó clo.'U
ten". ipic n empresa do Trianon ofereceu aos
seus "hubiluís". Assistência numerosa o se»
Iceln, demonstrando visível siillsfnçfio, faz-
nos valiclnar vieloriosn cnncira ás "inati-
.nées roses" do Trianon.
C) succesHo tio duo "Os Gcraldós"

Xn Itecrclo, onde ora estão trabalhando
(dentro das representações dn festejada re-
jvisla "De capote c lenço", "Os Geraldoi",
,OS celebres diictCslas lu/.o-brasiieiros, tem
.sido muito npplaiiditlos. "Os (lernldos" IroU-
.\erain multas novidades da Europa, que cs-
l.tiio sendo di irlniucntc apreciadas.
Concertos symphonicos

A Sociedade de Concertos Symphonicos vae
dar uma audição extraordinária no Thcatri
da Natureza. K' nma iiléa magnífica. O pro-
gianima desse concerto, que será regido pelo
maestro Francisco Braga, é brilhantíssimo,
Teremos especlnculoa ile opera lyrlca no Thea-

tro dn Natureza?
Ouvimos dizer epie .ia está em vias de lei

jnluação um accôrdo entre o empresário do
Theatro dn Natureza e o du companhia lyrlcn
italiana llotoli e Ulllorn, para qne essa trou-
|ie possa dar ali alguns espeelaciilos de ope-
ra lyrirn, A verifienr-sc o boato, iremos assis-
¦tir em breve ao magnífico cspectaculo que o
/população paulista ba pouco apreciou, com
(grande cutluisiiismo,
A recita da Sra. Palmyra Bastos

Pelo programmn que hontem esboçámos, o
publico já viu o que será o festiva] a reali-

lsar-.se a 20 do corrente no Palace, em home-
riagcin á dislincln actriz Palmyra llaslos, que
hesse dia se despede da operela. Os bilhetes
liara essa festa, polilos boje á venda no sa-
ííiifio do ".lornal do Brasil", estão obtendo
grande procura.
Companhia Vilnle

plissa coiii|ianliia, que ba dous annos nos não
visita, e (pie eslá agora organisada com um
elenco superior a quantos nos tem mandado a

jtjtilia; embarca dcfiiiilivomcnlc em Genovn a
JO do corrente, itíi vapor "lSrasile", devendo
}jct;-càr no Palace Thealre a 8 de junho, ec.in

j\ ri'3io opereta de enortilissinio suecesso, "Ad-
dio; p;iovinezza", (|lie em Milão sc represen-
Um, fazendo uma carreira brilhantíssima.

Vüále adquiriii ainda a propriedade cxclusi-
\n (ic duas grandes novidades, "La lçggoiul.i
(tclli nntficic" dos libretistas Cnncttn e Lani
pugliaili, musica de Hansalo, e "Anônima
Poliu", de Vizznlto, musica de Harlulary
Tinrelée, ttülor do "Amor de mascara".

Uecebenios de Maceió o seguinte tete
gramma: "Trio Uenildo de Freitas está tra'baldando com suecesso. aqui, no cinema De
licin, que tem apanhado boas enchentes, —
César."

, — Estivam hoje no S. Pedro os cyelisla
excêntricos "Santiuzegn", que trabalha'ã>-
Jia revista "Meu boi morreu".

lim quarto recita de osngnalura, a com-
pauhia Palmyra Pastos dará amanhã, no Pa-
¦lace, a representação da "A Verônica". Pai-
jnyra Bastos e Almeida Cruz farão os papeis
xpie crearnm na 10 annos no Apollo.

¦—¦ O Trianon muda segunda-feira seu car-
az. Será representada a comedia de Ilenne-

fluiu, " Inviolável", em que estreará a aclriz
kJiidith Rodrigues

No Republica, onde eslá trabalhando
;<oiu suecesso, una companhia de circo, es-
trcam boje os "clowns" Alberty e Pcriquito.

¦— Com "A princeza dos dollars" faz boje
,sua fesla artística no Carlos Comes, a actriz
.Tina tPArco.

. ¦— Espcctaculos par hoje: Apollo, "Bobe-
anc"; Recreio, "De capote e lenço"; Republi-
.ca, companhia cijuestre; Carlos Gomes, "A
jprinccza dos dollars"; S. Pedro, "Meu boi
iímoiTcu"; Trianon, "Vinte dias á sombra";
.Palace. "Amor de mascara".
"——•—- ¦ ¦¦¦¦.—,,.,.¦.¦ 1 qg|ja{S5», c——- ¦ ..n.,.—-¦.,,-

'ANoite Mundana
\s\i\i;nsMitofi

1'azein iiiinos hojoi
Os Sm, coronel Aulonlo Carlos de Araújo

jliiMns Júnior, fiineeionnrlo da Central ilu
Hriiiilli Cícero Vehn.cn, Dugoclnnto ncstii prn-
ca; iiiujor Airreilu Lemos, I). Prescllloim de
Carvalho, esposa do Sr. capitão Mltfuei deCarvalho, nogoclniito nostn prnçn.¦ Passou nille-lmutem a dala natalicia (in
ineiiliin Wnlillr, filho do nosso companheiro de
llilbnlho Sylvlo l.enl dn Cindo, que aproveita a
ilnln de hoje, anulversario de sim esposa 1), Ce-
liln l.enl dn Cosia, pnrn umn reunião intima em
Mia rcshleiielu.
Mscmmros

0 Sr, Dr, Armando llrnsll de Freitas e sua
Kmiiii. esposa, D. Alice Oliveira de Freitas,
túin o seu lar em festa com o nascimento do
sim primogênita, que recebora nn pia bnptls-
mal o mune tle AngcileU. O casal Brasil de
Freitas lem recebido muitos cumprimentos,
FliSTAS

m

fe:

f&!» !}%!<»•'»•• /&!*«"» eu Inc Tratamento da'A. P/j,Ü(\,U ..¦ItaiiieS Tuberculose
pelo Pneiiinotliorax — l?un S losé iü(í ás 2 hora-

¦ «aos-—*-

Aero Cíub Brasileiro
SE'DE: AVENIDA HIO BRANCO, 183

Aerodroino: Fazenda dos Affonsos (estação
Manchai Hermes)

! Na sede do Aero Club Brasileiro eslão aber-
ias as matrículas para a primeira turma de
nlumnos (pie desejarem inscrever-se na Es-
cola de Aviação mantida por esta sociedade
c qne se encerram no dia 20 do corrente.

Informações na secretaria.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 101G.

Luiz da Fonseca Galuüo, secretario.

lim beneficio ila Cruz Vermelha Brasileira
dos Aluados e lin niaiiuleiiçiu) de leitos lios-
pilalnres para tratamento de feridos, n Srn.
Burros Moreira deu bonlem, nos siilõcs de

aa residência, á run Almirante Toimiiuhir.V""i "'•"liiit.i—iwii.i11—rrnveinio sido os ilonntl-
vos recolhidos naquella fesln de caridade
remetlidos para Pctropolis á senhora encar-
regado do rcccblminlu dos mesmos.

Entro ns pessoas que tomaram parle nn-
quella festa eiieoiitravnin-sc ns seguintes :
Sra. Passos de f.iistro c filhas, coiulcisn
Sou/a Danlas, Sim. Miranda Jordão, Mlle.
II. de Uma e Silva, Sras. Cavalcanti do Al-
biiqiierqiic, George llime, J. de Figueiredo,
Kloisc de Figueiredo, Luiz Follppo Souza
l.eâo, José Muniz c F. Iluntress, Mlle. Dar.uiilia. Sras. Pylo, Carder, Melendez, Mor-
íüiii, Williams, embaixador americano Sr.Kdwin \'. Morgan: primeiro secretario dn
eiiihnlxndn americana, Sr. Bcnson; cônsul
neral americano. Sr. Alfrcil 1.. Moreau Cot-tschalU; Srs. José Muniz, Manoel da Rocha,Campello, Dr. A. Oonealves da Cunha, Sloal,
Fiuloy, Junclln, Sievcnson, I'. Kenter o VVil-liams.

Durante os Intcrvnllos a Srn. Barros Mo-reira cumulou de nmabilidades n todos os
que honraram a sua fesla nltnmento allruis-
lica, offereecndo-lbcs um lauto chá c refres-
cos. Varias pessoas que haviam sido convi-
dadas pela Sra. Barros Moreira pnra a suafesln excusnrnm-sc por varias, telegraininas,
ele, em vista de comprimimos anteriores<|iici haviam tomado.

li' intenção daquella ilistlncln senhora darIodos os mezes um "bridge party" comaquelle mesmo fim.—O corpo docente do I.yeeu de Artes c Of-
fidos orgnnisou, para amanhã, ás 20 bo-ras, uma festa literario-musical, puramenteescolar, em homenagem ao Dr. Bcthcncourt
dn Silva Filho, director daquella popular in-
slilulção, sob cuja administração foi construi-do o novo edificio, á avenida Rio Branco,cieada a "Bibliolhccn popular" c inaugura-
das todas as 17 olficinas existentes, para abi
limos de ambos os sexos.

O programmn da festa conta com o conciii
so do Dr. Domingos Magarinos, da violinist
laiiza Rebello, tenor Ivl.uard Moreira, mãe-
Iro Ernani Braga e senhoritas Aurora Mari
"aro, Aurora Moura, Maria Margarida Lim
e Redenta Marinaro, aluinnas do Lyceu, sen
do orador official o Dr. Frederico Augusto d,
Silva.

—O Sr. Miguel I.cvy, do commercio desta
praça, offerccc a seus amigos, amanhã, em sua
residência, á noite, uma festa intima.
VANIFESTAÇÕF.S

Os doutorandos deste anno fizeram boje..una tocante manifestação de sympnthin no
Sr. professor Miguel Couto, por motivo da

ua escolha para paranympho'da turma. Re-¦nidos no Pavilhão Miguel Couto os douto-
indos aguardaram a chegada do mestre c pa-Irblho, que ao entrar o cobriram «le flores,

falou por essa ocaesião o doutorando I.coni-
üo Ribeiro Filho, orador official da turma,

que saudou o professor Couto, que agradeceu.
EXFERnIÕS

Já sc encontra completamente restabeleci-
Ia a Exma. Sra. D. Adelaide Kistermann Fe-
reira, mãe dos Srs. Dr. Oscar Kistermann Fer-
1'eira, advogado no nosso foro, e Arthur Kis-
lermnnn Ferreira, alto funecionario do Mi
nisterio da Viaeão, ha dias sujeita a me-
lindrosa operação, praticada pelo clinico ci-
rurgiSo Dr. Carlos Veiga.
!>FI.AS ESC0EAS

Mine. Angela Vargas Barbosa Vianna re-
abrirá o seu curso de dcclamaçfio na primei-
ra semana clc junho próximo. As aulas fim-
ccionarão nas segundas o quintas-feiras, das
lã ás 17 horas, á rua Benjamin Constant nu-
mero (>(!¦
ilISSAS\

Amanhã, na egreja do Divino Salvador, na
estação da Piedade, será resada missa de 7" dia
nor alma de D. Rita Perpetua de Magalhães,
mandada rosar por seus filhos c genros.

Sorveíeria Alvear
Ponto obrigatório da socieilnde elegante
carioca. Concertos todos os dias, das

2 ás 6 e das 8 ás 10,
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATHE')
——- i — a» ¦

3 Asylo de Orphãos de
Juiz de Fdra em situação

precária
JUIZ DE FOTtA, 19 (A NOITE) — E' pre-

caria a situação do Asylo de Orphãos desla
cidade, faltando-lhe todos os recursos c pas-
sando os asylados grandes necessidades.

Aelualmente o asylo contém cerca de 100
ra pa ri ga s ilesa m pa ra das.

0CI"e™ CINE PALiAIS0.0"'""da Moda CHIC
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t\ c depois
Estréa tle umn /•rantle actriz

russa

Valeska Suratt
Do theatro Imperial de

Moscow
er.i tim grande trabalho ila

vida moderna

0 ESPIRITO DE
NOVA-YORK

u)ieseiua_:io. mise-cn-sc.nc
c edição cTa"tn?ó}.-l'iliu" —

Corporation»

Um caso grave na
policia de Nictheroy

¦ '¦

Dinheiro que desopparece
lliiulcin, a 1 l|3 liorn, foi preso nu praçaMnrllin ÀTfonxo, cm Nlüthoroy, pnr se nelini

ba-.tanie alconllsado i< a eslu.iijnr illiihclro, oaustríaco Donovlch Wolonsoíi, facoiuíolru nu
município do Carmo, Eslado do Rio.

t IVissnílii revi it.i no preso pelo sohlnilo dn
Poren Mllltnr Mnnuol lsalas de Snu^a o ngou-
le do Corpo de Soflurnilçlt iMiinelseo Antônio
de Moura foi eu.-.,nlrada a iiuiiiillu tle nMs
4081000,

Aprcsenlmlo Bonovlcli ii dolcflncln de poli-dn, á rua de S. José, ali passou o resto da
inailriiiiaila e. ao ser posto cm liberdade, re-
cliiiuou o dinheiro ipie linha em seu puder,não lhe sendo reslitulilo,

O Dr. Mario Veraiil, _• delcKnilo nioiillnr,
selenle do faolo, abriu rigoroso lliquonlo
paru apurar o caso.

—»*¦-.

EsptrUo do Nova-
York . um estudo de
costumes sociaes dos des-

regrados do «High-Life»
new-vorlduo

E' uma série de desiuan-
dos, de exageros; a lebre
de um ser apaixonado, in-

continente e doentio

o coitejo da frivolidade,
da luxuria, da ociosidade e

da oreia

São os mvstcrios dos gran-
des clubs «oú l'on s'amu-
se»; onde, desde o jovem
incauto c da grande «deini-

moiul.iinc» ao refinado
«vicux vivem» formam um
conjunto de acurado estudo
que se torna moral pelo

seu exemplo ' '

A
:03O-

seguir IJclly Nansen, em Amor de Moe
-0:«:-

Um espectaculo de cinematographia ultra moderna

SJROMXS
FootEssIB

INTERESTADUAL
Muckcnzic "versus" Hotufogo

O "match" a se rcalisnr domingo entre esses
dous clubs vae despertando cada dia que sc
ipproximu, mais cnlbusiasiiio.

A representação do Mackcnzic embarcará
imaiihã em S. Pnuló, devendo chegar aqui de-

i ois de amanhã, cedo.
Ao que sc sabe o "toam" paulista vem cou-

,1 Ruído da seguinte fôrma:
Casemiro

Pliiiio — Dario
Bastana — Giildino — Shalders

Grecco — Oscar — Zecphí — Jnsbas — Forró
Quanto ao ''toam" ólvi-negro não sc sabe ao¦erto qual serii a sua composição.
E' cerlo, entretanto, que vae jogar reforçado

de novos elementos, já pelos "Irainings" a¦ne se tem entregado.
Fluminense "versus" Botafogo

ltealisou-se bonlem no campo do .segundo o"training" entre os primeiros c segundos'teams" desses cluhs.
•No jogo dos segundos '"teams" venceu o Uo-

afogo pelo "score" de a X I, notando-sc no de-
¦orrer da peleja bellas phns.es c lances.

A lula dos primeiros "teams" foi boa, do-
'ninando, entretanto, o "leam" do Fluminense,
me conquistou a victoria por 5 X 0, confirmou-
lo assim o ultimo "training" entre os mesmos"teams", ba dias, no campo da rua Guanabara,

Theoricos "versus" "scratch" das letras
A -8 do corrente, ás 8 1|2 horas, realisar-se-á

no "ground" da rua General Severiano uma
partida de football das mais interessantes c
disputadas da presente temporada.

Trata-se de um "team" — o "scratch" das
letras — formado pelos chronislas sportivos
dos jornaes cariocas, contra a famosa "equipe"
dos Theoricos, do Dotafogo !•'. Club, vencedora,
em lí)ir>, do temível "toam" dos Hypbtheticos,
do Fluminense F. Club, e detentora da laça
"Salvador Frócs".

O "scratch" das letras, eximio neste gênero
no campo ou fora delle, eslá assim organisado:

Frôes
Dão — Paulo

Teixeira — Nico —Kuclydes
Flores — Pollo — Flavio — Carqueja — S.vlvio

Reservas: Stelling, A. Britto, Netto Machado
e Gil.

Após o "match", que valerá um succulenlo
almoço cm um dos mais nfnmados restaurantes
ciesla capital, será feita a entrega soleinnc da
laça "Salvador Fróes", como trophco ao ven-
cedor e para que fique melhor assignalada a
d:,ta da grandiosa partida dos chronislas.

Do "teani" dos Theoricos fazem parle, além
de outros, os Srs. Souza Hibeiro, Oldemar Mor-
linlin " Fcvivirn V; > Vrlln nnmo-, nnv (\o-

nais acatados na direcção suprema da l.iga Me-
Iropolitana.

Como arbitro do embate actuará o Dr. Álvaro
Zamitb, presidente da Federação de Sporls.

Lisboa-Uio F. C.
Resultado das reuniões da directoria realisa-

ii: s em 0 e l(i do corrente:
Leitura da art i anterior, icr.do approva.
Offieio do Sr. Oelavio Ilegal, sciente.—Foram propostos e acceitos sócios deste

club os seguintes Srs.: Maldô Alves, Arislole:
Jcardy, ltogerio Pinto Caldeira, Francisco Dias
Simões, Luiz Martins e Luiz Simões.

Foram culminados de accôrdo com o art. 12
dos nossos estatutos os seguinte sócios: Anto-
Pio Ferreira Abrantes, Arthur Chaves, Arthur
I ainião, Álvaro Damião, .José Alves IJraneo Ju-
nior, José Moita, Júlio Monteiro', Armando Tei-
xcira Hibeiro, Alberto Teixeira, Mario II. Yiei-ra c Eduardo Fernandes da Silva.

Reunião realisáda no dia IG:
Lida, é approvada a aeta anterior.—Por proposta do Sr. presidente, foi lançadona aeta um voto de sentidos pezames pelo fal-Iccimeiito do nosso muito estimado associadi

Sr. Mòzart Cancio, e suspensa a sessão em si-
r.nal de sentimento. Ao mesmo tempo pediu-sea todos os.Srs, directores o compareciinento ámissa de 7° dia,

. , Convites ;
Na noticia que hontem demos, com esse ti-'lilo, por mu lamentável esquecimento não enu-lucrámos o Botafogo F. C. entre os clubs

que nos mandaram convites.
Desfeito o engano, agradecemos o penna-nenle.

"O FOOTBALL"
i S?riia l.!il't;a-flV1o S''- A. Silvnres, presidentedo Villa Isabel F. C., rcapparecerá no próximomez vindouro "O Football", órgão semanal, quecomo o nome indica lem por escopo o engrande-concilio do violento e emocionante "sport" bre-lao.

JOSÉ' JUSTO.

PIEURÂSTHENIÂ
esterilidade e fraqueza gerai

Cura certa, radical e rápida
Clinica eloctro-moiüca especial cio

Oíí. CAETANO JOVINE
bas Uás II cilas 2ís 5

LARGO DA CARIOCA - Io Sobrado

1 »««_. I

Os jornaes juizdeforenses e a
crise do papel

JUIZ DF FO'RA, 19 (A NOITE) - A crisedo papel ameaça seriamente os diários daqui,havendo já dous dclles reduzido o seu for-inalo.

Or. Robarto de Souza Lo;ics - £
Prof. na Fac. de Medicina do Rio. Preços
módicos, Cons. Assemhli'.-i. 5fí

Era mesmo suicídio
Ficou eomplelainenle esclarecido o caso doencontro de um cadáver na rua Alice, nas La-

ifiiijolrns, Pelas cartas encontrada» em seu boi-so, a policia verifico» tratar-se de um suici-
dio,

O suicida (pie era de nacionalidade franceza,
com 10 annos de edade, chamava-se Eduardo
Vc.yssiérc, conforme bonlem noticiámos.

Sobre a causa que o levou a matar-se não res-
Ia duvida que foi a situação angustiosa em quese viu perante o seu patrão César IJonlllllo, es-
labeleeido com fabrica de sapatos á rua José
Maurício n. 65.

Deveiido-lhe a importância de 3.400 francos,
de que fui obrigado a lançar mão pnrn evitarem Paris a miséria, ao regressar ao Itio viu-se
lao coagido pelo seu pai rão a entrar com aquel-Ia Importância que só na morte pôde encontrar
refugio á vergonha c á deshonra.

O infeliz deixa mulher e filhos na maior mi-seria.
O seu cadáver, depois de examinado no ne-

croterio da policln, foi removido para a sua re-sideneia, á rua llapirú n. .01, de onde saiu parao cemitério, lendo o enterro sido feito a expen-sas de um seu cunhado.

Chamados médicos á noite com urgência
- DR. I.ACI-RDA GUIMARÃES -
Telephone 5.955 Central—Rua da Constituição n. 4

Tarde Acadêmica
A Alliança Acadêmica realisa amanhã, ásli 112 horas, na sede da Sociedade Hiograndeu-

e uma festa literária em homenagem á "Vida
\cademica".

A suecessão espirito-
saiitense

VfCTOlUA, IH (A. A.) (Itelnnlmlo) - O
.Sr, Cario, llutti, proprietário du prédio ouile
funciona o |>KU(lu»C0llf(n>A8(i ¦•piiotlrlniils.la,
requereu hoje, por seu fldvqffmtu Dr. ,loán-Manuel Carvalho, perante o Juiz ilu direito da
Viirn Cível, iiiíiuilailn de uiiuiulciiçA» de pus.se, nfim de fiuer cessnr a liirbnçiio de que é
vleliinn.

PORTO AIiBORE, 18 (A. A.) (Itelariimlo)— O general Salvador Pínholro Maoliado, vi-
re-preslilenle do Ratado, em oxorolclo, reco-
ben um telegriiioiiin do coronel Mnrcoiuloi du
Sou/.ii, presideiilc do listado do Ksplrllo Sun-
Io, sobre a .Mieeorreueiiis naquelh- ICsliulo,

Irmandade de íNossa Senhora
MÜe dns Homens

PESTA DA PADROEIRA
A mesa ndminiitrativa desla Irmonilnilo fu-

ni celelirar em rua ogrcjn, com o mnlor lirl-
llianllNmo, a roatlvidade ile sua Kxcclun l'a-
droolra — NOSSA SENHORA MÀE DOS lio-
MENS — nn próximo domínio, -i do eorrcn»'", ')"lf J'""'" aegulnloi

Aí Fi HTõTUr; Ttrhwfl—•¦'¦¦—¦¦(< n.nil.i ntfj..
clnnlo o Itormo. monsenhor Pedro Klbeiro da
Silva, digno vigário do frcsuoxla do Engenho
Novo, v sol) a regência «Io professor JoÜo
Itaymundo Rodrigues, grando orchestra o nu-
moroso coro oxccutarSo o soguinto program-ma:

Ourorluro "Festival'?, do maestro A. Leu-
tner, hckuíiuIo-hc a missa "Santo Lucla", d*
maestro Manoel Joaquim (le Maria, o o "Cm*
iliuil", do maestro llafael Coelho .Machado.

Ao oecupar a tribuno uagradn o dlstliirift
orudor sacro Koviuo, padre Dr. Américo Nilo,
será cantada a "Ave Maria", do maestro Uo-
bert Schumnnn, e o "Credo", de Tomnso Ca-
nessa.

No oceasião do offerlorlo sen', cantada a"Ave Maria", do maestro Murionui, e o "San-
ctus", de Cancssa.

Nu elovacfio do cnlls será executado o "Sa-
lutarls", de Francisco Manoel d;. Silva, o o"AgllUS Dei", de Tnmaso Cancssa.

A'b 1!) horas, depois da ourorturo o "Uo-
camliole", de Manoel Joaquim Ma. ia, sorá lida
pelo irmão secretario a nominal, dos Irmãos
eleitos para servirem no anuo compromissal
de 1ÍIIG a 1!) 17, e em seguida será cantado o"Te Deum" e o alternado do maestro Itafoel
Coelho Machado, Intitulado "S. Raphael", oc-
capando por esta oceasião a tribuna sagrada'
o illustre e muito applauditlo orador .sacro,
Itevmo. conciío Gonçalves de Rezende, terml-
liando osta festividade com a execução da"Ave Maria", de Magdar.

Os irmãos thçsoureiro c secretario estarão
presentes, afim de receberom donativos e in-
seripções das pessoas ijiie desejarem fazer
parte da mesma Irmandade.

Em nome do caríssimo irmão juiz e da mi»-
sa administrativa, convido os nnfsoa irmãos
c fieis puru assistirem a esses ai los, concor-
rendo assim para o seu maior esplendor.

Secretoria da Irmandade, em 18 de maio de
19IG. — O secretario, A. 1'cnna.

SECÇÃO IWEDITORIAL
Agrasieci_t.snto

Ao se relirarem para Uberaba, onde resi-
liem, Heitor Rocha, Antônio da Cunha Cam-
pos, senhora e filhos, v.ni agradecer a todas
as pessoas que caridosamente lhes prestaraminesquecíveis favores e lhes vieram trazer o
conforto de generosa sympathia, por oceasião
do falleeiinenlo da sua pranteada esposa, fi-
lha c irmã Didia da Cunha Campos Rocha,
oceorrido nesta capital, llypothecandó-lhes
eterno reconhecimento, de coração lhes offe-
recém os seus prestimos naquella cidade mi-
ncira,

Uma hísforüsa co-f-^iicagi-.
tóe eabaü-e-Se?:

Declaro que não tem o menor fundamento a
noticia publicada nos jornaes desta capital,
sob a cpigraphc acima, relativa aos conheci-
dissimos sabonetes lClectricos 1'oraqué, in-
dustria eoiibeeidissima, explorado pelo Sr.
João Apóstolo. Declaro mais não houve ne.
nhum acto do Sr. João Apóstolo que desuni-
reeesse a minha confiança.

Hio, 18 de maio de 1916.
Francisco Antonio Gomes.

Os sorteios da «SUL kflERICIi
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

A mais poderosa companhia su
americana

Reallsou-se a 10 do corrente o 15" sorteio semestral das apólices de
.SiOOüifüüO desta Companhia, tendo sido sorteadas 12 apólices, islo é, 9

da classe com aecumulacão de lucros c 3 da classe sem accumulação
de lucros, representando G0:000$000, capital este polo qual a Com-
panhia se obriga, sem qne de futuro tenham de pagar mais presta-
ções, os segurados favorecidos.

Com o resultado deste sorteio, o valor tola! das apólices sorteadas
, até o presente elevou-se a IG.530:000$000, quer dizer, que as fanii-

lias dos possuidores de 1.7157 apólices estão acauleladas-conlra as con-' seqüências materiaes do fallccimcnto prematuro dos seus chefes.
Damos a seguir os números das apólices sorteadas neste sorteio

! e os nomes dos respectivos segurados:
i Números Nomes dos segurados Cidades Estados

35.988 Raymundo Augusto de
Salles Tavares ,

.'18.771 Hugo Napoleão do Hego
j 

'10.087 Segisuaudo Alencar
10..878 Francino de Andrade

Mello
.18.200 Dr.Themistocles Menezes
3-1.002 Joaquim Alves Nogueira

da Silva ' 3'1.00fl Francisco Cardoso Guedes Nictheroy
133.409 Adolpho José Pinto Ri-beiro 
35.390 Dr, Arthur de Carvalho

Azevedo 
,38.580 José Carlos de Figueiredo
502.218 Germano de Oliveira e

Souza 
102.765 Luiz Pereira Salgado ...

A SOL AMERICA convida o publico a pedir labellas c informa-
ções na sede social da Companhia, ú rua do Ouvidor, 80, (caixa pos-tal 971) ou em qualquer de suas agencias, sobre seus diversos planoside seguros, nos quaes a harateza dos prêmios allia-se á cxcellencia das
vantagens garantidas.

Belém Pará
Belém Pará
União Piauhy

Aracaju' Sergipe
S. Salvador Bahia

Cabo Frio Rio de Janeiro
Nictheroy llio de Janeiro

Capital Federal

Capital Federal
Capital Federal

Jahu' S. Paulo
Piquete S. Paulo

g~B_a3»~^T»*j,'it''"aB_a ^*w^.ira"'«-!---^_a-mn-irTn^^
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^íjRÂNÜE E EMOCIONANTE R0M4NCE=CINEMA AMERICANO^
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(Cada episódio, que pôde sep lido desfacadamenfe,
constitue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Pathé e Ideai)-&&-
12° EPISÓDIO

OS MY.STERIOS DO BAIRRO CHINEZ
XL

O ALIJADO AMARELLO
Na hora em que se reali sara essa conversa

jÇnlre os dons jovens, aquelle cuja personali-nade era mincipal assumpto,, apparenlc ou
fjocculto, <lÍM7aliia-sc com Walter Jameson, no
seu laboratório da Coliunbian Universily.Então, é mesmo verdade, o senhor nãorevelou a Elaine a razão pela qual arrancou-lhe lão bruscamente, tão brutalmente mes-
jno, do braço a tal pulseira?...Não, nada disse, e nada direi!...Por que essa teimosia?... Ficando ca-
lado, -deixando que ella ignore que mais urna
vez lhe deve a vida, o senhor procede con-trariando os seus mais ardentes desejos!...E'possível... í,Ias não sou dos que recla-hi.-yn a paga de qualquer serviço!!... A pes-Boa de que se trata não sentiu que a minhadedicação merecia certa consideração, e ti-nha o direito de ter certas susceptibilidades.'..
[Tanto peor para mim, e talvez tanto peor

para ella!... E agora, si quer me ser agra-
davel, Jameson, não insista mais nessí as-
sinnplo, que me é doloroso... mais doloroso
do que deveria sêl-o para o meu coração, si o
coração do homem soubesse o que 

"é 
a ra-

zão I...
Proseguindo no seu trabalho, inclinara-se

de novo sobre a ampla mesa de mármore em
que procedia á suas experiências.

listava oecupado cm deitar ocido nilro-
chlohydrico num provcle, para completar uma
reacção, quando a campainha do telephone
soou...

Não acudindo ao chamado, continuou a tra-
halhar para terminar a sua mistura, Walter,
porém, qne o observava, verificou que a sua
mão tremia ligeiramente.

Entretanto, o telephone continuava a tocar,
Justino pnz o vidro de ácido sobre a secre-
taria c estendeu o braço para o apparclho...

— Sim, disse elle falando ao receptor, é
o senhor Ciarei cm Dessoai oue falai....

O joven collaborador continuava a obser-
val-0, com ancioso interesse.. A pessoa que
telepbonava seria aquella que elle previa?...
A creatura cuja manifestação amigável, em-
bóra tardia, iria provavelmente provocar nas
idéas de seu mestre tão intensa mudança e
tão salutar reconforlo 1,.,

O rapaz approximou-se da secretaria, e
murmurou timidamente:

—'Ha alguma novidade?
Sem duvida Ciarei preferia não ser inler-

rompido, porque com o braço que estava li-
vre empurrou o rapaz com certa impaciência.

Este, que não contava com o gesto, recuou
sem querer, e sua mão foi bater desastrada-
mente no frasco que Justino tinha posto ús
pressas ao seu lado.

Com o choque, o vidro entornou-se, c o
liquido que continha espalhou-se sobre a se-
cretaria e os fios tclcphonicos, antes que
Walter tivesse podido intervir.

Procurando levantar o frasco, sua mão teve
contado com o aeido.

A queimadura que sentiu foi_ tão forte que
não pôde conter um grilo de dôr!

Ciarei virou a cabeça.
Vendo o aceidenle, descansou appressada-

mente o plionc e levou Jameson para o extre-
mu do laboratório, onde mergulhou a mão
ferida mim calmante.

Depois, com destreza de um cirurgião
curou a ferida que, felizmente, era superfi-
ciai.

Envolta a mão do rapaz numa atadura,
apressou-se em voltar ao telephone,

Um grande desapontamento o aguardava...
O ácido nilro-chloliydrico, derramando-se pe-
los fios, os havia inteiramente queimado, tor-
nando impossível qualquer communicação,

Como Jameson o havia previsto, era real-
mente Elaine quem telepbonava.,.

Depois da conversa que tivera com Perry
Bcnncll a rapariga, cada vez mais nervosa,
tomara finalmente a resolução ante. a qual
hesitava havia alguns dias, e, domando o seu
amor próprio, de pedir a Ciarei a explicação
que este não julgara a propósito lhe dar.

No outro extremo do fio, esperava uma
resposta A sua primeira pergunta... Sua sur-
presa transformou-se cm brusca cólera quan-
do verificou que sem uma só palavra de ex-
plicação ou de desculpa o seu interlocutor
deixara o telephone^,;

— Cortou a communicaçãn, exclamou ella
quando viu que era eu quem falava!... E"de mais!... E, pendurando o phonc, saiu pre-cipiUulameule da sala.

Sem que Walter pudesse suspeital-O, suamao acabava de desempenhar o papel da doDestino.,,.

China Town é a cidade chineza de NovaYork, um recanto de Pekin ou de Cantão trans-
plantado para a metrópoles americana: e <'um interessante cspectaculo para o viajanteesse viver tão original dos Celestes, com seus
hábitos, costumes, linguagem, e também seus
jornaes, desenvolvendo-se plácida e tradição-
nal, no meio da infatigavel actividade c da
trepidação febril dos yankees.A' primeira vista, o aspecto exterior das
casas não preveniria o loiiriste que, ao cn-
trar em Doyers Street; Pell Slreel ou Mntt
Street, as tres ruas priucipaes do bairro chi-
ncz, acaba de transpor bruscamente milha-
res de léguas e de recuar algumas centenas
de nnnos.

Excepção das inscripções, bandeirolas ou
lanternas multicôres, que as ligam umas ás
outras, a cidade se compõe, na maioria, clc
vulgares casas de tijolos, de pequena altura,
em que sobresaem, inclinadas sobre as cal-
çadas, as horríveis escadas de salvação, fei-
Ias de ferro, de que são providas todas as
casas de Nova York.

Uma população curiosamente variegada ahi
se agita; lavadeiros, estudantes, negociantes,
hoteleiros, artistas, fabricantes de charutos,
músicos, sacerdotes de Confuclus ou das mil
seitas religiosas que puüulam no Paiz Ama-
rcllo, arrendatários de casas de fumadores de
opium, ou de casas de. jogo, nas quaes o Ce-
leste de tão plácida npporencia entrega-se
com fervor ás emoções do Fan-Tan, seu jogonacional.

Si muitos dos habitantes conservam-se fieis
ao traje dos antepassados, e a longa trança
artisticamente feita que alguns encimam bi-
zarramonte com um cliapéo duro ou com um
de palha, um grande numero deites não re-
ceia adoptar as vestes européas... Mas mes-
mo os que se sacrificam ás roupas modernas
nada abdicam da sua mentalidade c incliin-
ções.

Pcnetrae — com um guia de confiança ou
com um {lolicial do posto especial do bairro —-

nos estreitos beccos sem saida que. separam es-
sas casas vulgares... Entrais nos fundos das
lojas ou das casas desses commcrcianlés nine-
ricanisados na apparcncin... E' a China in-
langivel e secular que então surgirá brusca-
mente deante de vossos olhos, com as suas
tradições, diversões, mysterios, vícios, ódios

e a barbaria requintada das suas seitas.
Si a maior parte desses templos, onde deante

de seus Ídolos de madeira pintada, se vão ajoe-
Ihar os fieis, são simplesmente o theatro de
uma fervorosa devoção, innoffensiva, ba, po-
rém, outros, felizmente raros, onde são prnli-
cados ritos menos iiinocenles, e onde as su-
perstições as mais sangrentas lèm em dadas
oceasiões livre curso... Por mais que a policia
os persiga, os Amarellos astuciosos são mais
fortes do que cila c a desafiam por trás de
sua mascara impenetrável, sorrindo bypocrita-
mente, com seus olhinhos apertados.

Uma das casas de aspecto mais confortável
de Pell Street era habitada havia quasi nm
anno por um rico chinez, que, a julgar pelas

.manifestações de respeito que lhe prodigalisa-
Mim os seus compatriotas, devia ser qualquer
alto dignitario ou qualquer personagem nota-
vel na hicrarchia administrativa do Império do
Centro...

Nesse dia, numa immensa sala mobilada á
chineza, Wong-Long-Sim, trajando vistoso fato
bordado de seda e de ouro, estava confortável-
mente deiiado sobre um ilivan, fumando um
cachimbo singular. Divertia-se com dous ra-
tinhos brancos domeslicados, que traziam ara-
bos uma correnttinba de ouro ligada a uma das
palas c presa a dous anneis do mesmo metal,
nielliilos nos dedos mínimos do Oriental.

Um criado, trajado á curopéa, entrou de mau-
si nho, sem que o poderoso personagem voltasse
a cabeça c foi murmurar-lhe algumas palavras
ao ouvido.

Bem, disse o Celeste, mande-a entrarI...
Uma mulher ainda joven, vestida com cer-

ta elegância, foi introduzida.
Respeitosamente curvou-se ante Long-Sim.

que correspondeu por ligeira inclinação de ca-
beca a essa manifestação de deferencia e de
submissão.

Bom dia, miss Carson, disse elle plácida-
mente. Tem qualquer cousa a me communi-
cor?...

Sim, chefe!.,.
Ao mesmo tempo, os dedos enluvados da io- ,

ven creatura abriam-se lentamente, para fazer
o terrível signal da "Mão do Diabo".Ah! disse Long-Sim... Vem a mandado
de seu chefe?...

Elle desejaria saber si o senhor não sae
de casa hoje de manhã e si pode procural-osem» receio de cnconlral-o cercado de muitos
importunos.,.

—Afastarei Iodos os visitantes, para que o
chefe da respeitável "Mão cio Diabo" esteja
sob o tecto de seu servidor tão á vontade e
tão commodamentc como sob seu própriolecto, Mas, sabe qual o motivo dessa enlre-
vista?...

Sim... Encarrcgoiirme de avisal-o de quaseu concurso e o auxilio dos quceslão sob as suas
ordens lhe são necessários ua lula que em-
prehendeu.

Ura leve sorriso pairou nos olhos matreiros
do Chinez... Estendendo a mão para um jor-nal que estava ao seu lado, mostrou-o ao aven-
turciro.

Não se tratará desta pessoa?... disse,
apontando para um retrato de Elaine Dodgc,
ri produzido numa das paginas.

Sob a gravura lia-se a seguinte legando:"Miss Elaine Dodgc,a milliardaria americana
cuja lula com a "Mão do Diabo" desperta um
interesse mundial".

Effcclivamente!... respondeu Mory Car-
Son... Vejo que o senhor está bem informado.

Desde que ba alguns mezes alliei-me á"Mão do Diabo", é natural que esteja a par
do que lhe diz respeito... Diga ao seu chefe
que estou á sua espera, c que encontrará da
minha parte, como sempre encontrou, desde
o nosso accôrdo, o concurso mais dedicado para
os seus inlentos...

Peço-lhe então licença para retirar-me e
Ir sem demora transmillir-lhc ns suas pala-
vras. Pois não, Miss Carson... Vou, por meu
lado, tomar todas as providencias para satis-
fazer seu pedido.

A visitante renovou a reverencia ao Orlem
tal, que com a mão fez um gcslo prolectoi
de despedido, c recomeçou a brincar com seu!
rítos brancos...

(Continua)
Este folhetim â o '1" do 12" episódio oue

será exhibido quinta-feira, 25 do corrente,
nos cinemev Palbé e Ideal.
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iBASJE LINHOS
ÜOUIS STÍ^ASS^

93 - Rua Seíe de Setembro - 93
(Edificio d-"0 PaiV-Sala 3

Avisa seus amáveis (reguezcs, amigos
e Inmilins que tem recebido um lindo
sortimcnto de la/.eiulas de linho para
lençóes, Camisas, ceroulas» etc., etc.
Vendem-se a prestações a preços ra
/.oaveis, não aproveitando da situação

N, B. — A firma LÜUIS STRASS
avisa ao publico que não tem nada
de com mu m com nomes semelhantes

ESCHll»T01UO :
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Í3-Bua Late i e -.etemtorQ-93
(Edifício dNcO Paiz» — Sala 3)

A pedido, um representante irá á casa
;los pretendentes com amostras sem
compromisso para quem as pedir
f^r^EmàmmWBÊ

Jot&JSL
(írande deposito o ofíiclna de moveis c col-

nrin, tapeçaria, louças, vttc, dormitórios es-
i ,*. ;:!' ¦•.'Mão, ulfima moda, 550V00O; rnais barato
q k qualquer oufp. casa: salas dc jantar, 5So.>; ditas de visita,
t-.stviu de grande ericito, de 130$ a 180.fi, (estas mobílias são
e.stoladas); capas para morulia, nove peças, 70^000. Peçam cata-
leites para nào ficarem illudidos com outras casas; na rua (Io
Passeio n. HO — Largo da Lapa).

ABflrTHOLDi\ %ir\4ji 111
RIO DE JANcIRO

Avenida Rio Branco n. 50
Avisn ;í freguezia que a contar dc 8 de .Maio a. c.

LAMPA DAS «GE-EDISON»
pelo seu novo systema americano :

Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons»

Pur cmln lâmpada até Sn
IOO
IOO
-.(in
ÍOI)
01) i
stu

1000
I .MO
2000•10 0

lllln
l li tu
llitu
UllU
lllll)
Mito
llitu
Oilu
UltO
Oito

litu
tlilo
llitll
llitu
.litu
ilitu
ilito
Jitu
.111-1
dito

na seguinte proporção:
velas se cmíLt ofjíirâ,.
vi-las (cuiliimuiV)...,
vuliis (irá watt;....

0011)1011

VI'

VCllH
VellIS
Wiiis
Cl s
velas
velas
velas

i
V.

0s coupons serão lo.giilailiis nu
Casa Berlholdo, Avenida Rio Branco n. 5oii- |ii-ciiiíos acltam-.sc in liei ms na lista du tu-imlcs c eslãu cm exDOsiçào

pci iminente na CASA BERTIIOLDO, AVENIDA HIO BRANCO N*. 50
PEÇAM A LISTA DOS BRINDES

«vompras a praso nao tem direito a coupons
ísllsuSÍ-,

I
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Pa. *. uáemover
Cailos Prompta

o Seguramente
Nwln No Mundo Pode Exceder"Gets-lt" pnra Cnlloa

e Verrugns
Expcrimriitnc o remédio dlfferen»

te, o novo e certo reniiilio para
acabar com cuca cailos ipit» ti-in
atormentado vossa vicia o «ti»

^_^5'" § \àj

"SI unmmscím "(ictH-lt" ou não
teria, 'do-eflrrojfjl.à por chuho

dc ciiIIoh!"

ma por tanto tempo. Deixai dc usar
qualquer outro remédio t- use " Gels-
It", li' o mais extraordinário rc-
mcdlo pava cailos cpie lia. E' o
melhor do mundo. Apenas algumas
notas applicadas riu poucos minutos
bastarão. Tratamentos inucis como
iingiicntos irritantes que inflammam
os cailos, calços que comprimem os
cailos, navalhas, canivetes, tesouras
e limas que fazem os' cailos crescer
com mais rapidez, são cousas do
passado. " Guts-It" remove os cal-
los e vcrrujtas de um modo diffe-
rente, o callo amollece ou desgru-
da-se da pellc sem dores, e então
ci?c por si. "Gcts-It" não gruda-SC
nas meias nem estraga a pellc,

Fabricado por E, Lawrencc &
Co., Chicano, Illinois, U. S. A. A'
venda em todas as drogarias c phar-
macias.

Granado &C„ Depositários— Rio de Janeiro.

aa

â$m $1
: múisPEmm m toda a gau be família

Frovjne a oni-a ai diversas DOENÇAS DA VISTAA' venda em teclas as boas Pharmacias e DrogariasDE1G0SIüy GRAMADO & C. RIO DE JANEIRO
**

TINTURARIA RIO BRANCO

Casa de primeira ordem

Manda ouscai a roupa e t. enliega — GRÁTIS ,- i domicilio —titlende proniptainento aos chamados pelo TELEPHONE 4.9341 entrai — Limpa a sueco o terno de casimira, por Ü$ooo; lava cliuni-
ciimente, sem clelorniar nem cstraj>ar, o terno por .r4uoo, tinge, de qual-
quei còr, sem romper nem desbotar: passa n ferro as roupas
com per eição. laz modiiicações e quaesquer concertos; col-
loca ilcbruin de fita de seda 011 de alç;o<lão em Iraclcs, paio-totsecolletcs.—Especialidade em trabalhos ein roupas de senhora.

Ppet,05 módicos e trabalho perfeito a gapjntida

mfâmmm3mmmÈwmmMmmÊm®&

tararia Granado & Fios
aB*naOT*Ea»3JCiro aca atac tB*MBmBvmumm*mBGtBmBBmià*vk\^k^ÊãMãaãm

RUA URUGUAYANA N_ 91
NÃO TEM FILIAL

DROGAS GARANTIDAS
PRi-:Ç08 SEM COMPETÊNCIA
Balança, sensível a 1 çjx-axxi-ma para pes4?greiia gri-atuita da

fl f i*éa"uezia.

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES 3j

Amanhã ao almoço :
Tripas á moda do Porto, ca-

brito com arroz do forno, evas
dc tainha á brasileira.

Ao jantar:
Perna dc vitella com pirão de

batata, arroz cm canoa, trango
ao molho pardo.

Todos os dias: ostras cruas,
canja especial e papas, sardi-
nhas nas brazas, boas peixadas.

Provem o delicioso Anadia,
branco é tinto.

TELhP. 3.666 NORTE
B_ma__si&___iS5_a_9fflg*i-Mi

MENTROL
Cura radical das moléstias das se-
nlioras: supprcssõcs, flores bran-
cas, lioinorrliagias, regras doloro-
sas ou escassas, aociilentes da

etlaile critica

Rccomniendiiilo por sumniidacles
médicas brasileiras e estrangeiras.

Aü PETIT PAQUIN—=sas—_^==^— ' '
à pua Selo do Sotombro, 175, participa a
sua numerosa e chie clientela que, para
commemorar o anniversario de sua fun-
dação, a 12 de junho, mandou vir de Paris
lindo e variado sortimcnto do modelos de
chapéos e formas em tafffetés, velludo e
tagal, que serão vendidos a titulo de bo-
nifioação até o dia 12 de junho, desde o
preço baratisBímo de IO$000 em deante.
Nesta casa encontrarão um bonito e va»
riado sortimcnto de enfeites para chapéos,
assim como também se reformam e enfei-
tam por qualquer figurino oom muita ele-
(jancia e chie e por preços ejicepcionaes.

Rua Sete de Setembro, 175

AU PETIT PAQUIN

A Mre Dome de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto do 2o •[.
Em todas as mercadorias

mmÊÊÊÊm

CASA STAMP
Grande deposito dc todos os

artigos para BasketBall,
Volleyball, Footba.l, Lawn-
Tennis, Ping-Porig, Patina-

ção e banho dc mar
Especialidades em calçados

finos para ambos os sexos
C todas as idades, ao rigor

da moda

9, URUGUAYANA, 9

Viveires
Comunica aos seus clientes o amidos

que d(i consultas nas segundas e sex-
las, de 1 ás 3 da tarde, na pnarmneia
Matlet, ú rua Frei Caneca n. õi', leio-
|ihonc C. 1052, continuando nas (luar-
tas e sabbados, nu pliarmacia Popular,
á rua General Pedra n. C, telephone n.
527i, do meio-dia ás 2 lioras.

\' venda nas principaes pharma-
cias e drogarias

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Teleplione 3.81'i-Norto

MENU
Amatiliã ao almoço:

Salada de garoupa á Copa-
cabana, papas á valenciana,
chorrascos de carne secca, bor-
rachos com arroz á Vidago.

Ao jantar—Successo.
Leitão recheado á moda do

Douro, ravioles á italiana,fran-
gos á lisboeta, ostras, legumes
de S. Paulo. Em vinhos primo-
rosos não ha outra como a
Rotisserie Progresse.

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

Introduzida no Brasil desde
18b5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

SUachuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

A CULTURA PHYSIC4
Prof. Enéas Campèllo

Quereis ser
loites c Sadios?
Quereis possu r
11 vosso Imsto
lesenvolvido o
•onigir os vos-
sos defeitos
pliysicos ? :
Matriculae-vo?

nas aulas do
Centro de Cul-
tura Physica,
á rua liarão de
Ladario. 118, ou
escrevei pediu-
do os iinpare-
IliosdcGymnns-
lica de Quarto,
i|ii<! custam tOS
e 12$ü00, com
pesos cie 1 ou
i kilos.

Alii «ueoiiirareis taintiem tabellas para
gymiiustioa sueca a 3$,regras para exerci-
cios, com pequenos pesos, a 23 e todos
os meios para a vossa cultura phy-
sica. Hemeltem-so para o interior mo
diante vale po;lal Não cscjucçaos da
conservação da vossa saude, deixando do
escrever immedintamente, pedindo os pro-
spectos ou informações circumstunciiidas.

Nào se acceila importância em sellos
0 Centro dispíio também do galiine-

te pura massagens. Âttehde a clinma-
dos a dumiciiio. Tel. 'i.-lM.

Perolina Esmalte-p^
rado, que adquire e conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza SePa-
ris, premiado na Exposição de
Milarío. Preço 3í>oOO PO' DE
ARROZ PEROL1NA, suave
c òmbellèzadÒr. Preço 4$ooo.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumarias
e no dedosito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

1 y;y
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Leilão de penhores
EM 20 DC MAIO

JOSE' CAHEM
ÜUASILVAJAIIIHM,7

Tendo a fn/cr leilão em 20
dc maio dc todos oh pcuho-
ros vencidos provi no aos se-
nhoros mutuários quo ns suns
cautelas podem scr reforma-
das ate» a nora do leilão

Malas
A Mal» piilnow, á rua do Lavradio

D. íl, 6 a cnsu i|uc ninis bnrnto vendo,
vlito o líi.iiidr. lortlmcnto ciuu lem; cliumu
a uttonç&o dos sonliores viiijaiitcs.

Café Santa Rita

O MELHOR DO BKASIb
Encontra-se em Ioda a parle
E' esto que tudo o mundo toma depois

d»s rofeiçflcs du corimonlas
TorraçOoi especiues para botequins de

priineira ordem

Itua Acre 81 — Telouliono Norlo 1.40"
Mal. rioviuiio Uií—Telcnliouc Noite 1.318

Chapéus dc sol e bengalns f

O mais variado sortimcnto encontra-
-,c ua CASA IIAIIIIO.S,,, praia Tira-
lontes n. 0, junto á Cauiisiria Pro-
gresso.

N. 11. — N esla rasa colirein-se
clinilCOJ o fazem-50 concertos com
rapidez e porloicfto.

¦BmmmJB&mTmmmm^BkWkm&nmmmmmmWkXESOBm tVS$ C 'fifC hZ

Companhia do Loterias Nacionaes
do Brasil

lixtrncções publicas, sob n fisenll-
snçãü do governo federal, As 2 1|2 c
tios Biibbiidos ás ') horas; á run

Visconde de Itaborahy u. 45

AMANHA
A's 3 lionis da tarde

235

"''

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigeranta, sem
álcool

I \ OE^»f05ou^

?&í&&
Tomíco

005 NERVOS 
NEURASTHErln•~ MAO HÁLITO

^Tônicooo Estômago
0YSPEPSIA
EÁIXAÇCicA

Tônico
00 intestino
ENTERITE
£M l/£HiCULO CALMANTE

D£ MEUSSA£AM2

Stadt Munchen
Succursal do Campestre

Hoje :
Grandes peixadas, vatapá á

bahiana. Ceia.: especial canja,
ostras frescaSjCamarões torrados,

Amanhã :
Cabrito, tagliarini e ravioii

á italiana, cangica á bahiana.
Almoços, jantares e ceias, ao

ar livre, no terraço, única casa
no gênero. Gabinetes especiaes
para famílias. Provem o ala-
mado Anadta, branco c tinto,
únicos depositários.
I JV.-icíi Tiradentes 1

Telephone 005 Central

V. Ex. já visitou

GKANADO * C.*.—l de MarSo, 14

BRÜONAL
E' o único especifico racio-

nal para todas as tosses
Dep. 7 de Setembro 99

mpra-se
qualquer quantidade dc jóias velhas

com ou.sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monto de Soccorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias n. Ú7.

Joalheria Valentim
Teleplione 901 Central

Paina de seda k„;.„ 2$000
Dita de flexa  J$000
Bazar Herminios

Praça da Bandeira
Teleph. 2.184 Viila

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tunção da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores cJeelricos.
Freqüência animal de 20.000 clien-
ís. Dini-ia completa, a partir do

Encí. Teleg. — AVENIDA
RIO DE JANEIRO

Ijí

"i^^^^^'^^^^^K^l!l!l^ia^

1
Parantida pelo governo úa

estado

Terça-feira, 23 do corrente

2o:ooq!Kooo
Po- i$8óo

Sexta-icira, 26 do corrente

20-.OO0Í
Por 1S800

THEATRO APOLLO
Jümprosn JQSK' L0UHE1R0

Grande companhia ile opera lyrica itu-
liana UOTüLl & B1LL0H0

:umz
A's 8 Bpi—A opera em quatro actos, de

l'IJCCl.\I

Pelos nrtislas E. CUSENTI, V. CA-
CI0PPO, N. Itr.L-ltY F. FBÜEltICI, M.
FIOIU, C. MELOCIII, BA110NCIM o E.
0RLANDI.

SfifflR^ Camorotes de 1» 30$; ditos
yipSíy do 2", 15$; cadeiras de 1" e
varandas, 0$ ; cadeiras de 2», i& : ga-lerias numeradas, 2$ ; geral, 1 $500.

Bilhetes á venda em todas as
isas lotericas.

Amanhã—Espeetapulp. Domingo—aMa-
tinée» ás -2 h2.

Os bilhetes á venda na bilheteria do
theatro e na agencia do < Jornal do
Brasil », das 10 horas da manhã ás
5 da tardf

THEATRO RECREIO
Empresa JOSE' L0UREII10

Companhia ItliAS.do theatro Apollo, de
Lisboa

HOJE - A's 7 3(1. e 9 3pt - HOJE
Êxito grandioso, successo sem igual. A

celebre revista portugueza

De Capote e Lenço
Successo colossal de todos os artistas

Com OS GEIULDOS
Nos seus extraordinários números, que
cada vez agradam mais

Amanhã—PE CAPOTE ELENCO.

Domingo, « inatinéo s ás 2 1|2.

Brevemente—Grande c sensacional cs-
pectaculo

Apparatosa peca de grande successo

ifes

A FIDALGA
Restaurant, onde se reúnem as melho-

res familias. Rigorosa escolha feita dia-
riamciite, cm carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. 1'recos módicos.

RUAS. JOSE', 81 -Tclep. 1513 C.
anc

a

Si precisar de comprar artigos
dlnvcrno aproveite

a oceasião da
Venda excepcional

de todas as contecções cT_ue
lhe oflerecemos a

preços de
I

CALÇADO FCX
Confecção perfeita

Commodidade c conforto

Sapatos para homens
desde lo$ooo!l!...

DEPOSlTOs

42, Rua toohil Floriano, 42

CAFE' CAiMTAGALLO
RIGOROSAMENTE PURO

iJWcTIeilíii piiladnr, — Tiirieliirção: Trãvõiíã (loíln VÕlha li. SO.DBCOSITOS NU
CENTRO USA TIN0C0 rua S. Jnú- n. 120. PAI).'. ;l\ IIÜNCKIA Tmvessa do

.S. Franclico 00, Tolepliano Contrai 2.080, — Kiln ISSÜO
Bneontnulo om IoiIoj os .rmiucni o caiu do 1 onloin

ii ÍI3Í \Mmm

1 80100
Por J-Í700, em meio:;

Cirande e extraordinária lo(»-ria do
S. João — Em troB sorteios
Sexta-feira, -':t c snbbndo, 21 dc-

junho', ;is .'1 liorns dn tnrde, ás 11 c
;i 1 da tardo.

326-3»
1" sorteio  1(1(1:0(l()i?(inn
2'- .sorteio  100:0005000
1" sorteio  200:0005000

Total dns lies prêmios maiores:

Preço cio bilhete inteiro 10$ cm
vigésimos de 80(1 réis.

Os pedidos de bilhetes cio inlc-
rior elevem ser iicni'- -nliados de
mais (illl) réis pnrn o , ile do Cor-
reio e dirigidos nos agentes gênios
Nitznrelli À C, rua do Ouvidor
ii. 04, cnixn n. 817. Tele/í. Í.US-
VEL e nn casn F. Guimarães, Uo-
sario 71, esejuina do beceo das Can-
cellas. cai:.;i do Correio n. l.UTíl

leilifl é peÉores
Em 23 de .Maio de i9iò'
1. uvwzMmE & in.

Henry & Armando suecessores
CRSAFUNnflDftEM 1(157

45- |pa LUlZ ÕG [3111925 kl
raiem leilüo dos penhores

vencidos e avisam aos Srs mu-
tuarios que podem reformai ou
resgatar as suas caulela? até á
véspera do leilão.
v' !cx. wao qnietr* mo-

! i i8'j busí casa se«ira
y«3síasim dinfiseüro?

E5 o que pode conseguir
facilmente, por alutjucl mensal
e módico, todos os moveis;
rua do Riachuelo n. 7.

Casa Progresso.

MEIAS E FITAS
Grande collecção

de tecidos modernos!
A única casa que tem um

colossal «stock» de
fazendas por preços sem

rival!
Boas de pellc, formato raposa,

pelles a metros, voil de
seda «chiffons»,

etc, etc.
TITULO PERDIDO

Perdeu-se hontem pela ma-
nhã nas immediações da aveni-
da Passos e rua sete dc Setembro,
um titulo de posse de um car-
neiro do cemitério de São Fran-
cisco Xavier. Pede-se a quem o
encontrou entrega}.o árua Sete
de Setembro n. 202, que será
gratificado.

' 
MQRPL ¦

A sua rura radical pelo
HANSEOL.

Peçam prospectos, com at-
testados de pessoas curadas.

DEPOSITÁRIOS
J. M. Pacheco, rua dos An-

dradas n. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.

Professora de céríe
Habilita n cortar por escala geometrien

e praliwi (|uuli[iicr modelo, inclusive tail-
leur, em poiiens lições

Também corta imniles sub inediila e
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionado*!.

PREÇO MÓDICO
Mmifí. Nunes de Abreu

Itua Urugiiuj-ana IKi r andar
TEL. 3.573 NOUTE

PERDEUSE
Gratifica-se a quem achou

um chnpéo do sol dc senho-
ra na rua Uranos entre lia-
mos e Bomsuccesso no dia 17
do corrente, ás iG horas, een-
trcgal-o .i rua D. I/abel, tJ.j,
Bomsuccesso.

Gruta do Nor e
AlltilITA tlli' I HOltV H\ MANHA

Praça Tiradentes 77
TBLBPIIONÍ* 1.831 HDMIlAI.

II»' no jaular:
Galuntine de vitella com ve-

getacs, frango .10 Monte Chns-
to,bolinhos de bacalhau c mui-
tos outros pitéos.

Ainiuilui a» i. nnioo:
Succulcnto cozido especial,

sarapatel de leitão e rabada
com carurú.Quereis jantar bem?
Ide todos á Gruta do Norie,
que é a primeira casa no gene-
ro, não só em acepipes como
em vinhos.

COÍ: REB
Novos e usados, nacionaes

c estrangeiros, dos melhores
fabricantes c dc diversos ta-
inanhos. Grande stock a pre-
ços de oceasião: ua rua Ga-
nicrino 11. 104.

Í3XTEKNAT t AOiJíNO
Antigo instituto de ensino

primário e secundário, sob .1
direcção do Dr.Thaopiiils oi--8'

108J KUA DO REZKNDIi
Prospectos e inlbrmacòes :

Casa Beethoven, Ouvidor 175.

Plantas
Cumci.-iuido njtorn .1 incllinr ópora cara

a plantação do iininares, iiinuiieiii • I• ¦ \ <»
eiuii|irnr arViues Iruliieras nu priiueiro
sabei u- |iri!i:ii e .- 1 nuilii.-ni- le vci da
de Au^ii-l» lniiSi-i.a, a rua Ma iz 11 tt.ir-
ros 3G0; peciiin .1 il 1; s ^' ¦ i-

Po os wm Uüíih
Medicinal, adherente e per

lumndo. Lata 2Í000
Perfumstie trlando ' ntjt)

Vende se
Uma motocycleta marca ín-

dian, com pouco uso. Para ver
e tratar

Lart .Ia Carioca 3
t&ticim ti".rf.\

O ciir;i
ro -

pciitíiiniiiciile dor dc dentes. |
Vende-se 111 tocíus n |iliui'mu-
'.Í;ií; ; não ó veneno c uno quei-
mu a boca.

í'í-<;çí) liSOOí)
Cnixn do (Correio I,<)07

:-,-y.-va.Mrtz.:'\-."d

SCOLA DE
Mme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados cali-
nhavados,

Àcceilam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio
Branco 137,4" andar,Odeon, á
direita do elevador.

Dr. Evei-ítptiü Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

'
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NEURASTflBNIA
0 lleniatojífiiiol ile Alfredo du

w (.Ai-vaitio i u iinico t|itc cura ustu
| terrivul niole.-tia; innunieros uilos-

| liulos'.
1 11 venda nas boas pliarniaeins e
» ilrujíiuia.- du Itio e dos làtildos.
I llepusilo: — IU, Hua 1" de Março,

Vendem-se
jóias 11 preços bnrnlissiinos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joal eria Valentim

r:
JH[OjrE_-8f5AWB|OSO FESTIVAL—PiOJÊ
Patrocinado pele jornal A NOITE, cm homenagem ao illustrc aviador brasileiroímü?*'' íb m ms ir/th «

ü\
o qui 1 honrara o especlacuio com a sua presença, revertendo parte do pro-dueto a favor do AERO-CLUB dó Rio de Janeiro, cuja'illustrc direcçãoDem como a dirccção da NOITE se farão lambem representar 

'
IIIKMIK) DESLÜMBRAMTBMEMTB OItNAMENTAUO

O espcctaculo começará por um discurso de saudação proferido pelo bri-lhanle orador Exmo. Sr. RAPHAEL PINHEIRO. '
Seguir-se-i a rcprescntaçào (ultima n irrevogável) da encantadora one-ri-M 1 ni tres actos, grande ereaçuo dcsia coinpnnhia

JR de
na nual tomam parle os artistas PAI.MVIIA BASTOS, JOSE' RICARDO, ,\L-MEI.DA CRUZ, Armando do Vasconcellos, Àdiiaua de Noronha, Julicla Soares
C. Vianna, M. dc Almeida, ele.

Amanhã, sabbado, 20— Quarta recita de assignalura— A VERÔNICA. ÈDomingo,SI —« Malinée» dedicada ás creanças e sdnhnritas. Sexta-feira, 20— Grande homenagem d insignfe artista PALMVRA BASTOS.
IHllietes á venda na agencia çlo a Jornal do Brasil <> até á« 5 horas da

tarde. Depois, na bilhetoria do theatro.

Pclephone 11 lllll

THBAIRO S. JOSE'THEATRO REPUBLICA
Empresa JOSE' LOUREIRO

Orande companhia eqüestre do American
Circus—Direcção !•'. QUEIROLO

HOJE K[Q JE
A's 8 3pi da noite

O R A N D I 0 S 0 E S PE CT A C ü L 0

S**/ ITRI
mm
G.m%?'

Empreza PASCHOAL SEÇIIETC

A maior companhia, a mais completa |lem « tüiirnéc » pela America.
Estréa dos clowns ALBERTY e PERI

QUITO

»

Os leões selvagem;
Apresentados jiclo capitão Fusina

PROGRAMMA SENSACIONAL E VARIADO
Bilhetes á venda 110 « Jornal do Bra-

sil i) até ás fi horas.
Preços: Frizas, 25 : camarotes. 20$ ;rdaswt, Be C, h$; cadeiras. :)S ; bal-

cOes IHasA, BeC 5$; balcões, 3$: ga-lei ias numeradas, l$D00; geral, l$000.

Domingo, n matinée »ás 2 S\Á, A' noite,
lesta em homenagem q SANTOS DUMONT,

"Sff

MEU BOI

iOJE—19 de maio—HOJE
Exlnliição do empolgante lilin em

|-i netos, com u.OOU metros

!:i*5P5irrStJ'f5liinDni riiinii
HUUiil

Primoroso e sensacional li-iibalho da
grande fabrica E. MAI1TIM7. V GUN-
CIIES, dc Buenos Aires, original de llum-
berto Cairo.

1 lorarto das exlnbtçoes:
Das i ás 0 da larde—Sessões conti-

c' ii"ite—Tres sessões:
ás 10 lioras.

8 a

Preços das localidade? :
Camarotes, .1$ ; poltronas, l$000; ge-i-nes. $5 0.

Sornesife por ponoas ú\m


